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นาย วีรยุทธ พลายเล็ก: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
: อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  2. 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน และ 3. เพ่ือขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1 ห้องเรียน 
มีนักเรียนจำนวน 26 คน ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอน แผนดำเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning แบบประเมิน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินจิตคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  (5C Model) มี 5 
องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ 1) หลักการ นักเรียนใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้และจัดระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการ
เรียน เห็นความสัมพันธ์และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์ 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนมี 5 
ข้ันตอนคือ  (1) ข้ันท้าทาย (Challenge: C) (2) ข้ันออกแบบร่วมกัน (Co-Creation: C) (3) ข้ันร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
โค้ช (Co-working And Coach: C) (4) ข้ันตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization: C) (5) ข้ันเสริมคุณลักษณะ
และความสามารถ (Characterization: C) 4) การวัดและประเมินผล วัดและประเมินผลจากสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 ด้านประกอบด้วย ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และจิต
คณิตศาสตร์ 5) ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านครู (1) มีความคิดรวบยอด (concept) ที่ถูกต้องชัดเจน (2) มีความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   ด้านนักเรียน นักเรียนจะต้องมีวินัยใน
ตนเอง ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 81.44/80.80  2. หลังจากนักเรียนเรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอน (5C Model) นักเรียนมีพัฒนาการ ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สูงข้ึน และมีพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความเห็นต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับ
มากที่สุด 3. ผลการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอน (5C Model) พบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58253907 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
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MR. WEERAYUTH PLAILEK : THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL 
BASED ON ACTIVE LEARNING TO ENHANCE PROCESS SKILLS AND MATHEMATICAL MIND 
FOR PRIMARY STUDENTS THESIS ADVISOR :  UBONWAN SONGSERM, Ph.D. 

The purposes of this study were: 1) to develop and to determine the efficiency of the 
instructional model based on active learning for enhancing process skills and Mathematical mind for 
primary students, 2) to study the effectiveness of the instructional model, and 3) to disseminate the 
instructional model. The samples consisted of the 26 second grade students who were studying in the 
second semester of the academic year 2019 at Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat 
University. The research instruments comprised the instructional model based on active learning, the 
lesson plans, the tests on process skills and Mathematical mind, and the questionnaire on students’ 
opinions toward the instructional model.  The data were analyzed by the applications of percentage, 
mean, standard deviation, and the content analysis.  The findings revealed that 1. The instructional 
model based on active learning for enhancing process skills and Mathematical mind for primary students 
entitled “5C Model” was consisted of five elements: 1) principle: the students used Mathematical 
process skills to construct their knowledge and organized their learning system from learning by doing 
the activities and from receiving the suggestions, encouragement and help. These built the meaningful 
learning, self-confidence, and Mathematical process skills. The students recognized to the importance of 
learning and the Mathematical knowledge relationship, and can apply their knowledge to use in their 
daily life; 2) objective: to enhance process skills and Mathematical mind; 3) learning processes: it 
comprised five stages: Challenge, Co-Creation, Co-working and Coach, Conceptualization, and 
Characterization; 4) evaluation: from authentic assessment by using various methods; and 5) learning 
factors which consisted of 2 aspects: for the teachers, (1) teachers have the precise concepts and (2) 
teachers understand how to hold the activities to enhance the Mathematical process skills;  for the 
students, they have self – disciplines. The effectiveness index of the model was 81.44/80.80.  2. After 
learning through the instructional model based on active learning    (5C Model), the students’ process 
skills and Mathematical mind were higher than  before learning.  Besides, the students’ opinions towards 
the instructional model were at   the highest level. 3. For the dissemination of the instructional model 
(5C Model) to    the students, it was found that the students’ development in their process skills and 
Mathematical mind were higher than before learning through the instructional model.     
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บทที่ 1  

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีเน้นความสามารถใน
การคิดขั้นสูงซึ่งประกอบ ด้วยการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง หรือ
เพื่ อ เป็ น ทักษะชีวิตในการตัด สิน ใจเกี่ ย วกับตน เองและสังคมได้อย่ างถู ก ต้องเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:56-57) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ท่ี
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีประกอบด้วย 
(3Rs8Cs)  ทักษะท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์นั้นได้แก่ Arithmetics (การคิดเลขเป็น) 
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2552 : 1)  สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดจุดประสงค์ของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์เพื่อมุ่งให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ มีความนั่นใจในตนเองใน
การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เป็นนักแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผล และสามารถ
ส่ือสารกับชุมชนคณิตศาสตร์ได้ และเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ก็คือ
ประสิทธิภาพของนักเรียนในการแก้ปัญหา ซึ่งนักคณิตศาสตร์ส่วนมากเช่ือว่าเหตุผลเดียวท่ีคนเรียน
คณิตศาสตร์ก็เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ (Houghton Mifflin,1995) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดใน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ าค ณิ ต ศ าส ต ร์ ข อ งป ร ะ เท ศ แ ค น น าด า  (The Ontario Curriculum, 
Mathematics,2005) ประเทศสหรัฐอเมริกา (NCTM,2006) และประเทศ    สิงค์โปร์ (Ministry of 
Education Singapore, 2013) ท่ีกำหนดให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นเป้าหมายหลักท่ี
ผู้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จำเป็นต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ แต่การท่ีใครคนใดคนหนึ่งหรือนักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้นั้นจำเป็นต้อง
ใช้องค์ประกอบด้านอื่น ๆเป็นส่วนเสริมซึ่งได้แก่ พื้นฐานความรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมถึงจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนท่ีจะช่วยหลอมรวมไปสู่การ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

จากการประเมินรายงานปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาของประเทศไทย (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ,2560: 67-69) พบว่า การจัดการศึกษาของชาติยังขาดคุณภาพและ
มาตรฐานในทุกระดับช้ัน คุณภาพและการเรียนรู้ของคนไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำโดยพิจารณาจาก
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คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) มีค่าเฉล่ียต่ำในทุกกลุ่มสาระและ
เมื่อศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับ
นานาชาติท่ีเน้นการประเมินความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของนักเรียนพบว่าในปี  
2554 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ของไทยมีคะแนนเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มท่ีอ่อน
ท่ีสุดและจากผลการทดสอบความสามารถของนักเรียนไทยในระดับนานาชาติ PISA (Programme 
for International Student Assessment) 2012 พบว่านักเรียนไทยทำคะ แนนได้ต่ำกว่าค่าเฉล่ีย
ข อ ง  OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development)  ใ น วิ ช า
คณิตศาสตร์ พบว่าค่าเฉล่ียของ OECD อยู่ท่ี 495 คะแนน ส่วนนักเรียนไทยทำคะแนนเฉล่ียได้เพียง 
427 คะแนน เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าค่าเฉล่ียของ OECD อยู่ ท่ี 68 คะแนน และถ้านำคะแนนเฉล่ียมา
เรียงลำดับ ประเทศไทยจะอยู่ลำดับท่ี 50 จาก 51 ลำดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2556) จากการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ใน PISA 2015 ได้รายงานผลว่าในภาพรวม
ของนักเรียนไทยทำข้อสอบผิดหรือไม่ตอบคำถามมากกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 64.6) ส่วนการตอบ
ข้อสอบนักเรียนตอบข้อสอบแบบเลือกตอบได้มากกว่าการเขียนตอบแบบอธิบายเหตุผล นั้น
หมายความว่านักเรียนไทยไม่ถนัดกับการเขียนอธิบายคำตอบซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาท่ีให้ความเห็นว่านักเรียนมักจะทำข้อสอบท่ีเป็นการเขียนแสดง
วิธีทำหรืออธิบายเรื่องราว ข้ันตอนการทำงานได้ไม่ดีนัก และเมื่อเปรียบเทียบผลการสอบ PISA 2012 
กับ PISA 2015 พบว่าสัดส่วนในการตอบข้อสอบถูกของนักเรียนไทยลดลงทุกรูปแบบของการตอบ
ข้อสอบ ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ย้อนหลัง 5 ปี ปีการศึกษา2556 มีผลคะแนนเฉล่ียระดับชาติ 41.95 ปี
การศึกษา 2557 มีผลคะแนนเฉล่ียระดับชาติ 38.06 ปีการศึกษา 2558 มีผลคะแนนเฉล่ียระดับชาติ 
43.47 ปีการศึกษา 2559 มีผลคะแนนเฉล่ียระดับชาติ 40.47 และปีการศึกษา 2560 มีผลคะแนน
เฉล่ียระดับชาติ 37.12 จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศทำคะแนนเฉล่ียได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 40 มาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้วท่ีจะเป็นไปในลักษณะท่ีลดลง 
ซึ่งสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้ผลการประเมินต่ำนั้นมาจากการท่ีนักเรียนขาดทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการนำไปใช้แก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของทักษะการจะมี
ทักษะได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนชำนาญหรือทำจนติดเป็นนิสัย จากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทำให้ทราบว่าครูผู้สอนแต่ละท่านยังกังวลกับเนื้อหาสาระท่ีมีมาก
จึงให้ความสำคัญกับการสอนเนื้อหามากกว่าเรื่องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เน้นแต่
การสอนเนื้อหาในเรื่องของการคิดคำนวณ สอนให้ใช้วิธีลัดขั้นตอนจนทำให้นักเรียนบางคนสามารถคิด
หาคำตอบได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแต่กลับไม่สามารถอธิบาย ให้เหตุผลได้ว่าหาคำตอบนั้นได้มาอย่างไร
ซึ่งสอดคล้องกับ(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),2550:1)ท่ีว่านักเรียน
ส่วนใหญ่เข้าใจเนื้อหาดีแต่ก็มีนักเรียนอีกมากท่ีไม่ยังด้อยในเรื่องของการแก้ปัญหา การแสดงอ้างอิง
เหตุผล การส่ือสารหรือการนำเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับ
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สถานการณ์อื่น ๆ และความคิดสร้างสรรค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้น
ท่ีครูหลายคนเช่ือว่าการสอนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะนักเรียน
ยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจ การอ่าน การเขียนยังไม่คล่อง จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสอนทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เท่าท่ีควร แต่แท้ท่ีจริงแล้วเราสามารถสอนทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้นควบคู่กับการคิดคำนวณได้เนื่องจากการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนในระดับปฐมวัยได้มีการเตรียมการในเรื่องทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มาแล้วดังจะเห็นได้จากการกำหนดกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ต้ังแต่ปี 2551 โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยอายุ 3-5 ขวบเพื่อให้สถานศึกษา
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำไปใช้จัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(http://www.ipst. ac.th/ index.php/ news-and-announcements/  articles/ item/ 717 -
2011-11-28 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)) หากเราได้พัฒนานักเรียน
ช้ันประถมศึกษาตอนต้นต่อจากนักเรียนช้ันปฐมวัยท่ีได้รับการฝึกฝนในเรื่องของทักษะกระบวนการ
ทางคณิต ศาสตร์มาก่อนหน้าแล้วและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่าง
สม่ำเสมอจนกลายเป็นความชำนาญหรือเป็นทักษะ เป็นนิสัยท่ีติดตัวของนักเรียนแต่ละคนท่ีสามารถ
มองทุกอย่างเป็นคณิตศาสตร์ เป็นคนช่างสังเกต มีความละเอียด รอบคอบ ทำอะไรมีแบบแผน รู้จัก
ยืดหยุ่น มีจินตนาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มา
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ และจะเป็นการเตรียมทักษะขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อท่ีจะพัฒนาใน
ทักษะขั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ถูกจัดให้เป็นสาระท่ี 6 ท่ีถูกกำหนดไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ของทุก
ระดับช้ัน มีมาตรฐานท่ีประกอบด้วย การแก้ปัญหา(Problem Solving) การให้เหตุผล (Reasoning) 
การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอ (Communications) การเช่ือมโยงความรู้  
(Connections) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) ในมาตรฐานนี้มีตัวช้ีวัดประกอบด้วย 1) 
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 2) ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 3) ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม 4) ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
นำเสนอได้อย่างถูกต้อง 5) เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ  6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาระท่ี1 ถึงสาระท่ี 5 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
เป็นมโนทัศน์ แต่ในสาระท่ี  6 เป็นเรื่องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่ งเป็น
ความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนแต่ละคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการคิด การ
ทำงาน การแสวงหาความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ กับกิจกรรม ปัญหา สถานการณ์ท่ีเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวน การทางคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการขณะท่ีจัดการเรียนการสอนสาระจำนวนและ
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การดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น (สสวท. 2557: 6) 
แต่ในปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการปรับเปล่ียนในส่วนของสาระท่ี 6 ให้มีความกลมกลืนกับ
สาระอื่นมากขึ้นโดยปรับให้ส่วนของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้าไปเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ ท่ีไม่แยกส่วนออกไปจากกันแต่ต้องการให้นักเรียนใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จนชำนาญเกิดเป็นทักษะในการแสวงหาคำตอบในวิชาคณิตศาสตร์ หรือใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันท่ีทุกคนต้องพบเจอจิตคณิตศาสตร์ (Mathematical Mind) เป็นความสามารถ เป็น
คุณลักษณะท่ีมนุษย์ทุกคนมีมาต้ังแต่เกิดในเรื่องของความสามารถในเชิงวิเคราะห์ เชิงปฏิบัติ เชิงสร้า
สรรค์ ความถูกต้องแม่นยำ ความเป็นเหตุเป็นผล การมีจินตนาการ จิตคณิตศาสตร์เกิดจากการท่ีคน
แต่ละคนมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องชัดเจนร่วมกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
คนท่ีมีจิตคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเรียนคณิตศาสตร์เก่งเสมอไป แต่คนเหล่านั้นจะมีลักษณะหรือการ
ทำกิจกรรมท่ีแสดงว่าเขามีจิตคณิตศาสตร์ใน 3 ลักษณะคือ 1.ความสามรถเชิงวิเคราะห์ มีการสังเกต
ในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ 2. ความสามรถเชิงปฏิบัติ มีการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงท่ีสังเกต คือความสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมกับนามธรรม ความคิดหรือจินตนาการ 3. ความสามารถ
เชิงสร้างสรรค์ มีการการค้นพบ และสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกต (Montessori,1949; 
David Tall, 2000; ไพจิตร สดวกการ, 2553;สุธาวัลย์ ,2559) หากแต่ว่าความสามารถเหล่านี้จะ
เลือนหายไปหากไม่ได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมหลังจากอายุ 6 ปี แต่หากได้รับการส่งเสริมและ
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย จิตคณิตศาสตร์ก็จะแข็งแกร่งมากขึ้น จิตคณิตศาสตร์มีการ
เช่ือมโยงสารพัดแบบภายในสมองท่ีประมวลผลอย่างหลากหลาย การใช้มโนทัศน์ร่วมกับกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เป็นวิธีท่ีทรงพลังของจิตคณิตศาสตร์ (Montessori,1949; ไพจิตร สดวกการ,2553 )  

การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้สำเร็จตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดได้นั้น  ผู้สอนต้องสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับมโนทัศน์ (Concept) ในแต่ละเรื่องท่ี
ถูกต้องชัดเจน ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่วหลากหลาย และมีทักษะการคิด
คำนวณหรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากการรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาต้องใช้
ความรู้พื้นฐานท่ีต่อเนื่องกันและให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้ฝึกทักษะ
และกระบวนการจากส่ือท่ีเป็นรูปธรรมก่อนท่ีจะขยายไปสู่องค์ความรู้ท่ีเป็นนามธรรม และได้เรียน
เนื้อหาตามลำดับจากง่ายไปหายาก (สสวท.2550:1) ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์คือการท่ีผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้นักเรียนจำเป็นท่ีจะต้องเข้าใจ
เนื้อหา มีความคิดรวบยอดของเนื้อหานั้น ๆประกอบกับการได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆมาบ้างแล้ว หรือ
อาจจะได้รับการฝึกหัดมาต้ังแต่ช้ันอนุบาลก็จะยิ่งพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2552: 8) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต้องอาศัยทักษะและวิธีการท่ีซับซ้อนในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควรเริ่มต้นต้ังแต่ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาเพราะเด็กวัยนี้มีความ
อยากรู้ อยากลองแสวงหาคำตอบ ชอบความท้าทาย การผจญภัย การทดลอง การเรียนด้วยการลงมือ
ปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับหลักการของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เรื่องการเรียนรู้จากการลงมือทำ 
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(Learning by doing) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบรูเนอร์ (Bruner) เกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า ผู้เรียน
ทุกระดับ ช้ันมีพัฒนาการสามารถเรียนรู้เนื้อหาใดก็ได้ถ้ามีแรงจูงใจและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ตรงกับความสามารถและจัดเนื้อหาให้เรียงลำดับตามความยากง่ายของเนื้อหาก็จะทำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ตามท่ีต้องการ และถ้าหากเราได้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิด
การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆจนกลายเป็นความชำนาญเป็นทักษะท่ีแต่ละบุคคลจะมีติดตัวผู้เรียนไป
ตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Montessori ท่ีว่าเด็กทุกคนมีจิตซึมซับ คือถ้าเด็กได้ลงมือทำ
อะไรหรือมีประสบการณ์หรืออยู่ในส่ิงแวดล้อมอย่างไรเขาก็จะซึมซับส่ิงนั้นติดตัวไปและจะเป็นการ
เตรียมการท่ีดีถ้าหากเราได้ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกกระบวน การทางคณิตศาสตร์ให้ติดเป็นนิสัยทำจนเกิด
ความชำนาญเป็นทักษะและเมื่อมีมโนทัศน์   (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจนร่วมกับทักษะและ
กระบวนการท่ีถูกต้องก็จะส่งผลให้นักเรียนนั้นมีจิตคณิตศาสตร์ท่ีแข็งแกร่งต่อไป 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991; Merrill Harmin 
and Melanie Toth, 2006 ; Schmidt, 1993; วิ จ า ร ณ์  พ า นิ ช , 2556;วิ ริ ย ะ  ฤๅ ชั ย
พาณิชย์,2560) เป็นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้าง
องค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน มี
การสร้างองค์ความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ได้เรียนรู้ความ
รับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นกระบวนการสร้าง
สถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูงเป็น
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้าง
ความคิดรวบยอด ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เป็นท่ีปรึกษาคอยช้ีแนะ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้เป็น
การเรียน รู้ ผ่ านการปฏิ บั ติ  หรือการลงมื อทำซึ่ งความรู้  ท่ี เกิ ดขึ้ น ก็ เป็น ความรู้ ท่ี ได้ จาก
ประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่า
การฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้
เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
กัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การ
มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) (Fedler and Brent, 1996) การให้ผู้เรียนมีบทบาทใน
การแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการส่ือสาร ทำ
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ให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 70 เปอร์เซ็นต์ การนำเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ท้ัง
มีการฝึกปฏิบัติ ในสภาพจริง มีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้น
ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2533) 

แต่จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์ในเด็กนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น พบว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีจะมุ่งพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้นมีน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาเพื่อเป็นการวางพื้นฐานของการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตคณิตศาสตร์ในระดับท่ีสูงขี้นต่อไป 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning 3) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 4) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับจิตคณิตศาสตร์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน 
การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยท่ีนิยมนำมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา 

โดยการวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการของการศึกษาท่ีเป็นระบบเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือนำ
ความรู้เดิมท่ีมีอยู่มาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการคิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์
ผลงานท่ีดีมีคุณภาพซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ระยะดังต่อไปนี้ (มาเรียม นิล
พันธุ์,2555:230-254 ) ระยะท่ี 1 วิจัย (Research: R1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการปฏิบัติจริง 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือการประเมินความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการศึกษา
หลักการแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แล้วนำผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มา
สังเคราะห์ ไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา (Develop : D1) คือ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยนำผล
จากขั้นตอนท่ี 1 (R1) มาพัฒนานวัตกรรมทำให้นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และในขั้นพัฒนา (D1)นี้ต้องพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพก่อน ขั้นตอน
ท่ี 3 วิจัย (R2) คือนำนวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการประเมินระหว่างใช้และเมื่อใช้แล้ว
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ดำเนินการในขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา (D2) โดยประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีนำไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายและอาจมีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

 การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเข้าด้วยกันเพื่อทำให้ผลการวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งคุณค่าของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  
(Cresswell and Plano Clark, 2007: 9-10) คือ 1) ช่วยลดจุดอ่อนของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เนื่องจากงานวิจัยเชิงปริมาณจะขาดข้อมูลเชิงลึกทางบริบทและข้อมูลของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในขณะท่ี
งานวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนผู้ให้ข้อมูลท่ีน้อยและขาดความเป็นปรนัย 2) ให้หลักฐานท่ี
ชัดเจนเนื่องจากผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งจะได้ข้อมูลท่ี
ครบถ้วนมากกว่าท่ีจะทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 3) ช่วยให้ได้คำตอบท่ีชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) เป็นการส่งเสริมให้ผู้วิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพได้ทำงานร่วมกัน 5) สนับสนุนให้มีการใช้กระบวนทัศน์ท่ีหลากหลาย 6) เป็นงานวิจัยท่ีสามารถ
ปฏิบั ติได้จริง โดยใช้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยออกแบบการวิ จัยแบบรองรับภายใน (The 
Embedded Design) ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อตอบคำถามการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 แบบจำลองของการออกแบบระบบการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบจำลองใน
การออกแบบการเรียนการสอนซึ่งมีข้ันตอนในการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
(Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 2) ขั้นตอนการ
ออกแบบ (Design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ การเลือกส่ือ และวิธีการ
จัดการเรียนการสอน 3) ขั้นตอนการพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนานวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 4) ขั้นตอนการนำไปใช้ 
(Implementation) เป็นการนำแผนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และ 5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และ
ส่ิงท่ีใช้สำหรับการเรียนการสอน แล้วดำเนินการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ 5 
องค์ ประกอบ ดั งนี้  (วิ ชั ย  ว งษ์ ให ญ่ ,2537:70-71; ทิ ศน า แ ข ม ม ณี ,2551:221; Joyce and 
Weil,2009:100-101) คือ 1) หลักการของรูปแบบ เป็นความเช่ือ แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียน
การสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงท่ีต้องการพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอย่างไร 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ อธิบายถึงการจัดการรูปแบบท่ีเป็นขั้น
เป็นตอนและรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การวัดและการประเมินผลรูปแบบเป็น
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของรูปแบบหรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 5) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นการระบุถึงส่ิงท่ีช่วยให้การจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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2. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ

กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนการสอน
อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิด Active Learning ผสม
กับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของกานเย่ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ และทฤษฎีแรงจูงใจ โดยสังเคราะหแ์นวคิดการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) การสืบเสาะความรู้ (Inquiry based learning ) การ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ( Creativity based learning )  

2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และวีก็อทสกี้  (Vygotsky) เพียเจต์อธิบายว่า
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม 
(assimilation) และกระบวนการปรับโครง สร้างทางปัญญา (accommodation) เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ มีท้ังในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เริ่มต้น
จาก เพียเจต์ (Piaget) ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นอัตนัย วี
ก็อทสกี้ (Vygotsky) ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการส่ือสารทางภาษากับ
บุคคลอื่น สำหรับด้านสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะ เช่ือว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผล
ต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่                                             

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
(cognitive psychology) มีความเช่ือว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่าง
เดียวแต่ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) องค์ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นจาก
ส่ิงแวดล้อม ประสบการณ์กับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (cognitive 
apparatus) ของตนและมีความเช่ือว่า การเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือโครงสร้างทางปัญญา 
เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วย
ตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียน
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดส่ิงแวดล้อม สภาพการณ์ท่ีทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) จะได้ผลดีถ้าหา
กว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเอง มองเห็นความสำคัญในส่ิงท่ีเรียนรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ ระหว่าง
ความรู้ใหม่กับความรู้เก่า และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งท้ังหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์
และบรรยากาศท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้นั่นเอง (ทิศนา แขมมณี, 2554: 90)  

ผลของงานวิจัยมีข้อค้นพบว่าการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning นั้น
ช่วยส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (จิตรลดา คันธะวงค์,2558; กุสุมา แสง
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มามาศ,2555:103-104; จุฬาภร เมืองโคตร,2555:82-83; ธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ , 2554: 90-91;) โดย
รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวนักเรียนมีบทบาท ดังนี้ 1) กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 2) มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 3) เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 4) วางแผนและดำเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 5) ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ 6) ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เกิดจากการได้ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ส่วนบทบาทและหน้าท่ีของครู มีดังนี้ 1) วิเคราะห์
และจัดโครงสร้างของเนื้อหาก่อนออกแบบการเรียนการสอน 2) ตรวจสอบประสบการณ์และความรู้
เดิมของนักเรียนในเรื่องท่ีจะสอน 3) กำหนดเนื้อหาของการสอนในแต่ละครั้ง 4) ก่อนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการพื้นฐานของนักเรียนอย่างเพียงพอ 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามลำดับข้ันจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม 6) บอกภาพรวมของเรื่องท่ีจะสอนก่อน 
7) ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน 8) เห็นคุณค่า 
ยอมรับ ช่ืนชม ส่งเสริม ในความคิดของนักเรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน   2) เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง  3) ให้ความสำคัญกับกระบวนการคิด กระบวนการสร้างความรู้และตระหนักรู้ในกระบวนการนั้น 
ๆ 4) เป้าหมายของการเรียนรู้ต้องมาจากการลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆต้องทำได้
และแก้ปัญหาได้ ส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ มีลักษณะดังนี้ 1) ปลอดภัย น่าไว้วางใจ อบอุ่น มีอิสระ เร้า
ความสนใจส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ 2) สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 3) มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้มีลักษณะดังนี้ 1) ประเมินผลตามตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 2) ใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย 3) ประเมินบ่อย ๆ 4) ประเมินจากมุมมองท่ีเกิดขึ้นภายในมากกว่าการเรียนรู้จากการ
ท่องจำ 5) ประเมินผลเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

3. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                                               
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีครูผู้สอน

จำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคนโดยบูรณาการเข้ากับสาระท่ีเป็นเนื้อหาของแต่ละเนื้อหา
เพื่อเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้นั้น
จำเป็นต้องอาศัยทักษะด้านอื่นประกอบด้วยได้แก่กระบวนการการให้เหตุผล กระบวนการการส่ือสาร 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ กระบวนการการเช่ือมโยง กระบวนการความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งท้ังหมดนี้รวมกันเป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุก
ระดับ ช้ัน (The Ontario Curriculum, Mathematics,2005,Ministry of Education Singapore, 
2013) และผลจากการสังเคราะห์ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นประเภท
ไ ด้ ดั ง นี้ (Poya,1957:  23-29;Russel,1961:255;Charles,Lester,1982:  6-10; ก ร ม วิ ช า ก า ร , 
2544:19-25;Bitter Hatfiled and Edward,1989:37) 1) ปัญหาเกี่ยวกับสาระเนื้อหา หมายถึง
ปัญหาท่ีเป็นตัวเลขหรือข้อความท่ีต้องใช้ความรู้ในเนื้อหานั้น  ๆ ความสามรถในการคิดคำนวณ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ยุทธวิธีต่าง ๆท่ีใช้ในการหาคำตอบ 2) ปัญหาการประยุกต์ เป็นปัญหาท่ี
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เกี่ยวสถาณการณ์ในชีวิตจริงซึ่งการจะหาคำตอบนักเรียนจำเป็นจะต้องมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ซึ่งคำตอบของปัญหาอาจจะมีคำตอบเดียวหรือหลายคำตอบ และจาก
การสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นมี
ดังนี้ (Poya,1985: 87;Krulik and Rudnick, 1993: 39-57 สสวท.,2544:191-192; ไสว ฟักขาว) 1) 
ขั้นอ่านและทำความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้น
ตรวจสอบวิธีการและคำตอบท่ีได้ 5) ขั้นมองย้อนและขยายผล  สำหรับแนวทางในการพัฒนาพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียน (สิริพร ทิพย์คง, 2544: 80-81; ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2537: 66-77 ;อัมพร 
ม้าคนอง, 2553:46-47) 1) ต้องตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนท่ีจะให้นักเรียนแก้ปัญหาหาก
ความรู้เดิมยังมีไม่พอต้องได้รับการสอนเพิ่มก่อน 2) ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์และสรุปปัญหาด้วย
ตัวเอง 3) ส่งเสริมการใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยในการแก้ปัญหา 4) ส่งเสริมให้นักเรียนได้อธิบายขั้นตอน
วิธีการคิดและเหตุผลเพื่ออภิปรายหาแนวทางในการแก้ปัญหา 5) ควรใช้ปัญหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์และสาระท่ีเรียนของนักเรียน 6) ส่งเสริมให้ใช้ยุทธวิธีในการหาคำตอบท่ีหลากหลาย 7) 
ส่งเสริมการคาดคะเนคำตอบและการตรวจสอบคำตอบอย่างเป้นระบบ 

การให้เหตุผล เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์และเป็นองค์ประกอบสำคัญท่ี
จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้ อหาและเกิดความมั่น ใจในตนเองเกี่ ยวกับคณิตศาสตร์  
(NCTM,1989,อ้างถึงในเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2551:19) การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จึงเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ปพนวัจน์ ลภัส
ภิญโญโชค, 2558:10) กระบวนการให้เหตุ ผลทางคณิตศาสตร์แบ่งได้ 3 ประเภท((สสวท.),2546: 23; 
พัชรี ปิยภัณฑ์, 2555:19) 1) การให้เหตุผลแบบอุปนัย 2) การให้เหตุผลแบบนิรนัย 3) การให้เหตุผลท่ี
เกิดจากการหยั่งรู้   

สำหรับแนวทางการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
สามารถทำได้โดย  (สสวท.2547: 3 ,15-19; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2551:20-23; อัมพร ม้าคนอง, 
2553:50) ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมท่ีนักเรียนมีประสบการณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการอธิบายและให้เหตุผลสนับสนุนการอธิบายของนักเรียนอย่างเต็มท่ีโดยครูและ
เพื่อนร่วมกันอภิปรายหาข้อสรุป โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์ท้ังการอธิบาย การให้
เหตุผล การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นท่ีอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิด และเสริมแรงเมื่อนักเรียน
แสดงความสามารถในการให้เหตุผล 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ จินตนาการ ความท้าทาย ท่ีจะทำให้เกิดการคิดค้น ประยุกต์ใช้ หรือความสัมพันธ์ท่ี
ก่อให้เกิดนวัตกรรม ความรู้ใหม่ (สสวท.2547: 3 ,15-19;สาลินี เรืองจุ้ย, 2554:39) ซึ่งความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ประกอบ ด้วยอย่างน้อย 4 ลักษณะ มีดังนี้ 1) ความคิดริเริ่ม (Originality) 
2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความคิดละเอียดละออ 
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(Elaboration) โดยมีแนวทางในการพัฒนาความ สามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ดังนี้  (ปฏิมา สิงห์ศร , 2554: 33-34 ;พัชรี ปิยภัณฑ์ ; ปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค , 
2558:12) ควรจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิดและนำเสนอความคิดโดยมีครูคอยช่วยช้ีแนะให้คำปรึกษา  ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมท่ี
ท้าทาย เหมาะสมกับประสบการณ์และวัยของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับความสำเร็จ
จากจุดเล็ก ๆในเรื่องท่ีทำและได้รับแรงเสริม ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป  

4. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจิตคณิตศาสตร์ 
จิตคณิตศาสตร์ (Mathematical Mind) เป็นความสามารถ เป็นคุณลักษณะท่ีมนุษย์ทุกคนมี

มาต้ังแต่เกิด  ในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ ความเป็นเหตุเป็นผล การมีจินตนาการ จิตคณิตศาสตร์
เกิดจาการท่ีคนแต่คนมีมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้องชัดเจนร่วมกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คนท่ีมี
จิตคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเรียนคณิตศาสตร์เก่งเสมอไป แต่คนเหล่านั้นจะมีลักษณะหรือการทำ
กิจกรรมท่ีแสดงว่าเขามีจิตคณิตศาสตร์ใน 3 ลักษณะคือ 1. มีการสังเกตในรายละเอียดและความ
ถูกต้องแม่นยำ 2. มีการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต คือความสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมกับ
นามธรรม ความคิดหรือจินตนาการ 3. มีการค้นพบ และสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกต 
(Montessori,1949; David Tall, 2000; ไพจิตรสดวกการ, 2553) หากแต่ว่าความสามารถในเรื่อง

การสังเกตในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมกับนามธรรม 
และการสร้างสรรค์นั้นจะเลือนหายไปหากไม่ได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมหลังจากอายุ 6 ปี ในทาง
กลับกันหากได้รับการส่งเสริมและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจิตคณิตศาสตร์ก็จะแข็งแกร่งมากขึ้น 
(Montessori,1949; ไพจิตร สดวกการ,2553 ) จิตคณิตศาสตร์มีการเช่ือมโยงสารพัดแบบภายใน
สมองท่ีประมวลผลอย่างหลากหลาย การใช้มโนทัศน์ร่วมกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นวิธีท่ีทรง
พลังของจิตคณิตศาสตร์ความสามารถในการแสดงแนวคิดได้หลากหลายแบบ เอื้อให้บุคคลสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (แสงเดือน อาตมียนันท์,2557;ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค,2559) มโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีทำให้นักเรียนเกิด ความรู้ความเข้าใจ ความคิด เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ี
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อันเกิดจากการท่ีนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้แล้วสรุปความ
เข้าใจท่ีได้ออกมาในรูปของบทนิยาม ทฤษฎีบทหรือคำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ สามารถแยก
ประเภทของส่ิงเร้าท่ีมีความสัมพันธ์กัน และไม่สัมพันธ์กันได้ และนำไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสอนให้นักเรียนเกิดมโน
ทัศน์ เพราะมโนทัศน์ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องนั้นถึงระดับสูงสุด มโนทัศน์เป็น
รากฐานความคิดในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ช่วยให้เรียนรู้ส่ิงท่ีเกี่ยวขอ้งกัน ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

จากแนวคิดในการวิจัยท่ีได้นำเสนอมาข้างต้นนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ผู้วิจัยนำมาเสนอดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวคิด Active 

Learning เพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะและกระบวนการ

และจิตคณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา  

5C Model 

 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้         
 1. หลักการ                                                 
 2. วัตถุประสงค์                                    
 3. กระบวนการเรียนการ
สอน                      
ข้ันที ่1. ท้าทาย  
 (Challenge: C)  
ข้ันที ่2. ออกแบบร่วมกัน    
  (Creation: C)                                                      
 ข้ั น ที่  3. ช่ ว ย กั น คิ ด
ช่วยกันทำ  
 (Co-working Coach: C)  
 ข้ันที่ 4. ตรวจสอบมโน
ทัศน์   
(Conceptualization: C) 
ข้ันที ่5. สร้างนิสัย   
   (Characterization: C)  
 4. การวัดการประเมินผล                          
 5. ปั จจั ยที่ เอื้ อ ต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 

ทักษะและ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร ์

1. การแก้ปัญหา                                                                    

(Problem Solving)                           

2. การให้เหตุผล  

(Reasoning)               

3. ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์                   

(Creativity) 

 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์        

และกาเย่ (Bruner,1963)  (Gagne ,1974 )               

 หลักของแรงจูงใจ (Motivation)               

( Glickman and other, 2001) 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)  
Cognitive Constructivism ของ Piajet 
 

การออกแบบการวิจัย 
การวิจัยและพัฒนา (Research And 
Development) และการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods) ของ Creswell and   
Plano Clark,2011 
 
การออกแบบการเรียนการสอน ของ วิชัย 

วงษ์ใหญ่,2537; ทิศนา แขมณี,2551;Joyce 

and Weil,1996                                            

การออกแบบการเรียนการสอน ของ (Dick, 

Carey and Carey,2005; Kruse ,2009) 

 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 

Active Learning- ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem based learning) ของ Barrow, 

1985; Schmidt, 1993  - สืบเสาะความรู้ 

(Inquiry based learning) ของ Bruner, 

1966; Bell, 1978                          - 

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity 

based learning) วิริยะ ฤาชัยพานิชย,์ 2560 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์      

สสวท., 2546; อัมพร ม้าคนอง, 2553  

 จิตคณิตศาสตร์  Montessori,1949 ; David 

Tall ,2000 ; Stemberg, ; ไพจิตร สดวกการ, 

2553 สุธาวัลย์ หาญขจรสขุ, 2559) 

 

จิตคณิตศาสตร์                       
1. ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ การสังเกต
ในรายละเอียดและ  
 ความถูกต้องแม่นยำ  
2. ความสามารถด้าน
ทักษะปฏิบัติ การค้นพบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง   
 สิ่งที่สังเกต  
3. ความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์รูปแบบ
ใหม่ ๆจากการสังเกตและ
การค้นพบ 
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คำถามการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการเพื่อตอบคำถามการวิจัยดังนี้ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
80/80 หรือไม่ อย่างไร 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการ และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีประสิทธิผลเป็นอย่างไร ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

  2.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นหรือไม่อย่างไร  

  2.2 จิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นหรือไม่อย่างไร 

  2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาอยู่ในระดับใด  

 3. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาไปขยายผล มีผลเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาดังนี้ 

  2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ี
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 

  2.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
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2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning  

3. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริม สร้างทักษะและกระบวนการ และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมุติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2. นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริม 
สร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

3. นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริม 
สร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีพัฒนาการด้านจิต
คณิต ศาสตร์สูงขึ้น 

4. ความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
อยู่ในระดับมาก  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน    
สุนันทา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน
จำนวน 83 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  
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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นการสุ่มแบบกลุ่ม  โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 26 คน 

1.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการขยายผลวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสวนสุนันทา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน มี
นักเรียนจำนวน 28 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา         
  2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์     
  2.2 ตัวแปรตาม คือ         
  2.2.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย    
        1)  ความสามารถในการแก้ปัญหา     
        2)  ความสามารถในการให้เหตุผล     
        3) ความสามารถในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
  2.2.2 จิตคณิตศาสตร ์ประกอบด้วย      
       1)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
                 2)  ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ       
       3)  ความคิดสร้างสรรค์      
  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

 3. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย        
  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนดำเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 โดยการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง รวม 40 ช่ัวโมง 
  
นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการสร้างรูปแบบ
การ เรียน การสอนวิ ช าค ณิ ตศาสตร์ ด้ วยกระบ วนการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and 
Development) และแนวคิดแบบจำลองการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ADDIE Model 
(Kruse, 2009) มาใช้ในการออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Development) ร่วมกับแนวคิดการ
ออกแบบการเรียนการสอนของดิกค์แคเรย์และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 9) ในการพัฒนา
เครื่องมือประเมินผล พัฒนากลยุทธ์การสอน เลือกส่ือการเรียนการสอนดำเนินการตามขั้นตอนการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: 
R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) : การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา
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รูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและ
พัฒนา(Design and Development: D&D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการ
สอน ขั้นตอนท่ี 3  การวิจัย (Research: R2) เป็นการนำไปใช้ (Implementation: I): เป็นการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนและขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล 
(Evaluation: E) :เป็นการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน   
     2. การสอนตามแนวคิด Active Learning หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มาแก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ในการวิจัยครั้งนี้ได้
นำรูปแบบการสอน 3 รูปแบบมาประยุกต์ผสมผสานกันประกอบด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning) การสอนแบบสืบเสาะความรู้ (Inquiry based learning) การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity based learning) ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) การวัดการประเมินผล 
5) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้        

 3. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ร่วมกับการใช้แรงจูงใจ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอน 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผลของรูปแบบ 
5) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอนคือ 1) ท้า
ทาย (Challenge: C) 2) ออกแบบร่วมกัน (Co-Creation: C) 3) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมโค้ช (Co-
working And Coach: C) 4) ตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization: C) 5) ขั้นเสริมคุณลักษณะ
และความสามารถ (Characterization: C)     

 4. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ระดับคุณภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดเท่ากับ 80/80 (E1/E2) โดยมีความหมายดังนี้
 80 ตัวแรก (E1 ) หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 ของทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์ระหว่างการเรียนของผู้เรียนซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 ของทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์หลังการเรียนของผู้เรียนซึ่งเป็นประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 5. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีจะนำ
ความรู้เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี้เน้นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และต้องการพัฒนา
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่          
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  5.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจะนำความรู้
เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีกำหนดให้ โดยมี
ขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นอ่านและทำความเข้าใจ
ปัญหา 2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นการตรวจย้อนกลับ 5) ปรับเปล่ียน
วิธีการหรือแนวคิดในการแก้ปัญหาใหม่ ซึ่งจะมีการประเมินระหว่างการเรียนการสอนเป็นการประเมิน
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีแสดงออกโดยการใช้ทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหาจากสถาณการณ์
ท่ีกำหนดให้เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) แล้วนำคะแนนท่ี
ได้จากใบงานแต่ละแผนมาหาค่าเฉล่ียและรายงานผลความสามารถด้าน ทักษะและกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 15 คะแนน     

  5.2. ความสามารถในการให้เหตุผล หมายถึงคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจะนำความรู้
เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ใน 2 ลักษณะคือ 
1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning )และ 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive 
Reasoning ) ซึ่งมีการประเมิน ผลระหว่างเรียนเป็นการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีแสดงออก
โดยการใช้ทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหาจากสถาณการณ์ท่ีกำหนดให้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่มโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) แล้วนำคะแนนท่ีได้จากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและ
รายงานผลความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 15 คะแนน  

  5.3. ความสามารถในด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของ
ผู้เรียนท่ีจะนำความรู้เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในลักษณะของ1. ความคิดริเริ่ม
(Originality) 2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 4. ความคิด
ละเอียดละออ (Elaboration) ซึ่งมีการประเมินผลระหว่างเรียนเป็นการประเมินคุณลักษณะของ
ผู้เรียนท่ีแสดงออกโดยการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากสถาณการณ์ท่ีกำหนดให้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่มโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Rubrics)แล้วนำคะแนนท่ีได้จากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและ
รายงานผลความสามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ออกมาในรูปคะแนนเต็ม 15 
คะแนน             

 6. จิตคณิตศาสตร์ (Mathematical Mind) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการ
ประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้         

  6.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง นักเรียนมีการสังเกตรายละเอียดของ
ส่ิงท่ีทำ ค้นพบหรือเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกตท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความเป็น
ระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน รู้จักการเปรียบเทียบ จำแนกองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีทำได้
ชัดเจน จัดกลุ่ม คิดคำนวณ สามารถวัด ให้เหตุผล บอกความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งมีการประเมินผล
ระหว่างเรียนเป็นการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีแสดงออกโดยการใช้ทักษะกระบวนการในการ
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แก้ปัญหาจากสถาณการณ์ท่ีกำหนดให้เป็นรายบุคคลโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 
แล้วนำคะแนนท่ีได้จากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและรายงานผลความสามารถออกมาในรูปคะแนนเต็มใน
ส่วนนี้ 12 คะแนน          

   6.2 ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ หมายถึง นักเรียนทำงานด้วยความละเอียด
รอบคอบถูกต้องแม่นยำ มีการตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนส่งงาน และเมื่อ
พบข้อบกพร่องของงานพยายามแก้ไขจนกว่างานจะสมบูรณ์ ซึ่งมีการประเมินผลระหว่างเรียนเป็นการ
ประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีแสดงออกโดยการใช้ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาจากสถาณ
การณ์โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Rubrics)แล้วนำคะแนนท่ีได้จากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและ
รายงานผลความสามารถออกมาในรูปคะแนนเต็มในส่วนนี้ 12 คะแนน       

  6.3 ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง นักเรียนค้นพบรูปแบบ แนวคิดใหม่ ๆ ดัดแปลงหรือ
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการหาคำตอบและเช่ือมโยงความรู้เดิมกับการแก้ปัญหาใหม่จากการทำงาน
และสามารถแลกเปล่ียนมโนทัศน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระหว่างบุคคลและชุมชน
คณิตศาสตร์ซึ่งมีการประเมินผลระหว่างเรียนเป็นการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีแสดงออกโดย
ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) แล้วนำคะแนนท่ีได้จากใบงานมาหาค่าเฉล่ียและรายงาน
ผลความสามารถออกมาในรูปคะแนนเต็มในส่วนนี้ 12 คะแนน      

 7. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความรู้สึกของนักเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) 
ประเมินความคิดเห็นในด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น     

 8. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีกำลังศึกษาในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
        

ประโยชน์ที่ได้รับ                                      

  1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์
สูงขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์     
 2. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการ
พัฒนาทักษะในขั้นสูงต่อไป         

 3. ครูท่ีสนใจนำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาของตนเอง        
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 4. ครูทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา แล้วนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ต่อไป       

 5. ครูท่ีมีความสนใจได้นำคู่มือการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง       
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 

Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ดำเนินการวิจัยดังนี้ 

1. แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน   
 2. แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการเรียนรู้    
 3. แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
 4. แนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  5. แนวคิด หลักการ ทฤษฎ ีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจิตคณิตศาสตร์ 

 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน     

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นมีความ
จำเป็นท่ีจะต้องนำแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ มาประยุกต์เป็นแนวคิดพื้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป
ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องมานำเสนอดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ความหมายการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System design) หรือการออกแบบ
การเรียนการสอน (Instructional design) หรือการออกแบบและพัฒนาการสอน ( Instructional 
design and development) เป็นช่ือเรียกท่ีต่างกันออกไป แต่ช่ือเหล่านั้นก็มาจากต้นตอเดียวกัน คือ
มาจากแนวคิดในการใช้กระบวนการของวิธีระบบ (system approach)  ท่ีหมายถึง การวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนเชิงระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีกำหนด ซึ่งในการออกแบบระบบการเรียนการสอนจะเน้นการตอบคำถาม 
4 คำถาม คือ 1) การออกแบบระบบการเรียนการสอนนี้ทำเพื่อใคร  2) ผู้ท่ีออกแบบระบบการเรียน
การสอนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดหรือเมื่อเรียนรู้แล้วจะทำอะไรได้ 3) ผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหา
หรือจะได้รับการฝึกทักษะได้ดีท่ีสุดอย่างไร 4) จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ใน
การดำเนิน งานใด ๆ ก็ตาม ผู้รับผิดชอบจะต้องคำถึ งถึ งประสิทธิผล (Effectiveness) และ
ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นมักจะนำ แนวคิดของระบบ 



 21 
 
(system) มาใช้ท้ังนี้เพราะระบบจะประกอบด้วยวิธีการท่ีจะทำให้เราได้หลักการและกระบวนการใน
การทำงานเนื่องจากระบบจะมีกลไกในการปรับปรุง แก้ไข การทำงานในตัวเอง โดยการใช้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) ท้ังนี้ถ้าเข้าใจระบบก็สามารถนำแนวความคิดไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ ,2533:12; สุวิทย์ บึงบัว,2550:10; จิระ ดีช่วย,2554:40; กาญจนา คุณา
รักษ์,2558: 34) 

ระบบ (system) หมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆท่ีจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อนำไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท่ีวางไว้ (Johnson, and Rosenzweig,1967:133, อ้างถึงในกาญจนา คุณารักษ์) และมี
ความ สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งองค์ประกอบท้ังหลายเหล่านี้จะร่วมกันทำงานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีได้กำหนดไว้ ความหมายของ ระบบตามแนวทางของ
วองก็จะมีลักษณะแนวทางใกล้เคียงกับของบานาธี่ โดยวองให้ความ  หมายของระบบว่า ระบบ 
หมายถึง การรวมกลุ่มของส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีได้กำหนดไว้ สามารถสรุปได้ว่าระบบจะต้องมี 1) องค์ประกอบ 2) องค์ประกอบนั้นต้อง
มีความสัมพันธ์ มีการโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กันและ 3) ระบบต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม
นั้น ๆลักษณะของระบบท่ีดีต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความ
ยั่งยืน (sustainable) การมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนของ ระบบนั้นจะต้องมีลักษณะ 4 ประการ
คือ 1) มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม (interact with environment) 2) มีจุดหมายหรือเป้าประสงค์ 
(purpose) 3) มี การรักษาสภาพตน เอง (self – regulation ) 4) มีก ารแก้ ไขตน เอง (self – 
correction) (Banathy,1968 ;Wong, 1971) อ้างถึงใน ฉลอง ทับศรี )  

ระบบ มีความสำคัญในการช่วยให้ดำเนินงานต่าง ๆเกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายจึงเกิด
นวัตกรรมท่ีเรียกว่า วิธีการเชิงระบบ (System approach) เดิมเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากวงการวิศวกรรม
และวงการทหารท่ีจะพัฒนาเครื่องบินรบ วิศวกรพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะสร้างเครื่องบินรบท่ีจะติดต้ัง
อาวุธและอุปกรณ์ต่าง ๆแล้วเครืองบินยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ผลจากการแก้ปัญหานั้นจึงทำ
ให้เกิดต้นกำเนิดของวิทยาการท่ีเรียกว่า วิธีการเชิงระบบ      
 วิธีการเชิงระบบ เป็นแนวคิดท่ีใช้ในการจัดส่ิงต่าง ๆให้เป็นระเบียบเพื่อนำไปสู่เป้าหมายท่ี
ต้องการ ระบบควรประกอบด้วยส่วนสำคัญอย่างน้อย 3 ส่วนคือ      

1. ตัวป้อน ( input) คือองค์ประกอบต่าง ๆของระบบใดระบบหนึ่งจะมีจำนวนและ
ความสำคัญมากน้อยเพียงใดมักขึ้นอยู่กับควาคิด ความรู้ และประสบการณ์ของผู้จัดระบบ  

2. กระบวนการ (process) หมายถึงการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆของระบบ
ท่ีเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย ระบบอาจจะมีองค์ประกอบท่ีเหมือนกัน แต่อาจจะมีลักษณะของการจัด
ความสัมพันธ์ที่ต่างกันก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ควาคิด ความรู้ และประสบการณ์ของผู้จัดระบบ   

3. ผลผลิต (product) คือผลท่ีเกิดจากกระบวนการดำเนินงาน หากผลเป็นไปตาม
เป้าหมายนั่นหมายความว่า ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ แต่หากผลไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังนั่นก็
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หมายความว่าระบบยังมีจุดบกพร่อง จะต้องแก้ไขตัวป้อนหรือกระบวนการ ส่วนประกอบ ท้ั ง 3 
ส่วนนี้ถือเป็นส่วนประกอบเบื้องต้นของระบบ ระบบท่ีสมบูรณ์ควรจะมีส่วนสำคัญเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 
ส่วนคือ  

4. กลไกควบคุม (control) คือกลไกหรือวิธีการควบคุมหรือตรวจสอบกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพ        

5. ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) หมายถึงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตกับจุดมุ่งหมายซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและตัวป้อน ซึ่งสัมพันธ์
กับผลผลิตและเป้าหมายนั้น 

 
แบบจำลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน       

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น นักวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนดังนี้ 

1.ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์      
  ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ (Tyler, 1950) กำหนดองค์ประกอบไว้ 3 ส่วน 
คือ 1) จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 2) กิจกรรมการเรียนการสอน 3) การประเมินผลการเรียน
การสอน ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลสามารถนำมาเป็นข้อมูลป้อนกลับไปยังกิจกรรมการเรียน
การสอนและจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเพื่อจะได้ทำการปรับปรุงคุณภาพของขั้นตอนต่าง ๆให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

                                                                                           
          
          

       ข้อมูลป้อนกลับ            
          
          
                    
      

 
ภาพที่ 2 แสดงระบบการเรียนการสอนของไทเลอร์ (Tyler, 1950) 
ท่ีมา: ทิศนา แขมมณี,ศาสตร์การสอน (กรุงเทพมหานคร:บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด,2558; 22) 

 

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนการสอน 
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2.ระบบการเรียนการสอนของเกลเซอร์ 

 ระบบการเรียนการสอนของเกลเซอร์ (Glaser,1965) มีความคล้ายกับระบบการเรียนการ
สอนของไทเลอร์มาก โดยกำหนดเป็นองค์ประกอบของระบบไว้ 5 ขั้นตอนคือ1) จุดประสงค์การเรียน
การสอน 2) การประเมินสถานะของผู้เรียนก่อนการสอน 3) การจัดกระบวนการเรียนการสอน          
4 ) การประเมินสถานะของผู้เรียนก่อนการสอน 5) ข้อมูลป้อนกลับสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

                                                                                           
          
          
          
          

       ข้อมูลป้อนกลับ            
          
          
          
          
         

  

ภาพที่ 3 แสดงระบบการเรียนการสอนของเกลเซอร์ (Glaser,1965)  
ท่ีมา: ทิศนา แขมมณี , ศาสตร์การสอน  (กรุงเทพมหานคร:บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์จำกัด ,                
2558 ;206) 

3. ระบบการเรียนการสอน ADDIE Model 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ซึ่งพัฒนาโดย เควิน  ครูส (Kevin 
Kruse,2009: 1) จากแนวคิดเดิมของ University of Florida มีองค์ประกอบของระบบการเรียนการ
สอน 5 ขั้นตอนคือ   

1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE ซึ่งมีความสำคัญ
เนื่องจากเป็นขั้นตอนท่ีสงผลไปยังขั้นตอนอื่น ๆ ท้ังระบบ ถาการวิเคราะห์ไม่ดีพอ จะทำใหขั้นตอนต
อไปขาดความสมบูรณ โดยจะตองพิจารณาในประเด็นต่าง ๆได้แก คุณลักษณะของผู้เรียน วัตถุประ
สงค ความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง เนื้อหา และแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่    

2) การออกแบบ (Design)เป็นขัน้ตอนท่ีดำเนินการต่าง ๆ ท่ีจะนำไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไวโดย
ออกแบบการเรียนการสอนตามกลยุทธ์ที่ได้ขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยจะตองพิจารณาในประเด็นต่างๆ 
ได้แก่วัตถุประสงค การเรียงลำดับเนื้อหา วิธีการนำเสนอเนื้อหา การเลือกใชส่ือ และการประเมินผล
การเรียนรู้   

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

การประเมินสถานะของผู้เรียนก่อนการสอน 

 การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

การประเมิน 
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3) การพัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาคือขั้นท่ีผู้ออกแบบสร้างส่วนต่าง ๆ ท่ี
ได้ออกแบบไว้ในขั้นของการออกแบบซึ่งครอบคลุมการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สร้างแบบฝึกหัด 
สร้างเนื้อหา และการพัฒนาสำหรับส่ือการสอนเมื่อเรียบร้อยทำการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดเพื่อนำ
ผลไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป                
 4) การนำไปใช้ (Implementation) ขั้นตอนการนำไปใช้นี้ หมายถึงขั้นของการสอนโดย
อาจจะเป็นรูปแบบช้ันเรียน การฝึกอบรม หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเตรียมไว้ 
โดยจุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องให้การส่งเสริม
ความเข้าใจของผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีต้ังไว้ 

5) การประเมินผล (Evaluation) ขั้นการประเมินผล ประกอบด้วยสองส่วนคือการ
ประเมินผลรูปแบบ (Formative) และการประเมินผลในภาพรวม (Summative) การประเมินผล
รูปแบบคือการนำเสนอในแต่ละขั้นของ ADDIE Process ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา และการ
ประเมินผลในภาพรวมจะทำเมื่อการสอนเสร็จส้ินเพื่อประเมินผลประสิทธิผลการสอนท้ังหมดข้อมูล
จากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน 

                            

                                            

ภาพที่ 4 แสดงระบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE Model (Kevin Kruse,2009)  
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 4. แบบจำลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค์และแคเรย์ (Dick and 
Carey. 1985)  
 ดิก ค์และแคเรย์  (Dick and Carey) ได้ เสนอรูปแบบระบบการสอนสรุปรวมได้  3 
องค์ประกอบคือ  

  1.  กำหนดผล (จุดมุ่งหมาย) ของการสอน  
  2.  การพัฒนาการสอน  
  3.  การประเมินการเรียนการสอน  

 จากองค์ประกอบหลักท้ัง 3 ประการนี้ ดิกค์และแคเรย์ ได้แบ่งกิจกรรมการจัดระบบการ
สอนออกเป็น 10 ขั้นตอนดังนี้  
      1. การกำหนดเป้าหมายการสอน (identify instructional goals) เป็นการกำหนด
เป้าหมายการสอน ซึ่งต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา จากนั้นทำการวิเคราะห์
ความจำเป็น (need analysis) และ วิเคราะห์ผู้เรียน  
     2. การวิเคราะห์การสอน (conduct instructional analysis) ขั้นตอนนี้อาจทำก่อน
หรือหลังขั้นตอนท่ี 3 หรืออาจจะทำไปพร้อม ๆกันก็ได้ การวิเคราะห์การสอนเป็นการวิเคราะห์ภารกิจ 
หรือวิเคราะห์ข้ันตอนการดำเนินการสอน  
      3. ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นและคุณลักษณะของผู้เรียน (identify entry behaviors 
and characteristics)  
      4. เขียนเป้าหมายการเรียน (write performance objectives) ซึ่ งเป็นเป้าหมาย
เฉพาะ หรือเป้าหมายเชิงพฤติกรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายการสอน เป้าหมายการเรียน  
      5. สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (develop criterion referenced test) เพื่อประเมิน
การเรียนการสอน  
      6. พัฒนายุทธศาสตร์การสอน (develop instructional strategy) เป็นแผนการสอน
หรือเหตุการณ์การสอนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของการ
สอน  
      7. เลือกและพัฒนาวัสดุการเรียนการสอน (develop and select instructional 
materials) เป็นการเลือกและพัฒนาส่ือการสอนท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือโสตทัศน์  
      8. ออกแบ บ และป ระ เมิ น ระห ว่ า ง เรี ย น  (design and conduct summative 
evaluation)  
      9. ออกแบบและจัดการประเมินหลังเรียน (design and conduct summative 
evaluation)  
     10.แก้ไขปรับปรุงการสอน (revise instruction) เป็นขั้นการแก้ไขและปรับปรุงการ
สอนนับต้ัง แต่ขั้นที ่2 จนถึงขั้นที ่8   
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ภาพที่ 5 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนของดิกค์และแคเรย์ (Dick and Carey. 1985)
   

จากการศึกษาการออกแบบการเรียนการสอนข้างต้น นำไปสู่การประยุกต์ใช้แบบจำลองใน
การการออกแบบการเรียนการสอนของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น  แนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา 2) การออกแบบ (Design) ) เป็นขั้นตอนของการระบุ
กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการนําเสนอเนื้อหา การเลือกใชส่ือและการประเมินผลการเรียนรู้ 3) การพัฒนา 
(Development)  เป็นขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือ หรือนวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ 4) การนำไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอน
ของการนำนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ในสอนจริง 5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนของ
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้และส่ิงท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน      
 Joyce and Well ,(1992 : 1-4) กล่าวว่า รูปแบบการสอน คือ แผน (plan) หรือแบบ 
(pattern) ท่ีเราสามารถใช้เพื่อการสอนโดยตรงในห้องเรียนหรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อจัดส่ือ 
การเรียนการสอนซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ 
หลักสูตรรายวิชา ซึ่งแต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียน 
บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆกัน รูปแบบการสอนคือ การบรรยายส่ิงแวดล้อมทางการเรียน รูปแบบการ 2 

การปรับปรงุการสอน วิเคราะห์ 

การเรียน 

การสอน 

กำหนด 

เป้าหมาย 

การเรียน 

เขียน
จุดมุ่งหมาย 

เชิงพฤติกรรม 

พัฒนา
ข้อสอบ 

อิงเกณฑ์ 

พัฒนา 

ยุทธวิธี 

การสอน 

พัฒนา 

วัสดุ 

การเรียน 

การสอน 

ประเมิน 

เพ่ือการ 

ปรับปรุง 

กำหนด 

พฤติกรรม 

ก่อนเรียน 

ประเมิน 

ระบบ 

การสอน 
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สอนก็คือ รูปแบบของการเรียนท่ีช่วยผู้เรียนให้ได้รับสารสนเทศ ความคิด ทักษะคุณค่า แนวทางของ 
การคิด และแนว ทิศนา แขมมณี , (2550 : 3-4) กล่าวว่า รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือ
ลักษณะของการ จัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้ามาช่วย
ให้สภาพการเรียน การสอนนั้นเป็นไปตามหลักการท่ียึดถือ ดังนั้น คุณลักษณะสำคัญของรูปแบบการ
สอนจึงต้อง ประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1. มีปรัชญาหรือทฤษฎีหรือหลักการหรือแนวคิดหรือ
ความเช่ือ ท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็น หลักการของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 2. มีการบรรยายหรืออธิบาย
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน 3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบของระบบให้ สามารถนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพของ ระบบนั้นดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงหมายถึง 
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ท่ีจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยมีการจัด กระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน 
โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้ามาช่วย ทำให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตาม
หลักการท่ียึดถือ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบหรือยอมรับ ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผน
ในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของ รูปแบบนั้น ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกัน กล่าวคือ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive 
domain)การพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) การพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psychomotor 
domain)การพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ (process skills) หรือ การบูรณาการ (integration) 
ท้ังนี้รูปแบบดังกล่าวล้วนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี ลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 จากการศึกษาการออกแบบระบบการเรียนการสอนข้างต้นนำไปสู่การประยุกต์ความรู้ไปใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอนของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยใช้ขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้  1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา 2) การออกแบบ (Design) 
เป็นขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกส่ือท่ีเหมาะสม และ
กำหนดการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 3) การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนของการพัฒนา
นวัตกรรมและเครื่องมือท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
4) การนำไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนของการนำนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ในสถาณ
การณ์จริง 5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนของการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และส่ิง
ท่ีใช้ในการเรียนการสอน   
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 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน     
  รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบสำคัญ  5 องค์ประกอบ (วิ ชัย  วงษ์
ใหญ่,2537:70-71; ทิศนา แขมณี,2551:221; Joyce and Weil,2009:100-101) คือ 1) หลักการของ
รูปแบบ เป็นความเช่ือ แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็น
เป้าหมายเฉพาะเจาะจงท่ีต้องการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอย่างไร 3) กระบวนการเรียนการ
สอนของรูปแบบ อธิบายถึงการจัดการรูปแบบท่ีเป็นขั้นเป็นตอนและรายละเอียดของกิจกรรมการ
เรียนการสอน 4) การวัดและการประเมินผลรูปแบบเป็นแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของรูปแบบหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 5) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ เป็นการระบุถึงส่ิงท่ีช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน     
    ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  มี  4 ขั้นตอน (ชาญ ชัย ยม
ดิษฐ์,2548:52-58;ทิศนา แขมณี,2554:201-204; Dick and Carey,2005: 6-7) ดังนี้    
      1. ศึกษาสภาพปัญหา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
      1.1 การวิเคราะห์ปัญหา หรือประเมินความต้องการจำเป็นท่ีเป็นรายละเอียด
ของสภาพปัญหาท่ีแท้จริง กิจกรรมการเรียนการสอนมีปัญหาอะไร อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุของ
ปัญหา มีแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างไร วิธีท่ีจะใช้แก้ปัญหาจะเป็นไปได้หรือไม่ การสอนท่ีจะทำ
การออกแบบและพัฒนานั้นเป็นส่ิงท่ีต้องการจริง ๆหรือไม่     
      1.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ เช่น เพศ อายุ แรงจูงใจ ความสามารถ ลักษณะการเรียน พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ พื้น
ฐานความรู้เดิม       
       1.3 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้องเพื่ อ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
      2. ขั้นการพัฒนา มีดังต่อไปนี้     
        2.1 การพัฒนาเนื้อหาความรู้ แยกเป็น 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) พัฒนา
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ของแต่ละหน่วย 2) พัฒนาตัวอย่างของเนื้อหา 3) พัฒนาการฝึกปฏิบัติ
ในแต่ละเนื้อหา 4) พัฒนาส่ิงอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง      
       2.2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ควรเขียนเป็นแผนจัดการเรียนรู้
ให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละขั้นให้ชัดเจน     
       2.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้       
       2.4 การพัฒนาส่ือ และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  
    3. ขัน้การนำไปทดลองใช้ ในขั้นนี้ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 2 ประการ
คือ 1) การสอน 2) การบริหารการสอน        
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    4. ขั้นการประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนนั้นครบถ้วน สมบูรณ์แล้วหรือยัง ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะเป็นส่ิงสำคัญของการนำไป
ปรับปรุงในแต่ละส่วนให้ดีขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ให้มากท่ีสุด โดยการประเมินผลจะ
แบ่งเป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและการประเมินผลสัมฤทธิ์    
 จากส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนเชิงระบบ ซึ่งผู้ออกแบบการเรียนการสอนจะต้องตอบคำถาม
สำคัญ 4 คำถาม คือ 1) ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อใคร 2) ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร หรือมี
ความสามารถทำอะไรได้ 3) นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดอย่างไร 4) จะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียน
ประสบผลสำเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ แบบจำลองการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นมีแบบจำลองท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปคือแบบจำลองระบบการเรียนการสอน ADDIE 
Model ซึ่งมีองค์ประกอบของระบบ 5 ขั้นตอน คือ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) 2 การออกแบบ 
(Design) 3 การพัฒนา (Development) 4 การนำไปใช้ (Implementation) 5 การประเมินผล 
(Evaluation) ส่วนองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นมี 5 องค์ประกอบ คือ 1 
หลักการของรูปแบบ 2 วัตถุประสงค์ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 การวัดและประเมินผล  
5 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้     

  ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญองค์ประกอบหนึ่งในการออกแบบการ
เรียนรู้ ผู้ออกแบบการเรียนรู้มักจะออกแบบการเรียนรู้ตามความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีมุ่งให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ซึ่งสามารถสรุปเป็นกลุ่มของทฤษฎีการเรียนรู้ได้ 4 กลุ่มคือ 1) ทฤษฎีกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 2)  ทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 3) ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม 
(Humanism) 4) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) สำหรับการวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning  เพื่ อเสริม สร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนการสอน
อยู่บนพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ผสมกับทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของกานเย่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของบรุนเนอร์ ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ และทฤษฎีแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)    
  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีความ
เช่ือว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างความหมายจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและบุคคลอื่น ๆซึ่งทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็น 2 ประเภทได้แก่ Cognitive Constructivism และ 
Social Constructivism โดยนักการศึกษาสำคัญท่ีเสนอแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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(Constructivism)  ไ ด้ แ ก่  Piaget, Vygotsky ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง 
( Constructivism) แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของ
มนุษย์ ซึ่งมีความหมายท้ังในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยาเริ่มต้นด้วยเพียเจต์ 
(Piaget) ท่ีเสนอไว้ว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นเอกนัย และวีกอทสกี 
(Vygotsky. 1978) ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่าเกิดจากการส่ือสารทางภาษากับ
บุคคลอื่น ซึ่งผลงานเป็นท่ียอมรับกันในประเทศรัสเซียและเริ่มเผยแพร่สู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศต่าง  ๆ ในยุ โรป  สำหรับทฤษฎี การเรียนรู้ ต ามแนวการสร้ างความรู้ ด้ วยตน เอง 
(Constructivism) จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Psychology) มีรากฐานมา
จากผลงานของออซูเบล (Ausubel) และเพียเจต์ (Piaget) ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ลำดับขั้นของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  (ลักขณา สริวัฒน์ , 2557 : 185-188) ได้กล่าวถึ งทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง 
( Constructivism) ไว้ดังนี้ 

1. หลักการสำคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
  1) ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกับ

ความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิมโดยใช้กระบวนการทางปัญญาของตน (Cognitive Apparatus) 
   2) การเรียนรู้ตามแนว (Constructivism) โดยโครงสร้างทางปัญญาเป็นผลของ
ความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเองผู้สอนไม่
สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
ปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ท่ีทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 
   3) การท่ีผู้เรียนไม่ได้รับเอาข้อมูลและเก็บข้อมูลความรู้นั้นมาเป็นของตนทันที แต่จะ
แปลความ หมายของข้อมูลความรู้เหล่านั้น โดยประสบการณ์ของตนและเสริมขยายและทดสอบการ
แปลความหมายของตนด้วย 
   4) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการท่ีแต่ละบุคคลได้สร้างความรู้ขึ้นและทำให้สำเร็จโดย
ผ่านกระบวน การของความสมดุล ซึ่งกลไกของความสมดุลเป็นการปรับตัวของตนเองให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาพสมดุลท่ีประกอบด้วยกระบวนการ 2 ประการคือ 
    4.1) การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีมนุษย์มี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและซึมซับหรือดูดซึมเอาประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ประสบการณ์เดิมท่ีเหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน โดยสมองจะปรับเอาประสบการณ์ใหม่เข้ากับความคิด ความรู้ในโครงสร้างท่ีเกิด
จากการเรียนรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
    4.2) การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการ
ท่ีต่อเนื่อง มาจากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึมคือ เมื่อได้ซึมซับเอาประสบการณ์ใหม่เข้าไปใน
โครงสร้างเดิมแล้วจะทำการปรับประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความรู้เดิมท่ีมีอยู่ในสมอง
ก่อนแล้ว แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็จะทำการสร้างใหม่ข้ึนมาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่นั้น 
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  วิธีการจัดการเรียนการสอนเมื่อใช้แนวคิดของ Consturctivism จะเป็นการเรียนการสอน
ดังนี้ 

1. กรณีศึกษา (Case studies) หรือการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนรู้ 
2. การนำเสนอผลงานช้ินงานให้ปรากฏแก่สายตาหลายด้าน หลายมิติหรือการจัดทำส่ือแนะ

แนวทาง คำแนะนำ 
3. การกำกับดูแลหรือการฝึกงาน 
4. การเรียนรู้ร่วมกัน(Collaborative Learning) 
5. การเรียนรู้โดยการสืบค้น(Discovery learning) 
6. การเรียนรู้โดยการกำหนดสถานการณ์ 

  

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  

เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือ
กระบวนการอย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ต้ังอยู่บนรากฐานของท้ังองค์ประกอบท่ีเป็นพันธุกรรม และ
ส่ิงแวดล้อม เพียเจต์ อธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมี
พัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลำดับข้ัน พัฒนาการเป็นส่ิงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรท่ีจะเร่งเด็ก
ให้ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะทำให้เกิดผลเสียแก่เด็ก (ทิศนา แขมมณี, 
2558) แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงท่ีเด็กกำลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นท่ีสูงกว่า 
สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพี ยเจต์เน้นความสำคัญของการเข้าใจ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น เพียเจต์สรุ ปว่า 
พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลำดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาท่ีคงท่ี แสดงให้ปรากฏโดย
ปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับส่ิงแวดล้อม 

ทฤษฎีการเรียนรู้พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลำดับขั้นดังนี้  

1. ขั้นประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว (Sensori-Motor Stage) ขั้นนี้เริ่มต้ังแต่แรกเกิด
จนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การไขว่คว้า การ
เคล่ือนไหว การมอง การดู ในวัยนี้เด็กแสดงออกทางด้านร่างกายให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระทำ 
เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด เด็กจะต้องมีโอกาสท่ีจะปะทะกับ
ส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิดในขั้นนี้ มี
ความคิดความเข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น สามารถประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือ 
และสายตา เด็กในวัยนี้มักจะทำอะไรซ้ำบ่อยๆ เป็นการเลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลอง
ถูก เมื่อส้ินสุดระยะนี้เด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหา
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โดยการเปล่ียนวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีต้องการแต่กิจกรรมการคิดของเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่
เฉพาะส่ิงท่ีสามารถสัมผัสได้เท่านั้น               

2. ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational period) ขั้นนี้เริ่มต้ังแต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็น
ขั้นย่อยอีกขั้น คือ          

2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-conceptual intellectual period) เป็นขั้นพัฒนา 
การของเด็กอายุ 2-4 ปี เป็นช่วงท่ีเด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้น สามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ หรือมาก กว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมี
ขอบเขตจำกัดอยู่ เพราะเด็กยังคงยึดตน เองเป็นศูนย์กลาง คือถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ และมองไม่
เห็นเหตุผลของผู้อื่น ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้  จึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจริงนัก 
นอกจากนี้ความเข้าใจต่อส่ิงต่าง ๆ ยังคงอยู่ในระดับเบื้อง ต้น เช่น เข้าใจว่าเด็กหญิง 2 คน ช่ือ
เหมือนกัน จะมีทุกอย่างเหมือนกันหมด แสดงว่าความคิดรวบยอดของเด็กวัยนี้ยังไม่พัฒนาเต็มท่ี แต่
พัฒนาการทางภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก     

2.2 ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล (Intuitive Thinking 
period) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ 
รวมตัวดีขึ้น รู้จักแยกประเภทและแยกช้ินส่วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจำนวนเลข เริ่มมี
พัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แต่ไม่แจ่มชัดนัก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่คิดเตรียม
ล่วงหน้าไว้ก่อน รู้จักนำความรู้ในส่ิงหนึ่งไปอธิบายหรือแก้ปัญหาอื่นและสามารถนำเหตุผลท่ัว ๆ ไปมา
สรุปแก้ปัญหา โดยไม่วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเสียก่อนการคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีตนรับรู้ 
หรือสัมผัสจากภายนอก 

2.3 ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operation period) ขั้นนี้จะเริ่มจากอายุ    
7-11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และต้ังเกณฑ์
ในการแบ่งส่ิงแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวัยนี้สามารถท่ีจะเข้าใจเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได้ สามารถท่ีจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความคงตัวของส่ิงต่าง ๆ โดยท่ีเด็กเข้าใจว่า
ของแข็งหรือของเหลวจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะเปล่ียนรูปร่างไปก็ยังมีน้ำหนัก หรือปริมาตรเท่าเดิม 
สามารถท่ีจะเข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ส่วนรวม ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้คือ ความสามารถใน
การคิดย้อนกลับ นอกจากนั้นความสามารถในการจำของเด็กในช่วงนี้มีประสิทธิภาพขึ้น สามารถจัด
กลุ่มหรือจัดการได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ดี   
  2.4 ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational period) นี้จะเริ่มจากอายุ 11-
15 ปี ในขั้นนี้พัฒนา การทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเริ่ม
คิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะส้ินสุดลง เด็กจะสามารถท่ีจะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูล
ท่ีมีอยู่ สามารถท่ีจะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถท่ีจะต้ังสมมุติฐานและทฤษฎี และเห็นว่าความ
เป็นจริงท่ีเห็นด้วยการรับรู้ ท่ีสำคัญเท่ากับความคิดกับส่ิงท่ีอาจจะเป็นไปได้ เด็กวัยนี้มีความคิด
นอกเหนือไปกว่าส่ิงปัจจุบัน สนใจท่ีจะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกส่ิงทุกอย่างและมีความพอใจท่ีจะคิด
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พิจารณาเกี่ยวกับส่ิงท่ีไม่มีตัวตน หรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรมพัฒนาการทางการรู้คิดของเด็กในช่วงอายุ 6 
ปีแรกของชีวิต ซึ่งเพียเจต์ ได้ศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ สำคัญท่ีเด็กควรได้รับการส่งเสริม มี 6 ขั้น 
ได้แก่           

1. ขั้นความรู้แตกต่าง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรู้ในความแตกต่างของส่ิงของท่ี
มองเห็น   

2. ขั้นรู้ส่ิงตรงกันข้าม (Opposition) ขั้นนี้เด็กรู้ว่าของต่าง ๆ มีลักษณะตรงกันข้ามเป็น 2 
ด้าน เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่         

3. ขั้นรู้หลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริ่มรู้จักคิดส่ิงท่ีเกี่ยวกับลักษณะท่ีอยู่ตรงกลาง
ระหว่างปลายสุดสองปลาย เช่น ปานกลาง น้อย        

4. ขั้นความเปล่ียนแปลงต่อเนื่อง (Variation) เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ของส่ิงต่าง ๆ เช่น บอกถึงความเจริญเติบโตของต้นไม้       

5. ขั้นรู้ผลของการกระทำ (Function) ในขั้นนี้ เด็กจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการ
เปล่ียนแปลง    

6. ขั้นการทดแทนอย่างลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรู้ว่าการกระทำให้ของส่ิงหนึ่ง
เปล่ียนแปลงย่อมมีผลต่ออีกส่ิงหนึ่งอย่างทัดเทียมกัน 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของกาเย่ 

  กาเย่ใช้โมเดลการเรียนรู้สะสมเป็นตัวอธิบายความเจริญทางสติปัญญาและพัฒนาการของ
ความ สามารถใหม่ ๆ ท่ีมีผลมาจากการเรียนรู้ จากทัศนะของกาเย่ เด็กพัฒนาเนื่องจากว่า เขาได้
เรียนรู้กฎเกณฑ์ท่ีซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมท่ีอาศัยกฎท่ีซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะเด็กได้มีกฎง่ายๆ ท่ี
จำเป็นมาก่อน ในระยะเริ่มแรกเด็กจะได้รับนิสัยง่ายๆ ท่ีช่วยทำหน้าท่ีเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
กลไกพื้นฐาน และการตอบสนองทางคำพูด ต่อมาก็จะเป็นการจำแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่าย ๆ 
และในท่ีสุดก็จะเป็นกฎท่ีซับซ้อนการพัฒนาทางสติปัญญาจึงได้แก่การสร้างความสามารถในการ
เรียนรู้ ส่ิงท่ีซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ระยะหรือขั้นของการพัฒนาการจะสัมพันธ์กับอายุของเด็ก 
เนื่องจากการเรียนรู้ต้องใช้เวลา มีข้อจำกัดทางสังคมเป็นตัวกำหนด หรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรา
ความเร็วในการให้ความรู้และข่าวสารแก่เด็ก สำหรับกาเย่แล้ว ความสามารถในการเรียนรู้อาจต้องรอ
การฝึกฝนท่ีเหมาะสม   

        

การถ่ายทอดในแนวต้ังและแนวนอน  

กาเย่ได้แบ่งวิธีการท่ีประสบการณ์เดิมถ่ายโอนผลของมันไปสู่พฤติกรรมในอนาคตเป็น 2 วิธี 
 1. การถ่ายโอนในแนวนอน ซึ่งได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของเนื้อหาท่ีเรียนรู้จากสาขาหนึ่งกับวิธีการ
ใหม่ ๆ ท่ีใช้กับสาระในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างเช่น นักปรัชญาท่ีคุ้นเคยกับการนำไปสู่ความ
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ไม่มีเหตุผล (Reduction to Absurdity) ในลักษณะท่ีเป็นส่ือในการพิสูจน์ข้อความต่าง ๆ (ว่าไม่
ถูกต้อง) สามารถท่ีจะนำความรู้นี้ไปใช้กับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเผชิญได้    

  2. การถ่ายโอนในแนวต้ัง ได้แก่ การเรียนความรู้บางอย่างมาก่อนท่ีมีความจำเป็นต่อการ
เรียนความรู้อื่น ๆ ในสาขาวิชาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การจะเรียนการคูณโดยไม่มีความรู้ในเรื่องการ
บวกมาก่อนจะยากมาก         

กาเย่ มีความเช่ือว่าความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์มี 5 ด้าน คือ        
 1. ลักษณะด้านสติปัญญา (Intellectual Skills) ประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ประการคือ  

  1.1 การจำแนกแยกแยะ (Discriminaitons) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
คุณ สมบัติทางกายภาพของวัตถุต่าง ๆท่ีรับรู้เข้ามาว่าเหมือนหรือไม่เหมือน     

  1.2 การสร้างความคิดรวบยอด (Concepts) หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่ม
วัตถุหรือส่ิงต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุหรือส่ิงนั้น ๆ แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย ๆ 
คือ  ความคิดรวบยอดระดับรูปธรรม (concrete Concerpts) ความคิดรวบยอดระดับนามธรรมท่ี
กำหนดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ (Defined Concepts)    
   1.2.1 การสร้างกฎ (Rules) หมายถึง ความสามารถในการนำความคิดรวบ
ยอดต่าง ๆ มารวมเป็นกลุ่ม ต้ังเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เพื่อให้สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง            

   1.2.2 การสร้างกระบวนการหรือกฎช้ันสูง (Procedures of Higher 
Order Rules) หมายถึง ความสามารถในการนำกฎหลาย ๆ ข้อท่ีสัมพันธ์กันมาประมวลเข้าด้วยกัน 
ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น       
  

2. กลยุทธ์ทางความคิด (Cognitive Strategies) หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษย์ใช้ในการช่วย
ให้ตน ได้รับข้อมูลและจัดกระทำกับข้อมูลจนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีตนต้องการ ประกอบด้วย 
       - กลวิธีเกี่ยวกับการใส่ใจ (Attending)       
       - กลวิธีเกี่ยวกับการทำความเข้าใจความคิดรวบยอด (Encoding)    
       - กลวิธีเกี่ยวกับการระลึกถึงส่ิงท่ีอยู่ในความทรงจำ (Retrieval)    
       - กลวิธีเกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Problem Solving)     
       - กลวิธีเกี่ยวกับการคิด (Thinking)       
 3. ข่าวสารจากคำพูด (Verbal Information)      
       - คำพูดท่ีเป็นช่ือของส่ิงต่าง ๆ (Names or Labels)     
       - คำพูดท่ีเป็นข้อความ/ข้อเท็จจริง (Facts)      
 4. ทักษะทางกลไก (Motor Skills)                                                        
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 5. เจตคติ (Attitudes) เปน็ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่ีจะเลือกทำหรือไม่เลือกทำ (ทิศนา แขมมณี, 2558)                   
  กาเย่ มีความเช่ือต่อไปอีกว่า การเรียนรู้และความจำท่ีเกิดขึ้นในโครงสร้างของสมองมนุษย์
เปรียบเทียบได้หรืออธิบายได้โดยทฤษฎีการจัดระบบข้อมูล ( Information-Processing Theories) 
กล่าวคือ เมื่อเราได้รับข้อมูลจากภายนอก สมองของเราก็จะรับรู้และบันทึกเอาไว้ บางเรื่องก็เก็บเอาไว้
ในความทรงจำระยะส้ัน ถ้าเรื่องนั้น ๆ มีความสำคัญสมองก็จะบันทึกไว้ในความทรงจำระยะยาว 
เปรียบเสมือนส่วนท่ีเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องสมองกล เมื่อถึงคราวที่จะใช้ข้อมูลท่ีบันทึกไว้นี้ สมองก็
จะส่งข้อมูลออกมาในรูปของความจำ หรือการระลึกได้ แล้วนำข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้ตามท่ีต้องการ   

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ 

บรุนเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาท่ีสนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญา
ต่อเนื่องจากเพียเจต์ บรุนเนอร์เช่ือว่ามนุษย์เลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) แนวคิดท่ีสำคัญ ๆ ของบรุนเนอร์ มีดังนี้  
(Brunner,1963:1-54) ทฤษฎีการเรียนรู้       
 1. การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก        
  
      2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน และ
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ   
 3. การคิดแบบหยั่งรู้ (intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระ ท่ีสามารถช่วยพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้         
 4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ 
 5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ  
  5.1 ขั้นการเรียนรู้จากการกระทำ (Enactive Stage) คือ ข้ันของการเรียนรู้จากการ
ใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ส่ิงต่าง ๆ การลงมือกระทำช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดี การเรียนรู้เกิดจากการ
กระทำ   

  5.2 ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถสร้างมโนภาพ
ในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้      
  5.3 ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นการเรียนรู้ส่ิง
ท่ีซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้        
 6. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการท่ีคนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถจัด
ประเภทของส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม                             
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 7. การเรียนรู้ ท่ีได้ผลดีท่ีสุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (discovery 
learning) 

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ 
ดีนส์ เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในประเทศออสเตรเลีย  อังกฤษ  แคนนา

ดา และสหรัฐอเมริกา ดีนส์มีความสนใจในทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ และได้เสนอแนวคิดว่า การ
สอนคณิตศาสตร์ควรเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมท่ีครูจัดขึ้นให้มากท่ีสุดยิ่งกิจกรรมเพิ่มขึ้นเท่าใด
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และดีนส์เห็นว่าส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการสอน
คณิตศาสตร์มีหลายองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ลำดับขั้นการสอน  2) การแสดงความคิด ต้องใช้หลายวิธี
และหลายๆรูปแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 3) การทำให้เกิดความคิดได้จะต้องให้อยู่ใน
รูปต่อไปนี้ตามลำดับ                                                 

1. ความพร้อมทางวุฒิภาวะ สุขภาพ ประสบการณ์เดิมความสนใจ ความถนัด เวลา 
เหตุการณ์สถานท่ี บรรยากาศ และสมาธิ         

2. การได้มีโอกาสฝึกฝนบ่อย ๆ        
 3. การเสริมแรงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือท่าทาง   
 4. การรู้จักใช้วิธีการและส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและคุ้มค่าแนวคิดของดีนส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีบางส่วนท่ีคล้ายคลึงกับของเพียเจต์ เช่น การให้ความสำคัญกับการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีบทบาทและกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของ
ดีนส์ ประกอบด้วยกฎหรือหลัก 4  ข้อ (อมัพร ม้าคนอง, 2546 : 2) ดังนี้ 
  2.1 กฎของภาวะสมดุล (the dynamic principle) กฎนี้กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจท่ีแท้จริงใน
มโนทัศน์ใหม่นั้นเป็นพัฒนาการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นพื้นฐานท่ีผู้เรียนประสมกับมโนทัศน์ในรูปแบบท่ีไม่มีโครงสร้างใด ๆ เช่น การ
ท่ีเด็กเรียนรู้จากของเล่นช้ินใหม่โดยการเล่นของเล่นนั้น 

ขั้นท่ีสอง เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้พบกับกิจกรรมท่ีมีโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงสร้างท่ี
คล้ายคลึงกับโครงสร้างของมโนทัศน์ท่ีผู้เรียนจะได้เรียน 

ขั้นท่ีสามเป็นขั้นท่ีผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีจะเห็นได้ถึงการนำมโน
ทัศน์เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ขั้นตอนท้ังสามเป็นกระบวนการท่ีดีนส์เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ (learning cycle) ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีเด็กจะต้องประสบในการเรียนรู้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ      

 2.2 กฎความหลากหลายของการรับรู้ (the perceptual variability principle)  กฎนี้
เสนอแนะว่าการเรียนรู้มโนทัศน์จะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผู้เรียนมีโอกาสรับรู้มโนทัศน์เดียวกันหลายๆ 
รูปแบบผ่านบริบททางกายภาพนั้นคือการจัดส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเพื่อให้เข้าใจ
โครงสร้างทางมโนทัศน์เดียวกันนั้นจะช่วยในการได้มาซึ่งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี 
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  2.3 กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์(the mathematical variability principle) กฎ
ข้อกล่าวว่าการอ้างอิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หรือการนำมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าตัวแปรท่ีไม่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้นเปล่ียนไปอย่างเป็นระบบในขณะท่ีคงไว้
ซึ่งตัวแปรเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้นๆ เช่น การสอนมโนทัศน์ของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน ตัวแปรท่ีควร
เปล่ียนไป คือ ขนาดของมุม ความยาวของด้าน แต่ส่ิงท่ีควรคงไว้ คือ ลักษณะสำคัญของรูปส่ีเหลียม
ด้านขนานท่ีต้องมีด้านส่ีด้าน และด้านตรงข้ามขนานกัน 

2.4 กฎการสร้าง (the constructivist principle) กฎข้อนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้
ว่า ผู้เรียนควรได้พัฒนามโนทัศน์จากประสบการณ์ในการสร้างความรู้เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ท่ีสำคัญและมั่นคงและจากพื้นฐานเหล่านี้จะนำไปสู่การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อไป
กฎข้อนี้เสนอแนะให้ผู้สอนจัดส่ิง แวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ทาง
คณิตศาสตร์จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมนั้นและสามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีสร้างนั้นต่อไปได้ 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) 

เฮอร์เบิร์ก (HerZberg 1988, อ้างถึงใน Glickman and other 2001 : 83-84) ได้
กล่าวถึงแรงจูงใจท่ีมีความสำคัญในการติดตามช่วยเหลือ ซึ่งเป็นกุญแจท่ีสำคัญท่ีจะช่วยให้ปรับปรุง
งานให้บรรลุความสำเร็จโดยมีองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ (Motivation Factors) ดังนี้  ความเป็นไป
ได้ของโอกาสเจริญก้าวหน้า (Possibility of Growth) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้ น 
(Advancement) การได้รับการให้เกียรติยกย่องหรือยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบจาก
งานท่ีปฏิบัติ (Responsibility) การประสบผลสำเร็จ (Achievement) ซึ่งแนวคิดสำคัญเกี่ยวทฤษฎี
แรงจูงใจ มีแนวคิดในการติดตามช่วยเหลือดังนี้สร้างเงื่อนไขให้ครูมีความสนุกกับการทำงานครูจะ
สามารถปฏิบัติงานได้หากไม่ได้รับเงื่อนไขดังกล่าวครูจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เงื่อนไขท่ีครูคาดหวัง
เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ต่อกันในการทำงานหากเกิดความไม่พึงพอใจในการทำงานจะทำให้งาน
ไม่บรรลุ ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างท่ีทำงานกับการปฏิบัติงาน และความร่วมมือแรงจูงใจเป็นส่ิงท่ี
สำคัญในการปฏิบัติงาน หากขาดแรงจูงใจจะไม่ทำให้เกิดผลความไม่พึงพอใจแก่ครูหรือกระทบ
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานองค์ประกอบด้านแรงจูงใจมีความสำคัญเป็นอย่างมากความพึงพอใจใน
การทำงานไม่ใช่แรงจูงใจแต่เป็นผลจากการปฏิบัติงานของบุคคลแต่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน
มากกว่า ผู้บริหารและผู้ติดตามช่วยเหลือท่ีใช้ความพึงพอใจในการทำงานเป็นส่ิงจูงใจครูกล่าวได้ว่า
การใช้มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารและผู้ติดตามช่วยเหลือให้ความสำคัญ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายท่ีครูควร
จะแสวงหาและไปให้ถึงโดยการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ใช้การติดตาม
ช่วยเหลือท่ีเน้นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Supervision) ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นการ
กำกับติดตามท่ีดีวิธีหนึ่งเป็นความจริงท่ีว่าครูส่วนใหญ่มีความคาดหวังกับท่ีจะตอบสนองกับทฤษฎีนี้
เป็นอย่างมาก 
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จะเห็นได้ว่าการใช้แรงจูงใจในการติดตามช่วยเหลือเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งในทฤษฎีแรงจูงใจนี้ วัชรา เล่าเรียนดี (2552:71) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ
การใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการติดตามช่วยเหลือไว้ว่าการใช้แรงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ เช่น เงิน ส่ิงของ หรือ
สภาพทางกายซึ่งบางทีอาจไม่มีความหมายสำหรับคนบางคน การยกย่องอาจมีความหมายมากกว่า
โอกาสของบุคคลไม่เท่ากัน คือการท่ีได้รับเกียรติหรือตำแหน่งท่ีมีอำนาจ สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา 
เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทำงานการมีเครื่องใช้ในสำนักงานท่ีทันสมัย หรือห้อง
ทำงานส่วนตัวที่สะดวกสบายผลประโยชน์ทางอุดมคติเป็นประโยชน์ทางอุดมคติ  เป็นผลประโยชน์ท่ีมี
ความหมายและมีอำนาจมากอย่างหนึ่ง แต่หน่วยงานหรือโรงเรียนมักไม่ค่อยให้ความสนใจ เช่น  
ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกท่ีพอใจในการปฏิบัติงาน ความดึงดูดใจในการปฏิบัติงาน เช่น  ความรู้สึก
เป็นกันเองในหมู่คณะ ไม่แบ่งพรรคพวกในท่ีทำงาน แต่สภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษาของแต่ละ
บุคคลในองค์กรเป็นอุปสรรคต่อหน่วยงานและสถาบันซึ่งควรต้องพยายามลดช่องว่างของความ
แตกต่างดังกล่าวการปรับสภาพการทำงานให้ตรงกับวิธีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิสัยหรือมีเจตคติ เนื่องจากทุก
คนมีความเคยชินกับวิธีท่ีตนเคยฝึกและปฏิบัติมา  ถ้าจำเป็นต้องเปรียบจะต้องให้ความพยายามในการ
โน้มน้าวจิตใจให้ยอมรับโอกาส การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง การมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานทุกชนิดอย่างกว้างขวาง ช่วยให้เกิดความรู้สึกท่ีดี และความรู้สึกท่ีตนมีความสำคัญต่อ
หน่วยงาน  รู้สึกมีเกียรติ ซึ่งเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นได้สภาพการทำงานและการอยู่
ร่วมกัน ในหมู่คณะสภาพการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะท่ีมีความสัมพันธ์ รู้จักการอย่างกว้างขวาง สนิท
สนมกลมเกลียวเป็นส่ิงท่ีจูงใจท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง 

กาญจนา คุณารักษ์  ( 2558 : 227 ) กล่าวว่า  แรงจูงใจ ( motivation ) เป็นส่ิงจำเป็นสำหรับ
การเรียนรู้และการประสบความสำเร็จในความพยายามทุกประเภทของมนุษย์ การประสบผลสำเร็จ
อย่างสูงในการเรียนวิชา  จะมีความสัมพันธ์กับการมีแรงจูงใจสูงเท่า ๆกันกับการมีความ สามารถสูง  
การขาดแรงจูงใจก็จะมีความสัมพันธ์กับการมีแรงจูงใจต่ำ โดยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับระดับความสามารถ  
เพราะแรงจูงใจเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับการจะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 

แนวคิดท่ีสำคัญของ ( Carl R.Rogers ) โรเจอร์สเช่ือว่า มนุษย์มีธรรมชาติท่ีดีมีแรงจูงใจในด้าน
บวก เป็นผู้ท่ีมีเหตุผล (Rational) เป็นผู้ท่ีสามารถได้รับการขัดเกลา (Socialized) สามารถตัดสิน ใจ
เลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ ถ้ามีอิสระเพียงพอและมีบรรยากาศท่ีเอื้ออำนวย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
ตนเองอย่างเต็ม  ศักยภาพ (Full Potential) และพัฒนาสู่ทิศทางท่ีเหมาะสมกับ ความสามารถของ
แต่ละบุคคลอันจะนำไป  สู่การตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง (Self Actualization)    จาก
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สามารถสรุปการนำมาใช้ในรูปแบบได้ดังนี้  
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์ทฤษฎีที่นำมาใช้ในรูปแบบ 
 

ทฤษฎี Core concept การนำมาใช้ในรูปแบบ 
เพียเจต์ - assimilation 

- accommodation 
- equilibration 

1. การเรียนการสอนต้องเป็นลำดับข้ันตอนโดยเช่ือมโยง  
   ความรู้เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ 
2. การเรียนการสอนควรให้นักเรียนได้เช่ือมโยงประสบการณ์   
   เดิมท่ีนักเรียนมีกับประสบการณ์ใหม่ แล้วคิดวิเคราะห์ทำ 
   ให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

กานเย่ - การจูงใจ                 
- ความคิดรวบยอด                            
- ความสามารถในการจำ          
และระลึกถึงส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไปแล้ว                        
- การแสดงผลการเรียนรู้
กลับไปยังผู้เรียน  
- การนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้                 

1. การเรียนรู้เป็นลำดับข้ันจากง่ายไปหายาก           
2. สร้างความสนใจในบทเรียนด้วย เนื้อหาท่ีเรียน คำถาม ส่ือ 
3. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง 
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
5. ใช้การวัดและการประเมินผลท่ีหลากหลาย 
6. ส่งเสริมความแม่นยำและถ่ายโอนความรู้ด้วยการใช้การ   
   สรุป แบบฝึกหัด หรือ หาความรู้เพิ่มเติม 

บรูเนอร์ - enactive 
- iconic 
- symbolic 
- discovery 

1. ลงมือทำจากของจริง ส่ือของจริง ประสบการณ์จริงก่อน 

   แล้วจึงเปล่ียนเป็นการฝึกหรือเรียนจากการมโนภาพในใจ 

   แล้วเป็นการเรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นนามธรรมหรือการคิดท่ี   

   ซับซ้อน 

2. การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการค้นพบด้วยตนเอง 
ดีนส์ - ลำดับข้ันการสอน 

- การแสดงความคิดเห็น 
- การทำให้เกิดความคิด 
- ฝึกบ่อย ๆ 
- เสริมแรง 
- วิธีการและส่ือ 

1. จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
2. กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
3. เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน 
4. ฝึกปฏิบัติทักษะอย่างสม่ำเสมอ 
5. เสริมแรงผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
6. ใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นการคิดและจิต 
   คณิตศาสตร์ 

รอเจอร์ส - supportive  
  atmosphere 
- student centered 
- non-directive 
- facilitator 
- process learning 

1. เรียนในบรรยากาศท่ีผ่อนคลายเป็นอิสระ 
2. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. สอนแบบช้ีแนะ 
4. ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก 
5. เน้นกระบวนการเรียนรู ้
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ทฤษฎี Core concept การนำมาใช้ในรูปแบบ 
constructivism - reflative 

- cognitive onflid 
- ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
ตามความสนใจ 

1. กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาหรือความคิด 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนคิด 
3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น 
4. เปิดช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามความคิดเห็นและ
ความสนใจของผู้เรียน 
 

 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

 นักการศึกษาหลายท่านแปลคำว่า Active Learning เป็นภาษาไทยไว้หลายคำ เช่นการ
เรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้กัมมันตการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ จะเป็นคำใดก็ตาม Active Learning ก็เป็น
แนวคิดการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ  Active Learning เป็นการสอนท่ีสนับสนุนด้วยปรัชญา 
ทฤษฎี และแนวคิดการเรียนรู้ดังนี้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2560: 92) 

1. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) มีแนวคิดสำคัญมาจาก John 
Dewey ซึ่งมีความเช่ือเกี่ยวกับการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ (Learning 
by Doing) มีอิสระในการคิดริเริ่ม ได้ลงมือทำ และได้เป็นองค์ความรู้เกิดข้ึน 

2. ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) หรือท่ีรู้จักกันคือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎี
ในกลุ่มปัญญานิยม มีนักจิตวิทยาท่ีสำคัญของทฤษฎีนี้ คือ เพียเจต์ (Piaget) และไวกอทสกี  
(Vygotsky) มีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกระบวนการทางความคิด หรือกระบวนการทาง
สมองท่ีเกิดกับผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น (Actively 
construct their knowledge) จากส่ิงแวดล้อมและประสบการณ์รอบตัวมากกว่าการเป็นผู้รับความรู้ 
(Passively receiving knowledge)    

3. แนวคิดการเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การเรียนรู้กันของผู้ท่ีมีเป้าหมายเดียวกันในการทำงาน โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก  ๆแบบคละ
ความสามารถ คละความสนใจ คละความถนัด โดยท่ัว ๆไปมักแบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คน ทุกคนในกลุ่มจะ
มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย การเรียนในรูปแบบนี้เน้นให้เด็กเก่งช่วยเหลือเด็กอ่อนหรือ
เด็กท่ีเรียนช้าให้บรรลุเป้าหมายในการเรียน 

ความหมายและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ี ผู้ เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้

กระบวนการคิดเกี่ยวกับ ส่ิง ท่ี เขาได้กระทำลงไป  ไป  (Bonwell, 1991; Merrill Harmin and 
Melanie Toth, 2006 ; Schmidt, 1993; วิจารณ์ พานิช,2556;วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์,2560 ) เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ , และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ ท่ีแตกต่างกัน  (Meyers and 
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Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้  (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
สร้างความรู้ (co-creators) (Fedler and Brent, 1996) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ ฟัง อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือทำกิจกรรมและในขณะเดียวกันผู้เรียนต้อง
ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า ในส่ิงท่ีกำลังทำอยู่ 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2560: 94) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
มีชีวิตชีวาและต่ืนตัว (ราชบัณฑิต, 2551) Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง 
แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำซึ่งความรู้ท่ีเกิดขึ้นก็เป็นความรู้ท่ีได้
จากประสบการณ์กระบวนการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำ
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การ
โต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การ
สังเคราะห์, และการประเมินค่า (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์, 2560 : 45) อธิบายว่า คือกระบวนการท่ี
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง
ด้วยการเช่ือมโยงผู้เรียนกับเนื้อหาในองค์ความรู้ท้ังท่ีเป็นข้อเท็จจริง แนวความคิด และทักษะผ่าน
กิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือลงมือทำช้ินงานและใช้กระบวนการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้ 
ไตร่ตรอง สะท้อนความคิด การอภิปรายแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้ลงมือทำผู้เรียนจึงมี
บทบาทสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

 

ลักษณะสำคัญของ Active Learning มีดังนี้ 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ การอ่าน การสืบค้น การอภิปราย การสรุป 

และการสร้างความรู้ การเขียนตามใบงาน ใบกิจกรรม และการนำเสนอ มากกว่าเป็นผู้รับฟังความรู้
จากครูอย่างเดียว 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการ
ประเมินค่า ซึ่งมุ่งลดกระบวนการถ่ายทอดสารสนเทศให้กับผู้เรียน 

3. ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ สุทรียภาพและคุณค่าท่ีมีอยู่ใน
ตัวผู้เรียน  

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จัดเป็น (Child Centered) 
5. ผู้เรียนเรียนรู้แบบรวมพลัง คือทุกคนคิด ทุกคนทำงานเด่ียวและทุกคนร่วมกันทำงานกลุ่ม 

และเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความถนัดมากกว่าได้ช่วยเหลือผู้ท่ีถนัดน้อยกว่า 
6. ผู้เรียนทุกคนร่วมกันทำกิจกรรม อย่างมีชีวิตชีวา ต่ืนตัว ใช้กระบวนการเรียนรู้ เช่น

กระบวนการสืบสอบ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ 5 ขั้นตอนในการสร้างความรู้  
การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning นั้นจะต้องสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม

ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ เช่น ส่งเสริมการสืบค้น กระตุ้นความเป็นผู้นำด้วยการพัฒนาตนเอง แนว
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ทางการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning นั้น สามารถทำได้หลายแนวทาง
เช่น การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การอภิปราย การส่ือสารระหว่างกัน การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการส่ือสาร ทำให้ผล
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์การนำเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ท้ังมีการ
ฝึกปฏิบัติ ในสภาพจริง มีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90 
เปอร์เซ็นต์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2553)  

ลักษณะของ Active Learning เป็นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การ
คิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันผู้เรียน
ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็น
กระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการ
คิดขั้นสูงเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่
การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอดผู้สอนจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุป
ทบทวนของผู้เรียน   

บทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning มีดังนี้ 
จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และ
การเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบ
ความสำเร็จในการเรียนรู้จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลายวางแผน
เกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ท้ังในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรมครูผู้สอนต้องใจ
กว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผู้เรียน (ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ, 
2550) 
  ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ท่ี เน้ น บ ท บ าท แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ เรี ย น  ( Active 
Learning)  ครอบคลุมวิธีการ จัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีเช่น 
 - การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning): PBL   
 - การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning): CBL 
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 - การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry based Learning): IBL    
 - การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Resarch Based Learning) :RBL 

- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) 
          ฯลฯ           
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) 

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL )  สามารถย้อน
รอยอดีตไปถึงแนวคิดของนักการศึกษาในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 จอห์น ดิวอี้( John  Dewey ) 
นักการศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มคิดการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาและเป็นผู้เสนอแนวคิดว่า 
การเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำด้วยตนเอง( Learning  by doing ) แนวคิดของดิวอี้ได้นำไปสู่การ
สอนในรูปแบบต่าง ๆท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันแนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานความคิดมาจากดิวอี้
เช่นเดียวกันท่ีว่า PBL มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( Faculty  of  Healt 
Sciences ) ของมหาวิทยาลัย McMaster ท่ีประเทศแคนาดา โดยโฮวาร์ด แบร์โรว์ ได้นำมาใช้ในกา
ระบวนการติว ( tutorial  process ) ให้กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด  วิธีการดังกล่าวนี้ได้กลายเป็น
รูปแบบ ( model ) ท่ีทำให้มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานำไปเป็นแบบอย่างบ้าง  โดยเริ่มจาก
ปลายปี ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลัย Case Western  Reserve ได้นำมาใช้เป็นแห่งแรก  และได้จัดต้ัง
ห้องทดลองพหุวิทยาการ (Multidisplinary Laboratory ) เพื่อทำเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับทดลอง
รูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการสอนท่ีมหาวิทยาลัย Case Western  Reserve   พัฒนาขึ้นมานั้น
ได้กลายมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา  ท้ังในระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา  และบัณฑิตวิทยาลัย  ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 60  มหาวิทยาลัย 
McMaster ได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์ ( medical  curriculum ) ท่ีใช้ PBL  ในการสอนเป็นครั้งแรก  
ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นท่ียอมรับและรู้จักกันท่ัวโลก ( world  class  leader ) ว่าเป็นผู้นำ
เกี่ยวกับ PBL   

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาอยู่ 2 ประการ คือ  
  1.นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาการได้ตามความต้องการ   
  2.สร้างและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 

การท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ผู้สอนจะต้องจัดสถานการณ์ หรือเงื่อนไขท่ีจะทำให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ 3 ขั้นตอน                                                                                                            

  1. การกระตุ้นความรู้ เดิม (Activation of Pior Know ledge) ความรู้ เดิมของ
นักเรียนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากจึงควรกระตุ้นความรู้เดิมออกจากความทรงจำของนักเรียน 
ให้นำมาใช้ให้ได้มากท่ีสุดสำหรับเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ 
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   2. เสริมความรู้ใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจง (Encoding Specificity) ส่งเสริมให้นักเรียนนำ
ความรู้เดิมมาเป็นฐานในการเรียนรู้ใหม่จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลท่ีเป็นความรู้ใหม่มากขึ้น  ยิ่งมีความ
คล้ายคลึงกันในส่ิงท่ีเรียนรู้ และส่ิงท่ีประยุกต์ใช้มากเท่าไรก็ยิ่งเรียนรู้ได้ดีมากเท่านั้นนอกจากนั้น
ประสบการณ์ท่ีจัดให้นักเรียนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ตรงกับส่ิงท่ีเขาต้องปฏิบัติ  
   3. ต่อเติมความเข้าใจให้สมบูรณ์ (Elaboration of Knowledge) ความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลต่าง ๆ จะสมบูรณ์ได้ หากนักเรียนจะมีโอกาสได้กระทำหลายๆอย่าง เช่น การตอบ
คำถาม การจดบันทึก การอภิปราย การสรุป และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการ
จดจำได้แม่นยำและสามารถนำออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นับเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญมาก จากการศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปข้ันตอนการเรียนรู้ได้ดังนี้  

บาร์โรวส์ ( Barrows 2006) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้  
  1. นำนักเรียนเข้าสู่ปัญหา ครูตรวจสอบวัตถุประสงค์ของบทเรียนอธิบาย
ความสำคัญของลักษณะอันพึงประสงค์ และจูงใจให้ผู้เรียนเลือกปัญหา    
  2. วางแผนการเรียนรู้  ครูช่วยเหลือให้นักเรียนอธิบายและวางแผนภาระงานท่ี
สอดคล้องกับปัญหาส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและรายบุคคล ครูกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาข้อมูลท่ี
เหมาะสม  นำไปสู่การทดลองและค้นหาคำอธิบาย และการหาคำตอบ    
  3. พัฒนาและนำเสนอผลงาน นักเรียนนำเสนองานโดยอาจจัดทำเป็นโครงงานหรือ
การจัดนิทรรศการ  

4. เคราะห์และประเมินกระบวนการแก้ปัญหา ท่ีนักเรียนใช้กระบวนการเรียนรู้                                                                          
วัชรา เล่าเรียนดี ( 2552 : 110 ) ได้สรุปแนวทางปฏิบัติของกระบวนการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานได้ดังนี้                                                                                                                
         1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหา ได้แสวงหาค้นพบปัญหาด้วยตนเอง 

(จัดสถานการณ์ บทบาทสมมติ เรื่องส้ัน หรือใช้วิดิทัศน์)      
  2. จัดกลุ่มนักเรียนร่วมมือกันเรียนรู้ (3 - 5 คน) ให้เด็กร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาให้ชัดเจน      
  3. ให้นักเรียนถามคำถามในเรื่องท่ีเขาสงสัย ไม่รู้ หรือไม่เข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา  ( ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนถามคำถาม )       
  4. นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา และระบุส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ต้องใช้   

  5.นักเรียนร่วมกันแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา  
  6.นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา หาคำตอบของปัญหาท่ีเลือก และนำเสนอผลการเรียนรู้
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หรือผลการแก้ปัญหาอาจจะนำเสนอในรูปโครงงาน การแสดงนิทรรศการ แสดงผลงาน และผลการ
ค้นหาคำตอบของปัญหา         
  7. ร่วมกันประเมินผลการทำงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม นำเสนอข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
 ภัทราวดี มากมี (2553) ได้สรุปแนวทางปฏิบัติของกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานได้ดังนี้ 

  1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผู้สอนทำการปฐมนิเทศเพื่อให้ ผู้เรียนทราบวิธีการเรียน
การสอน บทบาทของผู้สอนผู้เรียน การแบ่งกลุ่ม ผู้เรียน รวมท้ังระยะเวลาในการเรียนหรือเงื่อนไข   
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

  2. เสนอสถานการณ์ของปัญหา ผู้สอนเกริ่นนำเพื่อเช่ือมโยง ประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนกับสถานการณ์ ท่ีผู้เรียนจะได้พบจากนั้น จึง น ำเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมท้ังแจ้ง
วัตถุประสงค์หรือประเด็นปัญหา 5 ท่ีต้องการให้แก้ไข รวมท้ังบอกแหล่งข้อมูลท่ีเตรียมไว้และ
แหล่งข้อมูล ภายนอกท่ีผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นคว้าได้  

  3. กำหนดกรอบการศึกษา ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ร่วมกันภายในกลุ่ม
เพื่อกำหนดกรอบหรือขอบเขตท่ีจะศึกษาแนวทางการ แก้ปัญหา จากนั้นวางแผนการด าเนินงานและ
แบ่งบทบาทหน้าท่ีความ รับผิดชอบ  

  4. สร้างสมมติฐาน  ผู้เรียนระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคน ในกลุ่ม เพื่อ
เช่ือมโยงแนวคิดของแต่ละคน ซึ่งอาศัยความรู้เดิมเป็นข้อมูล ในการสร้างสมมติฐานโดยสร้าง
สมมติฐานให้ได้มากท่ีสุด จากนั้นร่วมกัน คัดเลือกแต่สมมติฐานท่ีน่าจะเป็นไปได้ และคัดท่ีไม่น่าจะใช่
ท้ิงไป  

  5. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนแต่ละ คนหรือท้ังกลุ่ม
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลภายในและ ภายนอกตามท่ีได้แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

  6. ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา  สมาชิกในกลุ่มประชุม ร่วมกันเพื่อพิจารณา
เลือกสมมติฐานท่ีน่าจะถูกต้องท่ีสุดในการนำไปใช้ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลท่ีไป
ศึกษาค้นคว้ามา ประกอบการตัดสินใจ หรือหากมีสมมติฐานท่ีน่าจะถูกต้องมากกว่าหนึ่งก็ ให้จัด
เรียงลำดับความน่าจะเป็น  

  7. สร้างผลงาน หรือปฏิบัติตามทางเลือก นำแนวทางท่ีเลือกไป ทดลองแก้ปัญหา 
หากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ใช้ทางเลือกข้อถัดไป หรือ ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงทางเลือกนั้นให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและนำไป ทดลองใหม่อีกครั้ง (ในการนำไปใช้จริง ๆ อาจไม่ต้องให้ผู้เรียนลงมือ 
ปฏิบัติการทดลองแก้ปัญหาจริงก็ได้ หากปัจจัยต่าง ๆ ไม่เอื้อ อาจใช้แค่ การให้ผู้เรียนตรวจสอบแนว
ทางการแก้ปัญหาของกลุ่มตนด้วยการ สอบถามผู้เช่ียวชาญภายนอกก็ได้)  
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  8. ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย  โดยกลุ่มนำเสนอผลการ แก้ปัญหาหรือแนว
ทางการแก้ปัญหาหน้าช้ันเรียน และทำการประเมินท้ัง จากผู้สอน ผู้เรียนกลุ่มอื่นและกลุ่มท่ีนำเสนอ
เอง รวมท้ังผู้เช่ียวชาญหรือ บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง การประเมินจะไม่วัดเฉพาะความรู้หรือผลงาน 
สุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่จะวัดกระบวนการท่ีได้มาซึ่งผลงานด้วย ซึ่ง การประเมินสามารถวัดได้จาก
แบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือวิธีการประเมินอื่น ๆ 

 จากขั้นตอนดังกล่าว ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา ผู้สอนนำเสนอนิทานหรือบทอ่านเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์โดยบูรณาการองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์เข้าไปในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ หน่วยละ 1 เรื่อง ดังนี้ ภาวะการตระหนักรู้ในสภาพอารมณ์ของตนเอง( Self - awareness )
ควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Managing emotions ) การมีพลังใจ กำลังใจ 
แรงจูงใจ หรือ ความเพียร ท่ีจะทำให้งานสำเร็จลุล่วง ( Motivating oneself ) ตระหนักรู้ในสภาพ
อารมณ์ของคนอื่นท่ีใกล้ชิด ( Recognizing emotions in others ) การมีมนุษย์สัมพันธ์ ( Handing 
relationships )    

ขั้นท่ี 2  ขั้นระบุและวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบจาก
นิทาน โดยช่วยกันนำเสนอปัญหาต่าง  ๆ  

ขั้นที่  3  ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนช่วยกันจัดลำดับความสำคัญของประเด็นท่ีต้อง
ศึกษาและเรียนรู้ ผู้เรียนร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ระบุส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้อง
ใช้              

   ขั้นท่ี 4 ขั้นดำเนินการตามแผนผู้เรียนร่วมกันแสวงหาความรู้ในการกลุ่มของตนเองและเก็บ
ข้อมูลจากปัญหาท่ีตนวิเคราะห์ 

    ขั้นท่ี 5 ขั้นนำเสนอผลงานผู้เรียนนำเสนอผลการเรียนรู้ในรูปของการแสดงผลงานของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

 ขั้นท่ี 6 ขั้นอภิปรายและสรุปผลผู้สอนสนทนา ซักถาม อภิปราย และสรุปผลการแก้ปัญหา
จากเรื่องท่ีกำหนด 
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ตารางที่ 2 ตารางสังเคราะห์ข้ันตอนการสอนแบบ PBL (Problem–based Learning) 
ขั้นตอน สำนักงาน

เลขาธิการ 
สภาการศึกษา
,2550 

Howard 
Barrows,1995 

ปพนวัจน์ 
ลภัสภิญโญ
โชค 

ไพศาล  
สุวรรณนอ้ย 

ปานสิริ   
พันธ์ุสุวรรณ 

ภัทราวดี 
มากมี 

กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็น
ฐาน 

1. 1. กำหนด
ปัญหา 

1. ทำความ
เข้าใจปัญหา 

1. สังเกต
และ
วิเคราะห์
ข้อมูล
เก่ียวกับ
ปัญหา 

1. ทำความ
เข้าใจ
คำศัพท์ 
ข้อความที่
ปรากฏอยู่ใน
ปัญหาให้
ชัดเจน 

1. จำแนก
ปัญหา 

1. เตรียม
ความพร้อม
ผู้เรียน 
 

1. กำหนด
ปัญหา 

2. 2. ทำความ
เข้าใจปัญหา 

2. แก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล
อย่างมีทักษะ 

2. ทำความ
เข้าใจปัญหา 

2. ระบุ
ปัญหาหรือ
ข้อมูลสำคัญ
ร่วมกัน 

2. วิเคราะห์
ปัญหา 

 2. เสนอ
สถานการณ์  
ของปัญหา 

2. ร่วมกัน 
ระบุและ
วิเคราะห์
ปัญหา 

3. 3. ดำเนิน การ 
ศึกษาค้นคว้า 

3. ค้นหาความ
ต้องการเรียนรู้
ด้วย
กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ ์

3. รวบรวม
ความคิด
เก่ียวกับ
แผนการ
แก้ปัญหา 

3. กลุ่ม
ผู้เรียน 
ระดมสมอง
วิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ 

3. ระดม
ความคิด 

3. กำหนด
กรอบ
การศึกษา 

3. ดำเนินการ 
ศึกษาค้นคว้า 

4. 4. สังเคราะห์
ความรู้ 

4. ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

4. ค้นหา
ทางออกที่ดี
และพัฒนา
วิธีการ
แก้ปัญหา
ของตนเอง 

4. กลุ่ม
ผู้เรียน
อธิบายและ
ต้ังสมมติฐาน
ที่เชื่อมโยง
กันกับปัญหา 

4. กำหนด
จุดประสงค์
การเรียน 

4. สร้าง
สมมติฐาน 

4. สังเคราะห์
ความรู้และ
พัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหา 

5. 5. สรุปและ
ประเมินค่าของ
คำตอบ 

5. นำความรู้ที่
ได้มาใหม่มาใช้
แก้ปัญหา 

5. การนำ
ทักษะแก้ 
ปัญหามาใช้
ในการแก้ 
ปัญหาและ
ประเมินผล
ลัพธ์ของการ
แก้ปัญหา 

5. กลุ่ม
ผู้เรียน
กำหนด
วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

5. ศึกษา
รายบุคคล 

5. ค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อ
พิสูจน์
สมมติฐาน 

5. นำความรู้ที่
ได้ใหม่มาใช้
แก้ปัญหา 
 

6. 6. นำเสนอและ
ประเมิน 
ผลงาน 

6. สรุปสิ่งทีไ่ด้
เรียนรู้แล้ว 

6. นำเสนอ
ผลการแก้ 
ปัญหา 

6. ผู้เรียน
ค้นคว้า
รวบรวม
สารสนเทศ
จากสื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

6. เหตุผลของ
กลุ่ม 

6. ตัดสินใจ
เลือกแนวทาง
แก้ปัญหา 

6. นำเสนอ 
และประเมิน 
ผลงานโดยวิธี
ที่หลากหลาย 

7.    7. รายงาน
ข้อมูล
สารสนเทศ
ใหม่ที่ได้เข้า
มา 

7. จำแนกส่วน
ที่พัฒนาขึ้น 

7. สร้าง
ผลงาน หรือ
ปฏิบัติตาม
ทางเลือก 
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ขั้นตอน สำนักงาน

เลขาธิการ 
สภาการศึกษา
,2550 

Howard 
Barrows,1995 

ปพนวัจน์ 
ลภัสภิญโญ
โชค 

ไพศาล  
สุวรรณนอ้ย 

ปานสิริ   
พันธ์ุสุวรรณ 

ภัทราวดี 
มากมี 

กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็น
ฐาน 

8.  
    

8. ประเมินผล
โดยวิธีที่
หลากหลาย 

 

จากการสังเคราะห์แนวคิดของผู้ท่ีใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Problem–based Learning) 
ทำให้สรุปเป็นขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้      

1. ขั้นกำหนดปัญหา ผู้เรียนทำความเข้าใจคำศัพท์ ข้อความท่ีปรากฏอยู่ในปัญหาให้ชัดเจน 
2. ขั้นร่วมกันระบุและวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน

โดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหา เหตุการณ์ หรือ ปรากฏการณ์ใดท่ีกล่าวถึงในปัญหานั้นตรงกันโดย
อาศัยความรู้ พื้นฐานของสมาชิกในกลุ่มหรือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตำราหรือส่ืออื่น ๆ 
 3. ขั้นดำเนินการ ศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนระดมความคิดและหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อแก้ปัญหา
ต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้เดิมของ สมาชิกกลุ่ม เป็นการช่วยกัน สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของ
กลุ่มเกี่ยวกับการเกิดปัญหา เพื่อนำไปสู่การสร้างสมมติฐานท่ีสมเหตุสมผลเพื่อใช้แก้ปัญหานั้นต่อไป
 4. ขั้นนำเสนอทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง ผู้เรียนอธิบายและต้ังสมมติฐานท่ี
เช่ือมโยงกันกับปัญหาตามท่ีได้ระดมสมองกัน แล้วนำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้
พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน การแสดงความคิดอย่างมี เหตุผล     

5. ขั้นนำความรู้ท่ีได้ใหม่มาใช้แก้ปัญหา ผู้เรียนนำข้อมูลท่ีได้มาใช้แก้ปัญหาตามแผนการ
ทำงานท่ีได้ตกลงกัน     
 6. ขั้นนำเสนอและประเมินผลงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ผู้เรียนเรียนนำเสนอความคิดหรือ
ช้ินงานของตัวเองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดนิทรรศการ ทำคลิบวีดีโอ ประเมินจากผู้เข้าชม หรือแบบ
ประเมินตัวเองหรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นนอกจากการจะต้องดำเนินการตามขั้น ตอน
อย่างมีระบบแบบแผนแล้วนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นเรื่องท่ีสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โดยครูผู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องให้ความสำคัญและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังนี้  (สิริพร ทิพย์คง , 2544: 57-59 , มัณฑรา ธรรมบุศย์ , 2551: 11-17, 
Barrows and Tambly,198) 
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ตารางที่ 3 แสดงแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

สิริพร ทิพย์คง, 2544 
Barrows and 
Tambly,1980 

มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2551 
การสังเคราะห์การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
1. เลือกปัญหาที่ช่วยกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียนและ
เป็นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนมี
ประสบการณ์ในเรื่องน้ัน ๆ 

1. กำหนดสถานการณ์
ปัญหาครั้งแรกให้กับ
นักเรียนก่อนการดำเนิน 
การจัดกิจกรรม และต้อง
เป็นปัญหาที่นักเรียนเคย
เรียนผ่านการเรียนรู้มา แล้ว 

1. นักเรียนเป็นศูนย์ กลาง
ของการเรียนรู้ 

1. เลือกปัญหาที่ช่วยกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียนและ
เป็นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนมี
ประสบการณ ์

2. ทดสอบดูว่านักเรียนมีพ้ืน
ฐานความรู้เพียงพอหรือไม่ 
ถ้าไม่พอ ครูจะ ต้องสอน
เสริมหรือทบ ทวน 

2. เสนอสถานการณ์ใหม่ที่
อยู่ในทางเดียวกับปัญ หา
แรกให้กับนักเรียน นำเสนอ
ให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริง 

2. การเรียนรู้เกิดจากกลุ่ม
นักเรียนที่มีขนาดเล็ก 

2. ตรวจสอบความรู้เดิมและ
เรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก 

3. ให้อิสระนักเรียนในการ
คิด กระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับ
การใช้ ความคิดรวบยอด 
ทักษะ และหลักการในการ
แก้ปัญหา 

3. การทำงานของนัก เรียน 
กั บ ก าร ห า ค ำต อ บ ข อ ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ท ำ ให้ เกิ ด
รูป แบ บ การ เรี ยนรู้ ที่ จ ะ
ยอมรับเหตุผล นำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ซักถาม และ
ประเมินค่า 

3. ค รู เป็นผู้ อำนวยความ
สะดวกหรือผู้ให้คำแนะ นำ 

3. ให้อิสระนักเรียนในการคิด 
ครูคอยกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับ
การใช้ความคิดรวบยอด ทักษะ 
และหลักการในการแก้ปัญหา 

4. เสริมสร้างกำลังใจให้กับ
นักเรียน 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด
การแสวงหาความรู้โดยการ
ประยุกต์จากปัญหา 

4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระ ตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ 

4. เสริมสร้างกำลังใจให้ กับ
นักเรียน 

5. ท ดสอ บ ดู ว่า นั ก เรี ย น
เข้าใจโจทย์ปัญหาน้ัน 

5. การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการ
ทำงานกับปัญหาและการ
ดำเนินการที่แตกต่างกันจะ
เป็นการรวบรวมสาระสำคัญ
ของความรู้ที่ แทรกอยู่ใน
กระบวนการเรียนและฝึก
ทักษะของผู้เรียนอย่างมั่นคง 
 

5. เป็นปัญหาที่มีลักษณะ
สามารถหาคำตอบได้หลาย
คำตอบหรือแก้ไขปัญหาได้
หลายทาง 

5. เป็นปัญหาที่ ส ามารถหา
คำตอบได้หลายคำตอบโดย
การประยุกต์ใช้ความรู้ 

6. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการหา
คำตอบโดยการประมาณค่า
ก่อนการคิดคำนวณ 

 6. ผู้ เรียนแก้ไขปัญหาโดย
การแสวงหาข้อมูลใหม่ๆด้วย
ตนเอง 

6. ประเมินจากสถาณการณ์
จริง 

7. ช่วยนักเรียนให้ได้มาซึ่ง
ความสั ม พั น ธ์ของโจท ย์
ปัญหา 
 
 

 7. ประเมินจากสถาณการณ์
จริง โดยดูจากความสามารถ
ในการปฏิบัติ 
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สิริพร ทิพย์คง, 2544 
Barrows and 
Tambly,1980 

มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2551 
การสังเคราะห์การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
8. ช่วยนักเรียนในการหา
ข้อมู ลจากการ วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา 

   

9. การแก้ปัญหาโจทย์ ครู
อาจจะถามนัก เรียน เพ่ื อ
ตรวจ สอบความถูกต้องใน
การแก้ ปัญหาแต่ละข้ัน 

   

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ลลิตา ณ หนองคาย และ ธงชัย แก้วกิริยา (2559) ได้ศึกษาการเรียนโดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน 
(Problem -Base Learning: PBL) เป็นรูปแบบการเรียน ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีผู้สอน เป็นผู้คอยให้คำแนะนำและนำมาใช้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) เป็นการเรียนแบบกลุ่ม เพื่อใหผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกันเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยการเรียนแบบร่วมมือจะเกิดประสิทธิภาพเมื่อสมาชิก ในกลุ่มทุกคนมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีของงานท่ีได้รับมอบหมายทกุคน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วย
วิธีใช้ปัญหาเปน็ฐานร่วมกับการเรียนแบบ ร่วมมือบน Cloud Computing มีคะแนนทดสอบเฉล่ียสูง
กว่ากลุ่มผู้เรียนท่ีเรียน ด้วยการบรรยายและทำแบบฝึกหัดในคาบเรียน    
 มนัสนิต  ใจดี (2556) ได้สร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค 
ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ท่ีมีระบบเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่าการวิจัย
รูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเคดับเบิ้ลยูแอลพลัสท่ีมีระบบเสริมศักยภาพเพื่อ
พัฒนาการคิด อย่างมีวิจาร ณญาณ มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ 1)ส่วนของระบบประกอบด้วย 4 โมดูล
ดั งนี้  Critical Thinking ,Test Module, Pre-Post Test Module Learning Module และ  Act 
Module และ 2) ส่วนของผู้ใช้ประกอบด้วยผู้เรียนผู้สอนและผู้ประเมิน ผลการประเมิน  รูปแบบการ
เรียนรู้พบว่าผู้เช่ียวชาญ ท้ัง 12 คนมีฉันทามติให้การยอมรับรูปแบบการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสม
และสอดคล้องสามารถนำไปใช้ ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 ภัทราวดี มากมี (2553) ได้ศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่าทำให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลง
มือปฏิบัติมากขึ้น ยังมีโอกาสออกไป แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ในส่วนของผู้สอนก็ลดบทบาทของการเป็นผู้ควบคุม ในช้ันเรียนลง กันผู้เรียนมีอำนาจในการจัดการ
ควบคุมตนเอง สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตามความประสงค์ผู้เรียน ต้องทำงานเป็นกลุ่ม กำหนด
ขั้นตอนการเรียนรู้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดปัญหา, การระดมสมอง, การวิเคราะห์ ปัญหา, 
การวางแผนการศึกษาค้นคว้า, การสร้างประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา และ 



 51 
 
การสรุปผลและรายงานผล มีบทบาทให้กำลังใจผู้เรียนในการอภิปรายและเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
และช่วยประธานกลุ่ม ขับเคล่ือนการอภิปรายและรักษาเวลา ให้กลุ่มได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ 
รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจของกลุ่ม และสุดท้ายคือประเมินการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม 
 พรรณพร นามโนรินทร.(2553). การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM–BASED LEARNING) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้าน
หนองโก สำนัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะ
การแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
learning) ร้อยละ 81.25 ของกลุ่ม เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.56 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้
ให ้นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning) ร้อยละ 87.50 ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี กำหนดไว้ให้นักเรียนร้อยละ 70 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70      
  อรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์  ( 2550)   ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง สารใน
ชีวิตประจำวัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู้  ดังนี้1. ขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหา 2. ขั้นระบุและวิเคราะห์ปัญหา 3.ขั้น
ต้ังสมมติฐานและการแก้ปัญหา 4. ขั้นแสวงหาความรู้และรวบรวมข้อมูล 5.ขั้นอภิปรายและสรุป
ภายในกลุ่มย่อย 6. ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่ม 7. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 โดยคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนโดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าสามารถเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ลำดับท่ี 1ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ลำดับท่ี 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ลำดับท่ี 3 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้  

  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) 
การสอนแบบสร้างสรรค์ (Creativity based Learning Model) เป็นรูปแบบการสอนท่ี

พัฒนามาจาก การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning ) ซึ่งเป็นการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญในการสอนแบบเดิม ผู้สอนจะมีกำหนดการสอนท่ีชัดเจน ต้ังแต่บทท่ี 1 ไปเรื่อย ๆ 
จนจบเนื้อหาในหลักสูตรนั้น ๆ ลักษณะการสอน แยกออกเป็นวิชาอย่างชัดเจน  แต่การสอนแบบ 
CBL นั้น ผู้สอนจะเปล่ียนบทบาทจากการเป็น ผู้สอนบรรยายเนื้อหาต่าง ๆอย่างละเอียด มาเป็น
ผู้อำนวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แปลงจาก Lecturer มาเป็น Facilitator  และวิธีการสอนทำ
โดยกระบวนการ 8 ข้อ  (Process) และบรรยากาศ 9 ข้อ (Context) ต่อไปนี้  (วิริยะ ฤๅ ชัย
พาณิชย์,2558) 



 52 
 

กระบวนการ 8 ข้อ 
  1. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ Inspiration 
  2. เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมูล แยกแยะและนำมาสร้างเป็นความรู้  Self- 
study การสอนมักจะทำเมื่อมีคำถาม เป็นการสอนแบบรายคนหรือรายกลุ่ม มากกว่าการสอนรวม 
  3. ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหา ด้วยตนเอง Individual problem solving 
  4. ใช้เกมส์ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในห้องเรียน game-based learning 
  5. แบ่งกลุ่มทำโครงงาน team project 
  6. ให้นำเสนอผลงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ creative presentation 
  7. ใช้การวัดผลท่ีเป็นการวัดผลด้านต่าง ๆ ออกมา ตามเป้าหมายท่ีได้ออกแบบไว้ 
   8. จะเป็นการประเมิน หลายมิติวัดด้านความรู้ด้านทักษะ การส่ือสาร ทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ทักษะการ ทำงานเป็นทีม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น ตรงเวลา ความ
รับผิดชอบ หรือ ความซื่อสัตย์ 

ส่วนบรรยากาศ 9 ข้อ  
  1. ครูสอนน้อย เหลือเวลาให้เด็กค้นคว้ามาก ๆ คุยมาก ๆ นำเสนอมาก ๆ ใช้เวลาใน

การสอนน้อยลงตอบคำถาม ด้วยคำถาม  
  2. หลีกเล่ียงการอธิบายอย่างละเอียด แต่จะพยายามให้เด็กค้นหาคำตอบเอง ครูจึง

มักจะตอบคำถามด้วยคำถามเพื่อให้เด็กสนใจต่อ 
  3. ครูตัดสินน้อย ครูจะหลีกเล่ียงการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง ผิด แต่จะใช้

วิธีถามว่า แน่ใจหรือ ทำไมคิดอย่างนั้น หรือ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ 
   4. การสนับสนุนให้คิด 
   5. ใช้เรื่องท่ีเด็กสนใจเป็นเนื้อหานำ และการค้นคว้า และเนื้อหาวิชาความรู้ตาม
ตำราเป็นตัวตาม 
   6. ช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า 90 นาที 

  7. เน้นให้เด็กสนใจพัฒนาการตนเองในด้านต่าง ๆ จึงไม่จำเป็นต้องวัดผลครั้งเดียว 
ควรมีการวัดผลและรายงานผลให้เด็กรู้และพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน 
   8. ให้ผู้เรียน สมัครใจ ร่วมมือ มากกว่าการบังคับให้รู้ 

  9. รับฟังและให้กำลังใจ ครูจะเป็นผู้รับฟังเรื่องราวท่ีเด็กคิด นำเสนอ และเรียนรู้ไป
พร้อม ๆกับเด็ก ครูอาจจะมีการติติงและแสดงความคิดเห็นในจังหวะท่ีเหมาะสม และส่ิงท่ีจำเป็น   
มาก ๆ คือการให้กำลังใจ 
กลวิธีการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีมากมายหลายวิธีแล้วแต่สาขาวิชา แต่โดยท่ัวไปนิยม
สอนตามแนวคิดของวิลเล่ียมส์ ซึ่งส่งเสริมพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์  ด้านความรู้ เจตคติใน
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ห้องเรียนสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดและแสดงความรู้สึกหรือแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีกลวิธี
การสอน 18 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การสอนให้แสดงความคิดเห็น หมายถึง การสอนให้ผู้เรียนอยากแสดงความคิดเห็น  

2. การพิจารณาคุณลักษณะ หมายถึง การสอนให้ผู้เรียนคิดพิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
คน สัตว์ส่ิงของแล้ว ให้แสดงความคิดเห็น  

3. การเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบส่ิงของ สถานการณ์ โดยให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นออกมา  

4. การพิจารณาความไม่สมบูรณ์ หมายถึง การสอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของส่ิงท่ีไม่
สมบูรณ์ หรือผิดแผกไป 
  5. การใช้คำถามยั่วยุ หมายถึงการ สอนโดยผู้สอนใช้คำถามยั่วยุ เร้าความรู้สึก หรือกระตุ้นให้
ตอบ 

6. การสอนให้คิดเปล่ียนแปลง หมายถึง การสอนให้เกิดการคิดดัดแปลง ปรับปรุง ส่ิงต่าง ๆ 
ให้อยู่ในรูปอื่น ๆท่ีคิดว่าสร้างสรรค์                                                                                                              

7. การเปล่ียนแปลงความเช่ือ หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นคลายความยึดมั่น
ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

8. การดัดแปลงส่ิงใหม่จากส่ิงเดิม หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสร้างส่ิงใหม่จากโครงสร้าง
หรือกฎ เกณฑ์ เดิม 

9. ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการหาข้อมูลหรือคำตอบด้วย
ตนเอง เพื่อตอบคำถามท่ีสนใจ                                                                                                                      

10. การค้นคว้าคำตอบจากคำถามท่ีไม่ชัดเจน หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนพยายามค้นหา
คำตอบจากคำถามท่ีกำกวมไม่ชัดเจน                                                                                                                       

11. การแสดงออกจากการหยั่งรู้ หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแสดงความรู้สึกท่ีเกิดจากส่ิง
ท่ีมาเร้าอวัยวะสัมผัส 

12. การพัฒนาปรับตัว หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักพิจารณาศึกษาจากความพลาดพล้ัง 
ล้มเหลแล้ว ใช้เป็นบทเรียนสู่ความสำเร็จ                                                                                                

13. ลักษณะบุคคลสำคัญและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การศึกษาประวัติบุคคล
สำคัญท้ังในแง่ลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิดตลอดจนวิธีการและประสบการณ์สร้างสรรค์
ของเขา  

14. การประเมินสถานการณ์ หมายถึงการ ฝึกหาคำตอบโดยคำนึงถึงคำถามว่าส่ิงนี้เกิดขึ้น
แล้วจะเกิดผลอย่างไร         
 15. พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การฝึกแสดงความคิดภายหลังการอ่าน
หนังสือหรือบทความดี  
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16. พัฒนาการฟังอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนคิดขณะฟังบทความหรือสุนทร
พจน์แล้วแสดงความรู้สึก         
 17. พัฒนาการเขียนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก 
ด้วยการเขียนบรรยาย         
 18. ทักษะการใช้ภาพพรรณนา หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึก ความคิดจากภาพ
ในเชิงสร้างสรรค์ 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ  Creativity Based Learning (CBL) 
สามารถจัดรูปแบบการสอนได้ 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้      
 ขั้นตอนท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ การทำให้ผู้เรียนมีความอยากเรียน อยากรู้ อยากค้นหา
คำตอบ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ในการจัดการเรียน
การสอนแบบด้ังเดิมมักจะใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ หรือแม้แต่การลงโทษเพื่อให้นักเรียนสนใจใน
เนื้อหาของบทเรียน ซึ่งนักเรียนอาจจะฟังครูผู้สอนด้วยความจำเป็น และเข้าเรียนด้วยความจำทน 
ขาดความใส่ใจต่อบทเรียนท่ีครูเตรียมการมาแต่ในการจัดการเรียนการสอนแบบ  CBLนั้นมีวิธีการ
จัดการกระตุ้นนักเรียนท่ีต่างออกไปซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิมและสนใจในการค้นหาความรู้
ได้ด้วยตัวเองได้โดยสามารถกระตุ้นความสนใจได้ดังนี้    
  1) ใช้เหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนหรือส่ิงท่ีผู้เรียนสนใจ เนื่องจากการเรียนคือการ
พัฒนาชีวิต เนื้อหาในการเรียนควรต้องนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนื้อหานั้นจึงจะไม่
ไร้ค่า ผู้สอนจึงมีหน้าท่ีจัดการให้เนื้อหาท่ีเรียนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน เช่น ใช้เรื่องการ
เก็บออมและการลงทุนเพื่อกระตุ้นความสนใจในวิชาคริตศาสตร์แทนท่ีจะบอกให้จำสูตรอย่างเดียว ใช้
เนื้อหาในเรื่องของพืชพันธุ์ท่ีสามารรถปลูกได้ในบ้านของตนเองเป็นการกระตุ้นความสนใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ แทนการสอนให้จำพืชท่ีอยู่ใกล้ตัว หรือใช้การสนทนาท่ีจำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นการ
กระตุ้นความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ แทนท่ีจะสอนแต่ไวยกรณ์    
 2) ใช้ส่ือมัลติมิเดีย ถือว่าเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ท้ังรูปภาพ 
เสียง ข้อความต่าง ๆท่ีนำมาใช้ ผู้สอนจำเป็นท่ีจะต้องเลือกส่ือท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยท่ีส่ือนั้น
จะช่วยกระตุ้นความสนใจหรือสร้างแรงบันดาลใจในบทเรียนนั้น ๆได้ดีจึงจะส่งผลให้นักเรียนสนใจหา
คำตอบในเนื้อหาท่ีครูต้องการสอน        
 3) ใช้เกมหรือกิจกรรม การใช้เกมหรือกิจกรรมนั้นเป็นตัวเลือกท่ีดีมากในการกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียน ซึ่งเกมหรือกิจกรรมท่ีเลือกมานั้นอาจจะเป็นสันทนาการง่าย ๆหรือกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ีเราจะสอนผู้สอนสามารถเลือกได้อย่างหลากหลายให้เหมาะกับนักเรียน ทำให้
นักเรียนเห็นความสำคัญในเนื้อหา  
  ขั้นตอนท่ี 2 ต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ กระบวนการท้ังหมดจะเป็นการใช้ปัญหา
เป็นตัวนำ ขั้นตอนการต้ังปัญหาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้สอนไม่ได้เป็นผู้กำหนด
คำถามให้ต้ังแต่แรกแต่จะเป็นการปล่อยให้ผู้เรียนค้นหาค้นหาปัญหาท่ีตนเองสงสัยโดยปัญหาท่ีเกิดข้ึน
นั้นจะเป็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจในบทเรียน เมื่อผู้เรียนค้นพบปัญหาท่ีตนสงสัยแล้วนั้นจึงทำการ
แบ่งกลุ่มตามความสนใจ จำนวนกลุ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับการจำนวนของปัญหาท่ีเกิดและสมากในกลุ่มก็
จะเป็นไปตามความสนใจของนักเรียนเองดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง กระบวนการของ CBL 
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จะได้ผลดีมากเมื่อนักเรียนสมัครใจท่ีจะทำ ความสนใจและความร่วมมือของสมาชิกท่ีสนใจในเรื่อง
เดียวกัน กระบวนการนี้เกิดจากความอยากรู้ของผู้เรียนไม่ได้ถูกบังคับ เมื่อนักเรียนอยากรู้นั่นจึงเป็น
จังหวะท่ีดีท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาเนื้อหาท่ีตนเองสนใจและพร้อมท่ีจะเปิดรับความรู้อย่าง
เต็มท่ี         
  ขั้นตอนท่ี 3 ค้นคว้าและคิด ในขั้นตอนนี้จำเป็น ท่ีจะต้องใช้เวลามากท่ีสุดในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL ผู้สอนจะปล่อยให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเต็มท่ี ผู้สอนเพียงเดิน
ให้คำปรึกษาในแต่ละกลุ่มในเวลาท่ีมีปัญหาผู้สอนจะเป็นคนตัดสินความถูกผิดของคำตอบ และตอบ
คำถามด้วยคำถามเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดหลีกเล่ียงการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดแต่จะใช้
วิธีการง่าย ๆ เช่นการถามกลับ จะดีเหรอ แน่ใจนะ ทำไมจึงคิดแบบนั้น มีวิธีการอื่นท่ีดีกว่านี้หรือไม่ 
หรือเพื่อน ๆเห็นว่าอย่างไร ส่ิงสำคัญอีกอย่างท่ีผู้สอนจะต้องเตรียมการคือแหล่งของข้อมูลท่ีจะให้
นักเรียนได้สืบค้นผู้สอนจำเป็นต้องแนะนำให้นักเรียนได้ค้นหาถูกแหล่งและปล่อยให้เขาสนุกกับการ
ค้นหาข้อมูล ส่ิงท่ีได้จากกระบวนการนี้ไม่ใช่คำตอบท่ีถูกต้องแต่เป็นทักษะการคิดและค้นคว้าหา
คำตอบท่ีเกิดขึ้นจากช่วงเวลาท่ีผู้สอนนั้นปล่อยให้ผู้รียนสนุกอยู่กับส่ิงท่ีสนใจอย่างเต็มท่ี  
  ขั้นตอนท่ี 4  นำเสนอ ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้นำเสนอผลงานท่ีตนเองได้ไปค้นคว้าและคิด
ออกมา ผลงานท่ีนำเสนอนั้นเป็นผลจากการทุ่มเทของนักเรียนอย่างแท้จริง ผู้สอนควรปล่อยให้
นำเสนอให้จบไม่จำเป็นต้องแทรกแซงระหว่างการนำเสนอผู้ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการแสดงความคิดเห็น
หรือซักถามคือเพื่อนร่วมช้ันเรียนนั่นเองและนี่เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หาก
เพื่อนร่วมช้ันเรียนไม่มีข้อสงสัยผู้สอนอาจจะเปิดประเด็นให้ก็ได้เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการถามซึ่ง
อาจจะนำไปสู่ความรู้ใหม่ ๆท่ีนักเรียนเต็มใจจะค้นหา      
 ขั้นตอนท่ี 5  ประเมินผล ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลกิจกรรมท้ังหมดท่ีผู้เรียนได้ทำมา
ตลอดเวลาของการเรียนรู้ ซึ่งจะดูการมีพัฒนาการ 3 ด้าน ดังนี้คือ     
   1) ความรู้ (Knowledge) เราสมารถประเมินความรู้ได้ด้วยวิธีท่ีคุ้นเคยอาจจะเป็น
แบบทดสอบ แบบฝึกหัดต่าง ๆ          
   2) ทักษะ (Skill) จะเป็นการประเมินความสามรถของผู้เรียนซึ่งเราสามารถใช้
รูปแบบการประเมินแบบรูบริค (Rubric) ในการประเมินนักเรียนได้ ท้ังนี้อยู่กับหัวข้อในการประเมินท่ี
จำเป็นคือด้านเนื้อหา ความชัดเจนในการพูด และเทคนิคในการนำเสนอ เป็นต้น   
  3) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถใช้รูปแบบการประเมินแบบรูบริค (Rubric) ได้
ซึ่งจะมีส่วนคล้ายกับการประเมินด้านทักษะคือการตั้งหัวข้อในการประเมินในคุณลักษณะท่ีครูอยากให้
เกิดขึ้นในผู้เรียนและในรายละเอียดท่ีสอดคล้องกัน     
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ตารางที่  4 สังเคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creativity–based 
Learning)  

 
จากการสังเคราะห์แนวคิดของผู้ท่ีใช้การสอนแบบแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creativity 

–based Learning) ทำให้สรุปเป็นขั้นตอนได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้            
1. ขั้นการสร้างแรงบันดาลใจ จะต้องกระตุ้นความสนใจผู้เรียน การทำให้ผู้เรียนนั้นมีความ

อยาก อยากเรียน อยากรู้ อยากค้นหาคำตอบ ถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียน
การสอนแบบ CBLโดยอาจจะใช้ส่ือมัลติมิเดีย เกม หรือกิจกรรม 

2. ต้ังปัญหา ขั้นการต้ังปัญหาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นผู้สอน
ไม่ได้เป็นผู้กำหนดคำถามให้ต้ังแต่แรก แต่จะเป็นการปล่อยให้ผู้เรียนค้นหาปัญหาท่ีตนเองสงสัย โดย
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นจะเป็นปัญหาท่ีผู้เรียนสนใจในบทเรียน เมื่อผู้เรียนค้นพบปัญหาท่ีตนเองสงสัยแล้ว
นั้นจึงทำการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ จำนวนของกลุ่มนั้นจะต้ังขึ้นตามจำนวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ัน
เรียน และสมาชิกของแต่ละกลุ่มนั้นก็จะเกิดจากความพอใจของผู้เรียนเอง และดำเนินการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆด้วยตนเอง 

ขั้นตอน อนุพงษ ์
ชุมแวงวาป ี

มงคล เรียงณรงค์ วิริยะ 
ฤาชัยพาณิชย์ 

กำธร 
ดิษธรรม 

กระบวนการเรียนรู้ 
แบบสร้างสรรค์ 

เป็นฐาน 

1. 
ข้ันสร้างความ
สนใจใครรู่้ 
(Curiosity)  

1. ข้ันกระตุ้นให้
เกิดการคิด
สร้างสรรค ์

1. กระตุ้น 1. ข้ันการสร้าง
แรงบันดาลใจ 

1. ข้ันการสร้าง
แรงบันดาลใจ 

2. 
ข้ันทบทวน
ความรู้
(Reviewing) 

2. ข้ันต้ังปัญหา
รายบุคคล 

2. ต้ังปัญหา 2. ข้ันการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล 

2. ต้ังปัญหา 

3. 
ข้ันค้นคว้าความรู้ 
(Exporting) 

3. ข้ันกิจกรรม
กลุ่ม 

3. ค้นและคิด 
3. ข้ันกิจกรรม

การเรียนรู้ 
3. ระดมความคิด
ค้นคว้าความรู้ 

4. 
ข้ันวิเคราะห์
ความรู้
(Analyzing) 

5. 
ข้ันทีมสร้างสรรค์
ความรู้
(Teaming) 

4. ข้ันนำเสนอ
ผลงาน 

4. นำเสนอ  4. นำเสนอ
ผลงาน 

6. 
ข้ันจัดระบบ
ความรู้
(Organizing) 

5. ข้ันประเมินผล 5. ประเมินผล 4. ข้ันประเมินผล 5. ประเมินผล 

7. 
ข้ันสะท้อนผลการ
เรียนรู้
(Reflecting 
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3. ระดมความคิดค้นคว้าความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลามากท่ีสุดในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนแบบ CBL ผู้สอนจะปล่อยให้ผู้เรียนนั้นได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี ผู้สอนนั้นมี
หน้าท่ีเดินให้คำปรึกษาตามกลุ่ม ให้คำปรึกษาเวลาท่ีผู้เรียนมีปัญหา ผู้สอนนั้นจำเป็นต้องแนะนำให้
ผู้เรียนหาความรู้ได้ถูกแหล่ง แนะนำให้ผู้เรียนรู้จักเลือกข้อมูลความรู้ได้อย่างถูกต้อง และปล่อยให้
ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้นั้น ๆ      
  4. นำเสนอผลงาน ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนนั้นจะได้นำเสนอผลงาน ท่ี
ตนเองท่ีได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา และผลงานท่ีนำเสนอนั้นอยากให้ผู้สอนพึงระลึกว่านี่คือผลงาน
แห่งความทุ่มเทของผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนออกมาทำการเสนอหน้าช้ัน ผู้สอนนั้นจำเป็น
จะต้องปล่อยให้ผู้เรียนนั้นนำเสนอจนจบ โดยท่ีผู้สอนนั้นไม่มีความจำเป็นต้องแทรกแซงระหว่างการ
นำเสนอ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามใดใด ผู้ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม
นั้นคือผู้เรียนร่วมชั้น  

5.ประเมินผล ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นจำเป็นจะต้องประเมินท้ัง 3 ด้าน ซึ่ง
มีวิธีการดังนี้ 

1. ด้านความรู้ เราสามารถประเมินความรู้ได้ด้วยวิธีการท่ีเราคุ้นเคยกันมาตลอด นั่นก็คือการ
จัดให้มีการสอบวัด หรือแบบฝึกหัดต่าง ๆ และนำคะแนนมาช้ีวัดว่าผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาด้านนี้
เท่าไหร่ 

2. ด้านทักษะ การประเมินด้านทักษะนั้นจะเป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเรา
สามารถใช้รูปแบบการประเมินแบบรูบริค (Rubric) ในการประเมินผู้เรียนได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการต้ัง
หัวข้อในการประเมิน และรายละเอียดการประเมินท่ีจำเป็น เช่น เราจะประเมินในหัวข้อทักษะการ
นำเสนอ รายละเอียดการประเมินท่ีจำเป็นคือด้านเนื้อหา ด้านความชัดเจนในการพูด และด้านเทคนิค
ในการนำเสนอ เป็นต้น  

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น
สามารถใช้การประเมินแบบรูบริค (Rubric) ได้ ซึ่งก็จะมีส่วนคล้ายกับการประเมินด้านทักษะนั่นคือ 
การตั้งหัวข้อการประเมินในคุณลักษณะท่ีผู้สอนอยากให้เกิดข้ึนในผู้เรียน (วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์,2558) 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
มงคล เรียงณรงค์ (2558 )  ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน  พบว่า 1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนจาก
การ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 83.33 ผ่าน
เกณฑ์ และมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 78.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ใช้รูปแบบการ สอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐานนักเรียนร้อยละ 80.00 ผ่านเกณฑ์ และมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.50 

เกษมะณี ลาปะ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษาผลการวิจัย พบว่า 1. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนร้อยละ 
79.17 มีคะแนนเฉล่ีย ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 79.17 ขึ้นไป 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนร้อยละ 83.33 มีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 73.75 ขึ้นไป  
 การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry based Learning)    
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้  โดยใช้
กระบวนการคิดหาเหตุผล  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาหรือสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
เป็นวิธีท่ีอยู่บนพื้นฐานของแนว Constructivism  เน้นการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเองความรู้ท่ีจะได้จะคงถาวรอยู่ในความจำระยะยาว ครูไม่
สามารถสร้างได้ แต่เป็นเพียงผู้จัดประสบการณ์เรียนรู้จนค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง
ด้วยตนเอง โดยครูต้ังคำถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาและสามารถนำ
วิธีการแก้ปัญหานั้นมาแก้ปัญหาได้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดเพื่อค้นคว้า
หาความรู้ความจริงด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้ต้ังคำถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าวิธีการ
แก้ปัญหาได้เอง  ดังนั้น  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน้นกิจกรรมของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูมีหน้าท่ีจัดสภาพการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงหลักการและพื้นฐาน
ทางจิตวิทยาด้วย ( กระทรวงศึกษาธิการ 2544 ก : 36 ,พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2544 : 56-57, นคร พันธุ์
ณรงค์ 2549 : เว็บไซต์)        
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้        
  สถาบั น ส่งเสริ มการสอนวิทย าศาสตร์และเทค โน โลยี  (2546 : 219-220) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก : 36-37 )  สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ ( 2545 : 138-141)  
กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะ หาความรู้     
 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่รู้ในส่ิงท่ีจะเรียน   
  2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) ให้นักเรียนสำรวจตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดจากความ
สนใจของนักเรียน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
  3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบนักเรียน
สามารถอธิบายผลการทดลองโดยใช้หลักการมาประกอบอย่างมีเหตุผล    
  4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้สมบูรณ์ และสามารถนำความรู้
เดิมมาผสมผสานกับแนวคิดใหม่ และนำไปใช้อธิบายเหตุการณ์หรือสถานกาณณ์ต่าง ๆเพื่อให้เกิด



 59 
 
ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปเมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบนักเรียน
สามารถอธิบายผลการทดลองโดยใช้หลักการมาประกอบอย่างมีเหตุผล     
  5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนว่า มีส่ิงใดท่ีควรจะ
ปรับแก้ไข จากขั้นนี้นำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ 

ตารางที่ 5 สังเคราะห์ข้ันตอนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Bass Learning) 

 

 จากการสังเคราะห์แนวคิดของผู้ท่ีใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Bass 
Learning) ทำให้สรุปเป็นขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้      
 1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ครูจะต้องทำหน้าท่ีการต้ังคำถาม เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้แสดง
ความรู้เดิมท่ีนักเรียนมี หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีนักเรียนพบเห็น แล้วสามารถเช่ือมโยงความรู้
ไปยังประสบการณ์ท่ีตนมี ทำให้ครูทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างไร ครูควรเติม

ขั้นตอน Eisenkraft 
(2003) 

Bruner 
(1966) 

สสวท.(2546) BSCS 
(Biological 
Science 

Curriculum 
Study) 

กระบวนการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 

1. ตรวจสอบ
ความรู้ 
เดิม (elicit) 

1. สังเกต 1. สร้างความ
สนใจ 

1. การสร้าง
ความสนใจ 
(Engage) 

1. สร้างความสนใจ 

2. เร้าความ
สนใจ 
(engage) 

2. อธิบาย 2. สำรวจ 
ค้นหา 

2. การสำรวจ
และค้นคว้า 
(Explore) 

2.ตรวจสอบความรู้
เดิม 

3. สำรวจค้นหา 
(explore) 
Phase) 

3. ทำนาย 3. อธิบาย
และลงข้อสรุป 

3. การอธิบาย 
(Explain) 

3. ทำนายผลและ
สำรวจค้นหา 

4. อธิบาย 
(explain) 

 4. อธิบาย 
ความรู้ 

4. การขยาย
ความรู้ 
(Elaborate) 

4. อธิบายขยายความรู้ 

5. ขยายความรู้ 
(elaborate) 

6. ประเมินผล 
(evaluate) 

 5.ประเมินผล 5. การประเมิน 
(Evaluate) 

5. ประเมินผล 

7. นำความรู้ไป
ใช้ (extend) 

4. นำไปใช้
และสร้าง 
สรรค์ 

  6. นำความรู้ไปใช้ 
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เต็มส่วนใดให้นักเรียน และครูยังสามารถวางแผน การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน    
  2. ขั้นตอนการสร้างความสนใจ เป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะนำเข้าสู่บทเรียน 
จุดประสงค์ท่ีสำคัญของขั้นตอนนี้ คือ ทำให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรม ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การ
เรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาคำตอบ   
 3. ขั้นตอนทำนายผลและสำรวจค้นหา เป็นขั้นตอนท่ีทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกันใน
การทำนายผลก่อนการลงมือสำรวจเพื่อหาคำตอบ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการ และความคิด
รวบยอด โดยการให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนในการทำกิจกรรมการสำรวจและค้นหาส่ิงท่ีผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้ตามความคิดเห็นผู้เรียนแต่ละคน      
 4. ขั้นตอนการอธิบายและลงข้อสรุป เป็นขั้นตอนท่ีให้ ผู้เรียนแต่ละคนได้อธิบายความคิดรวบ
ยอดท่ีได้จากการสำรวจค้นหาและอภิปรายแลกเป ล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิดรวบยอด 
กระบวนการ และทักษะในระหว่างท่ีผู้เรียนทำกิจกรรมสำรวจและค้นหา เป็นโอกาสท่ีผู้เรียนจะได้
ตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของผู้เรียนท่ียังไม่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ์
 5. ขั้นตอนการขยายความรู้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนได้ยืนยันและขยายหรือเพิ่มเติม
ความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและปฏิบัติตามท่ีผู้เรียนต้องการ ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่หรืออาจจะเข้าใจ
เฉพาะข้อสรุปท่ีได้จากกาปฏิบัติการสำรวจและค้นหาเท่านั้น ควรเพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เรียน
จะได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป้าหมายท่ีสำคัญ
ของขั้นนี้ คือ ครูควรช้ีแนะให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิด
รวบยอด กระบวนการ และทักษะเพิ่มขึ้น       
 6.  ขั้นตอนการประเมินผล ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการอธิบาย
ความรู้ความเข้าใจของตนเอง ระหว่างการจัดการเรียนรู้ในขั้นนี้ ครูต้องกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง    
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานและการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีดังนี้ 

ขั้นตอน 

กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 
PBL 

กระบวนการเรียนรู้ 
แบบสร้างสรรค์เป็น

ฐาน  CBL 

การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 

(Inquiry 
Method) 

รูปแบบที่ได้จากการ
สังเคราะห์  

1 
1. กำหนดปัญหา 1. ข้ันการสร้างแรง

บันดาลใจ 
1. สร้างความ

สนใจ 
สร้างแรงบันดาลใจ 

Inspiration 

2 
2. ร่วมกัน ระบุ
และวิเคราะห์

ปัญหา 

2. ต้ังปัญหา 2.ตรวจสอบ
ความรู้เดิม 

ตรวจสอบความรู้เดิม    
check 

3 
3. ดำเนินการ 
ศึกษาค้นคว้า 

3. ระดมความคิด
ค้นคว้าความรู้ 

3. ทำนายผลและ
สำรวจค้นหา 

ระบุและวิเคราะห์
ปัญหาidentification 

and analysis 

4 
4. สังเคราะห์

ความรู้และพัฒนา
วิธีการแก้ปัญหา 

4. นำเสนอผลงาน 4. อธิบายขยาย
ความรู้ 

ทำนายผลและค้นหา
supposition and 

Inquiry 

5 
5. นำความรู้ที่ได้
ใหม่มาใช้แก้ปัญหา 

 

5. ประเมินผล 5. ประเมินผล 
อธิบายขยายความรู้ 

explanation 

6 

6. นำเสนอ และ
ประเมิน ผลงาน

โดยวิธีที่
หลากหลาย 

5. ประเมินผล 6. นำความรู้ไปใช้ 
ประเมินผลโดยวิธีที่

หลากหลาย      
evaluation 

 

จากการสังเคราะห์แนวคิดของรูปแบบการสอนของท้ัง 3 แบบ ทำให้สรุปเป็นขั้นตอนได้  6 
ขั้นตอน ดังนี้1) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 2) ตรวจสอบความรู้เดิม (check ) 3) ระบุและ
วิเคราะห์ปัญหา (identification and analysis) 4) ทำนายผลและค้นหา (supposition and 
Inquiry) 5) อธิบายขยายความรู้ (explanation) 6) ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย (evaluation)
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  สร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration) เป็นขั้นท่ีครูนำเสนอประเด็นปัญหาสำหรับการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนท่ีสร้างแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของส่ิงท่ีต้องการจะเรียนรู้  และมีทิศทางท่ีจะเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และอยากเห็น       
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความรู้ (check) เป็นขั้นที่ครูจะตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียนท่ี
ยังคงติดตัวนักเรียนอยู่                                                                           



 62 
 
 ขั้นท่ี 3 ระบุและวิเคราะห์ปัญหา (identification and analysis) เป็นขั้นท่ีครูกระตุ้นให้
ผู้เรียนวิเคราะห์หรือต้ังคำถามท่ีเกิดจากความสงสัย  หรือจากความสนใจของตัวผู้เรียน  หรือต้ัง
คำถามเพื่อนำไปสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและทักษะอาชีพโดยให้
นักเรียนร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญของปัญหา  วิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหาท่ีต้องการ
แก้ไขหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
 ขั้นท่ี 4 ทำนายผลและค้นหา  (supposition and Inquiry) เป็นขั้นท่ีครูให้นักเรียนแลก 
เปล่ียนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์ คุณลักษณะทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แสวงหาแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในด้านทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์   
 ขั้นท่ี 5 อธิบายขยายความรู้  (explanation) เป็นขั้นท่ีครูฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการให้เหตุผล  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  และ
การแลกเปล่ียนเรียน รู้โดยการแสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการใช้ทักษะและกระบวนการ โดย
วิเคราะห์จำแนกส่ิงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
 ขั้นท่ี 6 ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย (evaluation) เป็นขั้นท่ีครูให้ผู้เรียนใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการนำแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นแนวคิดใหม่  หรือวิธีการใหม่  
หรือผลงานใหม่   

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการสอน 

นิวัฒน์ บุญสม (2556) ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกระบวนการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียน ท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม นวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีช่ือว่า “4CO-PAC Model” รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียน ในช่วง ระหว่างการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน มี
พัฒนาการขึ้นและโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และ มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 3. 
ผลการขยายผล พบว่า หลังการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนกลุ่ม 
ขยายผลมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และมีนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม 

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2555) ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตนิสัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาพบว่า
หลังจากสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแล้วนักเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตนิสัย
พัฒนาขึ้น 
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โชติมา หนูพริก (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ 1) ด้านตัวป้อน:หลักสูตรอิงมาตรฐาน 2) ด้านกระบวนการ: การออกแบบการเรียนรู้ 
3)ด้านผลผลิต : การประเมินเพื่อการเรียนรู้โดยท้ัง 3 องค์ประกอบมีกระบวนการ คือ วางแผน 
ปฏิบัติการ สะท้อนและประเมิน 4) ด้านผลลัพธ์ได้แก่ ครูมีความรู้ ทักษะและความคิดเห็นต่อระบบ
ประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 5) ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับและการกำกับติดตาม 2. ผลการ
ทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่า ครูมีความรู้ด้านหลักสูตรอิงมาตรฐาน
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินเพื่อการเรียนรู้โดยมีคะแนนพัฒนาการเป็น
ร้อยละ 85.45 มีทักษะในการประเมิน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และมีความคิดเห็น
ท่ีมีความคิดเห็นท่ีดีต่อระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สามารถนำระบบไปใช้เพื่อ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ รวมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนานักเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนมีความรู้ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ด้านเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 3. ผลการประเมินระบบประเมินการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่าครูและนักเรียนมีความคิดเห็นว่าระบบประเมินการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผล และความถูกต้องแม่นยำ ช่วย
ให้ครูมีการปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให้มีความชัดเจน เป็นท่ียอมรับ และสามารถใช้
ประเมินได้อย่างยุติธรรม และช่วยให้ครู นักเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาเองได้ตรงตามเป้าหมาย  
 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ทักษะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical skills) (อัมพร ม้าคนอง ,2553) กล่าวว่า ทักษะ
เป็นความสามารถหรือความชำนาญของบุคคลในการทำงาน ทักษะทางคณิตศาสตร์ จึงเป็น
ความสามารถของบุคคลในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในอดีตสังคมยังไม่มีความซับซ้อนมาก
นัก การกำหนดทักษะทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรจึงยังไม่ชัดเจนนัก แต่ในปัจจุบันความเจริญของ
สังคมมีมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้นทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีมนุษย์จำเป็นต้องมีจึงต้องมากขึ้นตามไปด้วย 
เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการคิด การแก้ปัญหา และการทำงาน จึงทำให้หลายประเทศได้กำหนด
ทักษะและกระบวนการหรือความสามารถทางคณิตศาสตร์ไว้ในหลักสูตรอย่างชัดเจน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รวมทั้งประเทศไทยเพื่อท่ีผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของ
ทักษะการทำงานและทักษะชีวิตเมื่อสำเร็จการศึกษา ทักษะทางคณิตศาสตร์มีมากมายท่ีสำคัญและใช้
มากในอดีต คือ การคิดเลขในใจ และการคำนวณ ซึ่งมักประกอบด้วยการบวก ลบ คูณและการหาร 
แต่ในปัจจุบันมนุษย์มีเครื่องมือท่ีใช้ในการคิดเลข มีคอมพิวเตอร์ ทักษะการคำนวณจึงได้ใช้น้อยลงแต่
ทักษะอื่นท่ีมีความจำเป็นและไม่สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยทำแทน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การให้
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เหตุผล โดยท่ัวไปทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีหลายๆประเทศในโลกให้ความสนใจและพัฒนาผู้เรียนมัก
เป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การแก้ปัญหา (Problem solving) การ
ให้ เห ตุผล (Reasoning) การส่ือสาร ส่ือความหมายและนำเสนอ  (Communications and 
presentations) การเช่ือมโยง (Connections) และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) จากทักษะ
พื้นฐานนี้จะเห็นว่าหลายทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน เป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีท่ัวโลก
ตระหนักในความสำคัญผู้เรียนในทุกระดับจำเป็น  ต้องมีเพราะทักษะทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องและ
จำเป็นสำหรับกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย์ในแต่ละวัน เช่น การวัด การใช้เงิน การประมาณ เป็นต้น  

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical skills and processes) 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  (Mathematical skills and processes) เป็น
ความสามารถหรือ ความชำนาญของบุคคลท่ีจะนำความรู้ในทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อ ให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี้ เน้นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็น
และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้
เหตุผล ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ ความสามารถในการ
เช่ือมโยงความรู้ และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็น
องค์ประกอบสำคัญของศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (Mathematics proficiency) ของผู้เรียน (อัมพร 
ม้าคนอง ,2553: 21) เนื่องจากทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีทำให้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มีความหมาย การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์จึงมุ่งให้ผู้เรียนมีท้ังความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีดีควบคู่กันไป ความสามารถในการนำความรู้ไปใช้เป็นทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนทำให้ความรู้มีความหมายและมีคุณค่ามากกว่าวิชาท่ีมีสัญลักษณ์
และขั้นตอนในการแก้ปัญหาเท่านั้น ความรู้และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์จึงเป็นของคู่
กันและเป็นส่ิงจำเป็นท่ีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องในทุกระดับช้ันของผู้เรียน ในระดับขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและ
ต่างประเทศมีความคล้ายกันโดยประกอบด้วย 5 ทักษะหลัก ท่ีเรียกกันว่า ทักษะ 1P 1R 3C ซึ่ง
ประกอบด้วย การแก้ปัญหา (Problem solving) การให้เหตุผล (Reasoning) การส่ือสาร ส่ือ
ความหมายและนำเสนอ (Communications and presentations) การเช่ือมโยง (Connections) 
และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 1. การแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นกระบวนการท่ี
นักเรียนควรจะรู้ ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซึ่งเผชิญอยู่และต้องการค้นหาคำตอบโดยท่ียังไม่รู้วิธีการหรือ
ขั้นตอนท่ีจะได้คำตอบของสถานการณ์นั้นในทันทีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีแก้ปัญหา
และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการหาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์  ยุทธวิธีแก้ปัญหาเป็น
เครื่องมือสำคัญท่ีสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีท่ีพบบ่อยในคณิตศาสตร์ มีดังนี้  
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 1.  การค้นหาแบบรูป        
 2.  การสร้างตาราง        
 3.  การเขียนภาพหรือแผนภาพ       
 4.  การแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด       
 5.  การคาดเดาและตรวจสอบ       
 6.  การทำงานแบบย้อนกลับ       
 7.  การเขียนสมการ        
 8.  การเปล่ียนมุมมอง        
 9.  การแบ่งเป็นปัญหาย่อย       
 10. การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์       
 11. การให้เหตุผลทางอ้อม       
 12. เช่ือมโยงกับปัญหาท่ีคุ้นเคย       
 13. การวาดภาพ         
 14. การสร้างแบบจำลอง        
 15. ลงมือแก้ปัญหา 

2. การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องอาศัยการคิด

วิเคราะห์และ หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด สถานการณ์

ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรือการเช่ือมโยง  เพื่อทำให้เกิดข้อเท็จจริงหรือ

สถานการณ์ใหม่ 

  รูปแบบของการให้เหตุผล 
 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นกระบวนการท่ีใช้การสังเกตหรือ

การทดลองหลายๆครั้งแล้วรวบรวมข้อมูล เพื่อหาแบบรูปท่ีจะนำไปสู่ข้อสรุปซึ่งเช่ือว่า น่าจะถูกต้อง 
น่าจะเป็นจริง  มีความเป็นไปได้มากท่ีสุดแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริงและยังไม่พบข้อขัดแย้ง เรียก
ข้อสรุปนั้นว่า ข้อความคาดการณ์ พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าข้อความ
คาดการณ์เป็นจริงในกรณีท่ัวไปข้อความคาดการณ์นั้นจะเป็น   ทฤษฎีบท  ในทางตรงกันข้าม  ถ้า
สามารถยกตัวอย่างค้าน ได้แม้เพียงกรณีเดียว  ข้อความคาดการณ์นั้นจะเป็นเท็จทันที 

 2.  การให้เหตุผลแบบนิรนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นกระบวนการท่ียกเอาส่ิงท่ีรู้ว่าเป็น
จริงหรือยอมรับว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ แล้วใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์อ้างจากส่ิงท่ีรู้ว่าเป็น
จริงนั้นเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปหรือผลสรุปท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่   การให้เหตุผลแบบนิรนัย  ประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ  2  ส่วน  คือ  

1) เหตุหรือสมมติฐาน ซึ่งหมายถึง ส่ิงท่ีเป็นจริงหรือยอมรับว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ได้แก่
คำ อนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบทท่ีพิสูจน์แล้ว กฎหรือสมบัติต่าง ๆ 
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2) ผลหรือผลสรุปซึ่งหมายถึงข้อสรุปท่ีได้จากเหตุหรือสมมติฐานในทางคณิตศาสตร์ การให้
เหตุผลแบบนิรนัยประกอบด้วย 

1. คำอนิ ยาม   หมายถึง   คำท่ี เราไม่ ให้ ความหมายหรือให้ ความหมายไม่ ได้   แต่
เข้าใจ ความหมายได้  โดยอาศัยการรับรู้จากประสบการณ์  ความคุ้นเคย  หรือสมบัติท่ีเข้าใจตรงกัน
เช่น  กำหนดให้คำว่า  จุด  เส้น  และระนาบ  เป็นคำอนิยามในเรขาคณิตแบบยุคลิด 

2. บทนิยาม  หมายถึง  ข้อความแสดงความหมายหรือคำจำกัดความของคำท่ี ต้องการ  โดย
อาศัยคำอนิยาม  บทนิยามหรือสมบัติต่าง ๆท่ีเคยทราบมาแล้ว  เช่น  กำหนดบทนิยามว่า  รูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสคือ  รูปท่ีมีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน  และมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก 

3. สัจพจน์   หมายถึง  ข้อความท่ี เรายอมรับหรือตกลงว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิ สูจน์
เช่น  กำหนดให้ข้อความว่า  ระหว่างจุดสองจุดใด ๆจะมีส่วนของเส้นตรงเช่ือม  เป็นสัจพจน์ใน
เรขาคณิตแบบยุคลิด 

4. ทฤษฎีบท  หมายถึง  ข้อความท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงซึ่งในการพิสูจน์อาจ ใช้บท
นิยาม  สัจพจน์  หรือทฤษฎีบทอื่น ๆท่ีได้พิสูจน์ไว้ก่อนแล้ว  มาอ้างอิงในการพิสูจน์  ข้อความท่ีเป็น
ทฤษฎีบทควรเป็นข้อความท่ีสำคัญ  มักนำไปอ้างอิงในการพิสูจน์ข้อความอื่น ๆหรือนำไปใช้แก้ปัญหา
ต่อไป 

3. การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ 

ในวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาความรู้ส่วนใหญ่เป็นนามธรรมท่ีต้องใช้สัญลักษณ์  ตัวแปร  ตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์ (เช่น ตาราง  กราฟ  สมการ  อสมการ  ฟังก์ชันต่าง ๆ หรือแบบจำลอง) เข้ามา
ช่วยส่ือความหมายและนำเสนอให้ความรู้นั้น   มีความกะทัดรัดและชัดเจน การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ เป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจะช่วย
ให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการคิดของตน
ให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพการท่ี นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือ
การเขียน แลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้ งและจดจำได้น านมากขึ้ นอี ก ด้วย  ในการ ส่ือความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการ
นำเสนอ นักเรียนจะต้องอาศัยสัญลักษณ์ ตัวแปร ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ หรือแบบจำลองมาช่วยใน
การนำเสนอแนวคิดหรือการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มีความกะทัดรัดชัดเจนและง่ายต่อการทำความ
เข้าใจ  ท้ังนี้เพื่อให้ครู  เพื่อนนักเรียน  หรือผู้เกี่ยวข้อง  สามารถรับรู้แนวคิดหรือการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น  นอกจากการเรียนการสอนตามปกติท่ีครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอระหว่างกันแล้ว  กิจกรรมต่อไปนี้จะ
ช่วยส่งเสริมการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำเสนอ  ท่ีครูสามารถนำไปใช้ในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 1. การสืบสวนสอบสวน  2. การเขียนอนุทิน 
(journal writing)  3. การเขียนรายงาน หรือทำโครงงาน  4. การเขียนโปสเตอร์   
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4. การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้เนื้อหาสาระ และหลักการทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์
อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้ทักษะและกระบวนการท่ีมีในเนื้อหาคณิตศาสตร์  กับงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ ปัญหา  และการเรียนรู้แนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น 
  รูปแบบของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  จำแนกตาม
ลักษณะการเช่ือมโยงได้เป็น  2  แบบ  ดังนี้ 

1. การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์        
 2. การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการใช้ความรู้หรือมโนทัศน์ท่ีมีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
สร้างสรรค์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือช้ินงานท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้   
 ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้สอนต้องสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เข้ากับการเรียนการสอนด้านเนื้อหา ด้วยการให้นักเรียนทำกิจกรรม หรือต้ังคำถามท่ี
กระตุ้นให้นักเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล เช่นให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแล้วหรือ
ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตในการแก้ปัญหาหรืออธิบาย
เหตุผลทางเรขาคณิต ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง  ๆ 
ในชีวิตประจำวัน หรือกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
หลากหลายและแตกต่างจากคนอื่น รวมท้ังการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างจากคนอื่นด้วย การประเมินผล
ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถประเมินได้จากกิจกรรมท่ีนักเรียนทำจาก
แบบฝึกหัด จากการเขียนอนุทิน หรือข้อสอบท่ีเป็นคำถามปลายเปิดท่ีให้โอกาสนักเรียนแสดงความ 
สามารถ 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
พาวา พงษ์พันธุ์  (2559) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่งเสริม

ความสามารถใน การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ผลการวิจัย
พบว่า1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ดังแนวคิด
ทฤษฎีการเรียน คณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่า ความเหมาะสม ( IOC) ตามเกณฑ์ท่่ีกำหนด 2. ผล
ของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง
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กว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า เกณฑ์ 80% อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง กว่า ก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกวา่ เกณฑ์80% อย่างมีนัยสำคัญ ทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
  จิตรลดา คันธะวงค์ (2559) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวน 
เชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 คน ผลการวิจัย พบว่า 
การจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องจำนวน เชิงซ้อนของนักเรียน ควร
เริ่มจากการให้นักเรียนตระหนักถึงความรู้เดิมและเช่ือมโยงสู่เนื้อหาใหม่จากนั้น ให้นักเรียนมองความ
เช่ือมโยงของแต่ละเนื้อหาของจำนวนเชิงซ้อนแสดงแทนในหลายรูปแบบ และให้นักเรียนได้ทำโจทย์
ปัญหาท่ีจากง่ายไปสู่โจทย์ท่ีมีความซับซ้อนขึ้น ทำให้ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ และก็พบว่า เมื่อ
นักเรียนใช้การแสดงแทนหลากหลายรูปแบบในการทำความเข้าใจปัญหา นำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
และตรวจคำตอบได้ทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเรื่องจำนวนเชิงซ้อนได้ดีขึ้น ซึ่งผลจากการทำ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาพบว่า มีนักเรียนร้อยละ 64.44 ของนักเรียนท้ังหมดท่ี
สามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม     

ไพศาล แมลงทับทอง (2558) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและ
นิรนัยท่ีมีต่อ ความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการส่ือสารด้านการเขียน ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตติศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบ้ืองต้น ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบอุปนัยและนิรนัยยังสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01       
 2. ความสามารถในการส่ือสารด้านการเขียน ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 
ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.01       
 กมลรัตน์  กมลสุทธิ (2555) ได้ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะทางคณติศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ทาง คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอร่ีอยู่ในระดับดี ท้ังโดยรวม
และด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการจำแนก การเรียงลำดับและการนับ 2. ทักษะทางคณติศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ทางคณติศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอร่ีสูงขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังโดยรวมและด้านต่าง ๆ ประกอบ ด้วยด้านการจำแนก การ
เรียงลำดับ และการนับ        
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ศศิชา ทรัพย์ล้น (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC กับ
แนวคิดการสร้างพลังการเรียนรู้ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงของนักเรียนช้ันมัธยมมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC กับ
แนวคิดการสร้างพลังการเรียนรู้  หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนจัดการเรียนรู้  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะทางและความสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC 
กับแนวคิดการสร้างพลังการเรียนรู้ อยู่ในระดับสูงทุกด้าน 3. พลังการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะทางและความสูงของนักเรียนช้ันมัธยมมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค 
KWC กับแนวคิดการสร้างพลังการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิค KWC กับแนวคิดการสร้างพลังการเรียนรู้ โดยภาพรวม
นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติ
กิจกรรม นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากเป็นลำดับท่ี 1 รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน รู้
และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ เป็นลำดับสุดท้าย      
 ณัฐิกานต์ รักนาค.(2552) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่าย
โยงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
และการเช่ือมโยง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 2) ขั้นการ
ฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้ 3) ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 4) ขั้นสะท้อนความคิด 2. รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล และการเช่ือมโยง 2.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล และการเช่ือมโยงหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 2.2 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
การเช่ือมโยงหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการเช่ือมโยงอย่างชัดเจน นักเรียน
ค่อยๆเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ในทางท่ีดีขึ้น สามมารถเช่ือมโยง และนำความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในสถาณการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้มากขึ้น    
 ดวงพร ต้ังอุดมเจริญ ชัย . (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช า
คณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนพิทยรังสี อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จานวนนักเรียน 50 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 25 คน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์
ปัญหา ท่ีสอนแบบโดยใช้ขั้นตอนของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสูงกว่าการสอนแบบปกติ 



 70 
 
 บุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล โรงเรียนบ้านห้วย
กูด อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
เทคนิค เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
เฉล่ียร้อยละ 27.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีได้ต้ังไว้คือร้อยละ 25       
 อลิสรา ชมช่ืน (2550) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
ทฤษฎีการพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ การส่ือสาร และการให้ เหตุผล เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า 1. ความรู้ด้านมโน
ทัศน์ ความรู้ด้านการดำเนินการ ความสามารถในการแก้ปัญหา การส่ือสารและการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2. 
ความรู้ด้านมโนทัศน์ ความรู้ด้านการดำเนินการ ความสามารถในการแก้ปัญหา การส่ือสารและการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05       
 วิไลลักษณ์ เมืองโครต (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุด
กิจกรรมสำหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุ ทิศ) 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 37 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาโดยใช้ชุดกิจกรรมมีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์จำนวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 83.78 ของ
นักเรียนในกลุ่มทดลองปฏิบัติกิจกรรมได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และพฤติกรรมการคิด
แก้ปัญหาในด้านการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.71ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 
ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก ด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีนำมาใช้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมากและด้านความคิด
สร้างสรรค์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี
 ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2545) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการประยุกต์
แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียนพญาไทปีการศึกษา 2545 
จำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบวา 1. กระบวนการเรียนการสอนโดยการประยุกต์แนวคิดการใช้
ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 
1) เตรียมปัญหา 2) สร้างความเช่ือมโยงสู่ปัญหา 3) สร้างกรอบของการศึกษา 4) ศึกษาค้นคว้าโดย
กลุ่มย่อย 5) ตัดสินใจหาทางแก้ปัญหา 6) สร้างผลงาน 7) ประเมินผลการเรียนรู้ 2. คะแนนเฉล่ีย
สมรรถภาพ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้านทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเช่ือมโยงของ
นักเรียนหลังหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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1. จิตคณิตศาสตร์ 

5.1 ความหมายของจิตคณิตศาสตร์ (Mathematical Mind) 

 ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า จิต (Mind) 
หมายถึง ใจ ส่ิงท่ีมีหน้าท่ีรู้ คิดและนึก คณิตศาสตร์ (Mathematical) หมายถึง ตำราหรือวิชาว่าด้วย
การคำนวณ และเมื่อนำคำท้ังสองคำมารวมกันเป็น จิตคณิตศาสตร์ (Mathematical Mind) 
Montessori ยืมคำว่า 'Mathematical Mind' จากปราชญ์ชาวฝรั่งเศสนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์
ช่ือว่า Blaise Pascal ท่ีอธิบายจิตใจมนุษย์เป็น "คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ"ใน The Absorbent 
Mind, Montessori เขียนไว้ในงานของเขาเขาได้ต้ังช่ือให้กับส่วนนี้ของจิตใจซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยความ
ถู ก ต้ อ ง เ ข า เ รี ย ก มั น ว่ า  “ จิ ต ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ”  Montessori ใ ช้ ค ำ จ า ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Pascal ผู้ซึ่งกล่าวว่าความคิดของมนุษย์เป็นแบบทางคณิตศาสตร์โดยธรรมชาติ ความรู้และ
ความก้าวหน้านั้นมาจากการสังเกตท่ีถูกต้อง (Montessori, 1949) พจนานุกรมมอนเทสซอรี (A 
Montessori Dictionary) ได้อธิบายความหมายของคำว่า (Mathematical Mind) จิตคณิตศาสตร์ 

หมายถึง จิตปัญญาเชิงคณิตศาสตร์ท่ีมีอยู่ในตัวคนทุกคนต้ังแต่แรกเกิด ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถ
ของบุคคลในเรื่อง ความเป็นระเบียบ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดกลุ่ม การคิด
คำณวน การวัด การให้เหตุผล ความเป็นเหตุเป็นผล ความเข้าใจในเรื่องท่ีเป็นนามธรรม จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ เกิดความเข้าใจ สามารถเช่ือมโยงความรู้และการแลกเปล่ียนมโนทัศน์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ระหว่างบุคคลและในชุมชนคณิตศาสตร์ภาพของ มโนทัศน์เป็นตัวสำคัญ
ท่ีสุดท่ีทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างจิตคณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์  ในขณะท่ีคอมพิวเตอร์มี
ขอบเขตจำกัดอยู่ท่ีชุดของคำส่ังท่ีสร้างไว้ตามขั้นตอน (algorithms) ในการคำนวณและการแสดง
คำตอบเป็นจำนวนและรูปภาพ จิตคณิตศาสตร์มีการเช่ือมโยงภายในสมองท่ีประมวลผลอย่าง
หลากหลาย การใช้มโนทัศน์ ร่วมกับกระบวนการเป็นวิธีท่ีทรงพลังของจิตคณิตศาสตร์  การคิดเชิง
คณิตศาสตร์จึงเป็นส่ิงท่ีมากกว่า “ขั้นตอน” การทำนั้นรวมไปถึงการมีโครงสร้างความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
โครงสร้างทางชีววิทยาของสมองมนุษย์ กับความรู้สะสมและการเช่ือมโยงภายในโครงสร้างนั้น  
ตลอดจนวิธีการในการจัดการกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน โดยมุ่งไปยังจุดสนใจท่ีจัดการ
ได้ซึ่งอาจแสดงออกมาได้หลากหลายแบบ จากหน่วยความคิดอันอุดมสมบูรณ์ในจิตคณิตศาสตร์ของ
บุคคลท่ีมองเห็นความเช่ือมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามารถในการแสดงแนวคิดได้
หลากหลายแบบ เอื้อให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีจะดำเนินการตาม 
“ขั้นตอน” ปกติ ท่ีแยกขาดจากกันเป็นเรื่องๆ การมองเห็นความเช่ือมโยงของช้ินความรู้ต่าง ๆ จะช่วย
ในการเก็บจำ ทำให้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้มาก โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนักเนื่องจากมีการใช้มโน
ทัศน์ร่วมกับกระบวนการในการจัดการมโนทัศน์และหน่วยความคิดย่อย ๆ ให้เช่ือมโยงกันเป็น จิต
คณิตศาสตร์ ท่ีแข็งแรงและยืดหยุ่น (Montessori,1949; David Tall, 2000) 
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 5.2 ลักษณะกิจกรรมของจิตคณิตศาสตร์ (Characteristic Activities of Mathematical 
Mind ) ลักษณะกิจกรรมของจิตคณิตศาสตร์นั้นประกอบด้วย 3 ลักษณะดังนี้   
 1) ความสามารถเชิงวิเคราะห์ ท่ีมีการสังเกตเห็นรายละเอียดของส่ิงท่ีทำ สามารถจำแนก 
องค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีทำได้ชัดเจน ค้นพบหรือเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต เลือก
แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา   
 2) ความสามารถเชิงปฏิบัติ มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำ ในการทำงานมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนส่งงาน และเมื่อพบข้อบกพร่องของงาน พยายาม
แก้ไขจนกว่างานจะสมบูรณ์    
 3) ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการหาคำตอบ ค้นพบรูปแบบหรือ 
แนวคิดใหม่ ๆ จากการทำงานดัดแปลงการทำงานให้เร็วขึ้นหรือดีกว่าเดิม สามารถเช่ือมโยงความรู้
เดิมกับการแก้ปัญหาใหม่ได้ (Montessori,1949; David Tall, 2000)    
 5.3 การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตคณิตศาสตร์ 
 การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตคณิตศาสตร์นั้นผู้เรียนควรได้รับประสบการณ์ การ
สร้างจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ โดยสอดแทรกส่ิงต่อไปนี้ลงไป ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
ดังนี้ 

1. ผู้เรียนควรได้ฝึกการเป็นผู้ค้นพบแบบแผน จะช่วย ให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจจากการได้
ค้นพบ 

2. ผู้เรียนควรได้ฝึกเป็นนักทดลอง โดยการกระตุ้น ให้มีความสงสัยใคร่รู้  
3. ผู้เรียนควรได้ฝึกเป็นนักอธิบายส่ือสาร ท้ังด้วย วิธีเขียนและอธิบายปากเปล่า  
4. ผู้เรียนควรเป็นเหมือนช่างบัดกรี ท่ีสามารถเช่ือม ผสานแนวคิดต่าง ๆ ให้เข้ากันได้ด้วยดี   
5. ผู้เรียนควรได้ฝึกเป็นนักประดิษฐ์ ซึ่งอาจฝึกได้ ท้ังแบบมีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ หรือ 

เพื่อความสนุกสนานด้วยวิธีเล่นเกม ขั้นตอนวิธี การอธิบายการทำงาน     
6. ผู้เรียนควรฝึกเป็นนักวาดภาพ โดยการแปลง ข้อความปัญหาออกมา เป็นภาพจำลอง จะช่วย

ให ้ผู้เรียนมีแนวคิดหรือเห็นแนวทางวิธีจัดการ กับปัญหาได้      
7. ผู้เรียนควรฝึกเป็นนักคาดการณ์ คาดการณ์จากข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ (เช่น มองเห็น  แบบรูปของ

จำนวนเพราะข้อความคาดการณ์ท่ี สร้างขึ้นถ้าดีควรจะไปได้ไกลกว่าผลการทดลอง ขณะนั้น 
หรือสามารถพยากรณ์บางส่ิงบางอย่างได้        

8. ผู้เรียนควรฝึกการคาดเดา บ่อยครั้งท่ีการลอง แทนค่าด้วยคำตอบท่ีเป็นไปได้ลงในโจทย์แล้ว
ทำย้อนกลับ จะช่วยให้พบค่าประมาณท่ีใกล้เคียง กับคำตอบท่ีแท้จริงได้ กระบวนการ
ตรวจสอบ คำตอบนี้มี ส่วน ช่วยให้ ผู้ เรียนมีความเข้าใจ ท่ี ลึ กซึ้ ง (insights) ยุทธวิธี  
(strategies) และแนวทาง (approaches) (Cuoco, Goldenberg, and Mark ,1996 อ้าง
ถึงใน พงศธร มหาวิจิตร,2559) 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจิตคณิตศาสตร์ 

พงศธร มหาวิจิตรและ สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย (2559) พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ และศึกษาผลการใช้ชุด
กิจกรรมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีจิต
นิสัยทางคณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 และ 2) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และผลจากการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนส่วนหนึ่งยังมีข้อผิดพลาดในขั้น
ทำความเข้าใจปัญหาและขั้นตรวจสอบผล      

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2555) ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตนิสัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ศึกษา
ประสิทธิผล และขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
คิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีช่ือว่า “EPPE Model” มีองค์ประกอบ คือ 
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนและเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียน
การสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Encouragement: E) 2) ขั้นการ
นำเสนอเนื้อหา จัดประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการคิด (Presentation: P) 3) ขั้นการฝึก
ทักษะ (Practice: P) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นการฝึกทักษะโดยการช้ีแนะ (Guided 
Practice) ขั้นการฝึกทักษะอย่างอิสระ ( Independent Practice) และขั้นการประมวลทักษะ 
(Integrated Practice) และ 4) ขั้นการติดตามการนำไปใช้และปฏิบั ติ  (Ensure distributive 
Practice: E) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบและผลการขยายผล พบว่า หลังการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนนักเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียน
พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  

สุธาวัลย์ หาญขจรสุข. (2559) ทำการศึกษาเรื่องการสร้างชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับ
ส่งเสริมจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ และศึกษาเปรียบเทียบ
จิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้
ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ท่ีกำลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 3 จำนวน 28 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีผ่านการประเมินโดย
โครงการวินิจฉัยศักยภาพครบวงจร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Math Exploring package) 2) แบบประเมินคุณภาพชุด
การเรียนรู้ 3) แบบทดสอบจิตคณิตศาสตร์ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
ใช้ชุดการเรียน รู้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย การทดสอบที (t-test) แบบ Dependent sample 
และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 
84.50/82.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เมื่อนักเรียนใช้แล้วมีพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต      

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้     
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้     
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ี
กำหนดให้ 

หมายเหตุ:  มาตรฐาน ค 1.3 สำหรับผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต      

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิง ท่ีต้องการวัด และ
นำไปใช้                  

 มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้  

มาตรฐาน ค 2.3 เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้      

มาตรฐาน ค 2.4 เข้าใจเวกเตอร์ การดำเนินการของเวกเตอร์ และนำไปใช้  

หมายเหตุ:  1. มาตรฐาน ค 2.1 และ ค 2.2 สำหรับผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน                         

                  มัธยมศึกษาปีท่ี 3                  

    2. มาตรฐาน ค 2.3 และ ค 2.4 สำหรับผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท่ีเน้น                    

       วิทยาศาสตร์  
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น  

มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา                   

มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้  

หมายเหตุ:  มาตรฐาน ค 3.2 สำหรับผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 
ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์  

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 เนื่องจาก
คณิตศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ 
อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี 
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการ
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสำคัญ นั่นคือ การเตรียม
ผู้เรียนให้มีทักษะด้าน การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารอย่างปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ ผู้เรียนรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขัน และอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบ ความสำเร็จนั้น จะต้องเตรียม
ผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อจบ การศึกษา หรือสามารถ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพ ของผู้เรียน   

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดเป็น 4 สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและ 
เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น และแคลคูลัส   

จำนวนและพีชคณิต  เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง อัตราส่วน 
ร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การใช้จำนวนในชีวิตจริง แบบรูป 
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ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ 
กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินเมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม และการนำความรู้
เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

การวัดและเรขาคณิต  เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและความ
จุ เงิน และเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูป
เรขาคณิตและสมบัติของ รูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห์ 
เวกเตอร์ในสามมิติ และการนำความรู้เกี่ยวกับ การวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับการต้ังคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ 
คำนวณค่าสถิติ การนำเสนอและแปลผลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับ
เบ้ืองต้น ความ น่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น
ในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ  

 แคลคูลัส เรียนรู้เกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
ปริพันธ์ ของฟงัก์ชันพีชคณิต และการน าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 มีความรู้สึกเชิงจำนวน 
มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

มีความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษส่วนท่ีไม่เกิน 1 มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนท่ีตัว
ส่วน เท่ากัน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

คาดคะเนและวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยท่ีเหมาะสม 
บอกเวลา บอกจำนวนเงิน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวย เขียนรูปหลายเหล่ียม วงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิตท่ีมี
แกน สมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต     

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ
ดำเนินการของจำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
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ตัวชี้วัด 
1. บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆแสดงส่ิงต่าง ๆ ตาม จำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดู 

อารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  
2. เปรียบเทียบ จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้ เครื่องหมาย = ≠ > < 
3. เรียงลำดับ จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวน จาก สถานการณ์ต่าง 

ๆ  
4. หาค่าของตัวไม่ ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวก และประโยค สัญลักษณ์

แสดง การลบของจำนวน นับไม่เกิน 1,000 และ 0 
5. หาค่าของตัวไม่ ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคณูของ จำนวน 1 หลักกับ 

จำนวนไม่เกิน 2 หลัก   
6. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารท่ี ตัวต้ังไม่เกิน 2 หลัก 

ตัวหาร 1 หลัก โดยท่ีผลหารมี 1 หลัก ท้ังหารลงตัวและ หารไม่ลงตัว  
7. หาผลลัพธ์การ บวก ลบ คูณ หาร ระคนของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
8. แสดงวิธีหา คำตอบของโจทย์ ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  

 

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 

และนำไปใช้  
ตัวชี้วัด 
1. แสดงวิธีหา คำตอบของโจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับ เวลาท่ีมีหน่วยเด่ียวและเป็นหน่วยเดียวกัน  
2. วัดและเปรียบ เทียบ ความยาว เป็นเมตรและ เซนติเมตร 
3. แสดงวิธีหา คำตอบของโจทย์ ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ ความยาวท่ีมี หน่วยเป็น

เมตร และเซนติเมตร  
4. วัดและเปรียบ เทียบน้ำหนักเป็น กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขดี 
5. แสดงวิธีหา คำตอบของโจทย์ ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ น้ำหนักท่ีมีหน่วย เป็น

กิโลกรัมและ กรัม กิโลกรัม และขีด  
6. วัดและ เปรียบเทียบ ปริมาตรและ ความจุเป็นลิตร 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
1. จำแนกและบอก ลักษณะของรูป หลายเหล่ียม และวงกลม 

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
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ตัวชี้วัด 
1. ใช้ข้อมูลจาก แผนภูมิรูปภาพ ในการหาคำตอบ ของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูป

แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย 
 

ตารางที่ 7 โครงสร้างหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สัดส่วนเวลาเรียน (คาบ/สัปดาห์) 

ตลอดปี 
ช้ัน 

ตลอดปี 
ช้ัน หมายเหตุ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
คณิตศาสตร์ 240 6 6 6 240 6 6 6  
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา   ค 12101                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           เวลา  240  ชั่วโมง                                                                                                  
................................................................................................................................................................  
              การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ จำนวนนับ 1 ถึง 1,000 และ 0   ช่ือหลัก ค่าของตัวเลข
ในแต่ละหลัก ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย การเขียนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน และ
การใช้เครื่องหมาย = ≠  > <  การเรียงลำดับจำนวน การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 นับ
ลดทีละ 2         ทีละ 10 และทีละ100  จำนวนคู่ จำนวนค่ี  การบวก การลบ การคูณ การหาร และ
โจทย์ปัญหา การบวก การลบ ระคน จำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 การคูณท่ีมีหนึ่งหลัก กับจำนวนท่ี
มีสองหลัก การหารท่ีมีตัวตั้งไม่เกินสองหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก โดยท่ีผลหารหนึ่งหลัก การแบ่งของ
หนึ่งส่ิง เป็น 1, 3 และ 4 ส่วน เท่ากัน การวัดความยาว การช่ัง   การตวง โดยใช้เครื่องวัดท่ีมีหน่วย
มาตรฐาน  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว การช่ัง   การตวงบอกค่าเงินเหรียญและธนบัตร โจทย์ปัญหา
เรื่องเงิน การบอกเวลาเป็นช่ัวโมง  นาที (ช่วง 5 นาที) เดือน อันดับท่ีของเดือน และการอ่านปฏิทิน 
รูปเรขาคณิตและคุณสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น  ๆ ท่ี
สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างหรือ ขนาด หรือ สี 
               โดยใช้ความรู้  ทักษะ การจำแนก กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
                เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีระเบียบ รอบคอบ เช่ือมั่นในตนเอง  
ซื่อสัตย์  เห็นคุณค่า   และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสตัวชี้วัด   
 ค 1.1 ป  2/1     ค 1.1 ป  2/2 
 ค 1.2 ป  2/1     ค 1.2 ป  2/2 
 ค 2.1ป  2/1      ค 2.1ป  2/2     ค 2.1ป  2/3    ค 2.1ป  2/4   ค 2.1ป  2/5   ค 2.1ป  
2/6 
 ค 2.2ป  2/1      ค 2.2ป  2/2 
 ค 3.1ป  2/1      ค 3.1ป  2/2     ค 3.1ป  2/3 
 ค 3.2ป  2/1 
 ค 4.1ป  2/1      ค 4.1ป  2/2   
รวมทั้งหมด    18  ตัวช้ีวัด 
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ตารางที่ 8 โครงสร้างรายวิชา          
 

รหัสวิชา  ค 12101                                              สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                           เวลาเรียน  240  ชั่วโม 

ลำดับ ชื่อหน่วย มาตราฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
เรียน 

คะแนน 

1 ร่างกายของ
ฉัน 
 

ค 1.1ป2/1,2 
 
 
 

1. เขียนและอ่าตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดง
ปริมาณของส่ิงของหรือ
จำนวนนับท่ีไม่เกินหนึง่
พัน และศูนย์ 2. 
เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนนับไม่
เกินหนึ่งพนัและศูนย์ 

    40 
    

 

  ค 1./2ป2/1 
 

1. บวก  ลบ คูณ หารและ
บวก ลบคูณ หารระคน
ของจำนวนนับไม่เกนิหนึ่ง
พันและศูนย์ พร้อมท้ัง
ตระหนักถึงความ                      
2. วิเคราะห์และหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา
และโจทย์ปัญหาระคน
ของจำนวนนับไม่เกนิหนึ่ง
พันและศูนย์พร้อมท้ัง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

  

  ค 6.1 ป2/1,2,3,4 1. ใช้วิธีการท่ี
หลากหลายแก้ปัญหา 
2.ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่าง
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ลำดับ ชื่อหน่วย มาตราฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
เรียน 

คะแนน 

เหมาะสม 
3. ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม              
4. ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการ
นำเสนอได้อย่างถูกต้อง 

2 ของเล่นจาก
ธรรมชาติ 

ค 2.1ป.2/1,2 1. บอกความยาวเป็น
เมตรและเซนติเมตรและ
เปรียบเทียบความยาวใน
หน่วยเดียวกัน 
2. บอกน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีดและ
เปรียบเทียบ
น้ำหนักใหน่วยเดียวกัน 

40  

  ค 2.2 ป2/1 1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดความยาว การช่ัง 
การตวง และเงิน 

  

  ค 6.1 ป2/1,2,3,4 1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและ
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ลำดับ ชื่อหน่วย มาตราฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
เรียน 

คะแนน 

สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการ
นำเสนอได้อย่างถูกต้อง 

3 สนุกกับดิน ค 1.2 ป2/1 1. บวก ลบ คูณ หาร
และบวก ลบคูณ หาร
ระคนของจำนวนนับไม่
เกินหนึ่งพนัและศูนย์ 
พร้อมท้ังตระหนักถงึ
ความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

 

40  

4 ปะติดผลิต
ภาพ 

ค 2.1ป2/4 บอกจำนวนเงินท้ังหมด
จากเงินเหรียญ และ
ธนบัตร 

40  

  ค 2.2 ป2/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ความยาว การช่ัง  การ
ตวง  และเงิน   

  

  ค 6.1 ป.2/1,2,3,4,5 1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

• 3. ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร การส่ือ
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ลำดับ ชื่อหน่วย มาตราฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
เรียน 

คะแนน 

ความหมาย และการ
นำเสนอได้อย่างถูกต้อง                       
5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง  
ๆ ในคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ   

5 รถพลังงาน
ลม 

ค 2 .1 ป.2/3 บอกปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร  และ 
เปรียบเทียบปริมาตร
และความจุ 

40  

  ค 2.2 ป2/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ความยาว การช่ัง  การ
ตวง  และเงิน   

  

  ค 6.1  ป.
2/1,2,3,4,5 

1. ใช้วิธีการท่ี
หลากหลายแก้ปัญหา 

2. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
4. ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการ
นำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง 
ๆ ในคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ   
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ลำดับ ชื่อหน่วย มาตราฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
เรียน 

คะแนน 

6 โคมไฟในฝัน ค 3.1 ป2/1 บอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสองมิติว่าเป็น
รูปสามเหล่ียม รูป
ส่ีเหล่ียม รูปวงกลม หรือ
รูปวงร ี

40  

  ค 3.2 ป.2/1 เขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติโดยใช้แบบ ของรูป
เรขาคณิต  

  

  ค 6.1  ป.
2/1,2,3,4,5 

ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาเป็นการวิจัย
และพัฒนามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระ บวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 2.1) ศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 2.2) ศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 2.3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 3) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ร่วมกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงมา
จากแนวคิดเดิมของ University of Florida (Kruse,2009:11) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil,2009:100-101)  ผู้วิจัยใช้วิธีดำเนินการวิจัยในลักษณะของ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิ จัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับ
ภายใน (The Embeded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริม
ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative  Methods) (Cresswell and Plano Clark,2011:143-200) 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยทำหน้าท่ีเป็นผู้สอนโดยออกแบบและดำเนินการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาแบ่งการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1)   การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ( Analysis : A ) 
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
และวิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานด้านทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์   

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบ พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ การเรียนการสอน (Design and Development) ( D&D ) รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R2)   การนำไปใช้ (Implementation : I ) รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E ) รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

วิธีดำเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาดังแผนภาพ 
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กรอบการดำเนินการวิจัย             

 

ภาพที่ 6 กรอบการดำเนินการวิจัย      
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1)  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ( Analysis : A ) 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีมีความจำเป็นของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้  1) สังเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 2) วิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน 3) วิเคราะห์มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
4) สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับมุมมองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์และ 5) สอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้นท่ีนักเรียนต้องการ
เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนและครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์                                                                                                                                                   

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสังเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา         
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศท่ีประสบความสำเร็จใน
การจัดการเรียนการสอน         
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นำมาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิต ศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
 4. เพื่อสัมภาษณ์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับมุมมองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์   

5. เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้นท่ีนักเรียนต้องการเกี่ยวกับบทบาท
ของนักเรียนและครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และประเทศสิงค์โปร์ หลักสูตรสถานศึกษา หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสอน และรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดActive Learning 
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เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์  ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivisvism) แรงจูงใจ(Motivation) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry-Based 
Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity -Based Learning) และ
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง      
แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย        
 1. ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน   
 2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน
  

  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์      
ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่          
 1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ได้จากผล
การสัมภาษณ์ครูผู้สอน และนักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์     
 2. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของครูผู้สอนและนักเรียน 
    

  3. ลักษณะของผู้เรียน ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐาน ได้จากการพิจารณา
ระดับผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษา   
วิธีดำเนินการวิจัย         
 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการ
สอนตามแนวคิด Active Learning การพัฒนาทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์        3. 
ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)    4. 
สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
มุมมองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 
  

  5. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้นท่ีนักเรียนต้องการ
เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนและครูท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย        
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
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รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีดังนี้     
 1. แบบวิเคราะห์เอกสารเป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ         
 2. ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 
ฉบับ   
  3. ประเด็นการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ   
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาจำนวน 1 ฉบับ          
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  ฉบับท่ี 1 แบบวิเคราะห์เอกสาร     
 1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร     
 2. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร       
 3. นำแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและนำไปปรับปรุงแก้ไข       
 4. นำแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาฉบับร่าง ให้ ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
คณิตศาสตร์ 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอนสอน
คณิตศาสตร์ 1 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและการประเมินผล 1 คน  เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ 
Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (�̅� ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์,  2558: 179) 
 ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด   
 ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก    
 ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง   
 ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย    
 ระดับคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด   
 ในการหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะพิจารณาจาก
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2558: 196)   
 ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด   
 ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก    
 ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง   
 ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย    



  
 

93 

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด   
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2558: 179) ซึ่งผลของการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผู้เช่ียวชาญนั้น พบว่าทุกประเด็น
มีค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นท่ีใช้วิเคราะห์เนื้อหากับรายละเอียดท่ีใช้ในการศึกษาอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย �̅� = 4.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.45 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบ
วิเคราะห์เอกสารท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาสามารถนำแบบวิเคราะห์
เอกสารนี้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 5. นำข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้แนะนำให้เพิ่มประเด็นแหล่งท่ีมาของข้อมูล รวมท้ังปีท่ีนำเสนอข้อมูล แล้ว
นำไปจัดทำเป็นแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง 

ฉบับที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีในสร้างแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์สภาพการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ความคาดหมายหรือความมุ่งหวังในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นกรอบประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

  2. สร้างประเด็นในการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

  3. นำประเด็นสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และนำไปปรับปรุงแก้ไข 

  4. นำแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 2 
คน ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอนสอนคณิตศาสตร์ 1 คน 
และผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและการประเมินผล 1 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five 
Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 
(�̅� ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)) 
มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)   
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  ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด  
  ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก   
  ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง  
  ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย   
  ระดับคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด  
  ในการหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะ
พิจารณาจากเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์ , 2558: 196) 
  ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก   
  ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง  
  ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย   
  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด  
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของประเด็นการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญพบว่า ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นคำถามกับรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน �̅� = 4.60,  S.D. = 0.89 ถึง �̅� = 5.00,  S.D. = 0.00 ส่วนผลการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของประเด็นการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นคำถามกับรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน �̅� = 4.80,  S.D. = 0.45 ถึง �̅� = 5.00,  S.D. = 
0.00   

5. นำข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเป็นแบบสัมภาษณ์
ฉบับสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง ซึ่งผู้เช่ียวชาญใหข้้อเสนอแนะในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้การ
สัมภาษณ์สมควรเป็นครูเช่ียวชาญ หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกและควรระบุระยะเวลาของ
การมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 



  
 

95 

ตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงแก้ไข 
ลำดับที่ ประเด็นการแก้ไขที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ผลการแก้ไข 

1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ สมควรเป็นครู
เช่ียวชาญ หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เพิ่มเติมข้อกำหนดของผู้ให้การ
สัมภาษณ์ต้องมีคุณสมบัติมีวิทย
ฐานะเช่ียวชาญขึ้นไป หรือจบ
การการศึกษาในระดับปริญญา
เอก 

2 ข้อมู ล ท่ั วไปของ ผู้ ให้ การ สัมภาษณ์  ควรระบุ
ระ ยะ เวลาขอ งการมี ป ระสบ การณ์ ก ารสอ น
คณิตศาสตร์ 

ประสบการณ์การทำงานด้าน
คณิตศาสตร์...............ปี 

 

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีในสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นวิเคราะห์สภาพ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ความคาดหมายหรือความมุ่งหวังในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นกรอบประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้น       
 2. สร้างข้อคำถามของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีท่ีนักเรียนต้องการใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์และบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีนักเรียนต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิธีการอธิบาย การส่ังงาน การวัดและประเมินผลในการสอนรวมทั้ง
บรรยากาศในการเรียนท่ีนักเรียนคาดหวัง       
 3. นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและนำไปปรับปรุงแก้ไข      
 4. นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คนประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 2 
คน ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร 1 คน ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอนสอนคณิตศาสตร์ 1 คน 
และผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและการประเมินผล 1 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five 
Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 
(�̅� ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)) 
มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)  
 ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด   
 ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก    
 ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง   
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 ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย    
 ระดับคะแนน  1  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด   
  ในการหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะ
พิจารณาจากเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ์ , 2558: 196) 
 ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด   
 ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก    
 ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง   
 ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย    
 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยท่ีสุด   
 
  เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2558: 179) ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของประเด็นการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญพบว่า ค่าความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นคำถามกับรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย(�̅�)= 4.60 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.89 5. นำข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริงซึ่งมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1. ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อบทบาทของครูผู้สอนท่ีนักเรียนต้องการในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2. ข้อคำถามควร
ปรับให้เป็นภาษาเขียน ถูกต้อง ตรงประเด็นชัดเจน  

 

ตารางที่ 11 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน 
 

ลำดับที่ ประเด็นการแก้ไขที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ผลการแก้ไข 
 
1 

 
ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทบาทของครูผู้สอน
ท่ีนักเรียนต้องการในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 
แก้ไขช่ือแบบสอบถามความ
คิดเห็นเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทบาทของครูผู้สอนท่ีนักเรียน
ต้องการในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 
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ลำดับที่ ประเด็นการแก้ไขที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ผลการแก้ไข 
2 ข้อคำถามควรปรับให้เป็นภาษาเขียน ถูกต้อง 

ตรงประเด็นชัดเจน 
1. นักเรียนอยากให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็น
อย่างไร 

1. นักเรียนต้องการให้การเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็น
อย่างไร 

 2. ต้องการให้ครูช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง 2. นักเรียนต้องการให้ครูช่วย 
เหลือก่อนการเรียนเรื่องใดบ้าง 

 3. อยากให้ครูใช้วิธีการวัดผลอย่างไร 3. นักเรียนต้องการให้ครูใช้
วิธีการวัดผลและประเมินผล
อย่างไร 

 4. ชอบทำอะไรขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4. กิจกรรมท่ีชอบทำในขณะ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์คือ
กิจกรรมอะไร 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1 ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
   2 ติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
   3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาท่ีมี
ประสบ การณ์การสอนมากกว่า 5 ปี สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
   4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีท่ีนักเรียนต้องการ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีนักเรียนต้องการในการสอนวิชาคณิตศาสตร์
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. การหาคุณภาพเครื่องมือโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความ ถูกต้องเหมาะสมตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (�̅� ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตร ฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม ความสอดคล้องของประเด็นในการ
วิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่า
ความสอดคล้องต้องมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ส่วนท่ี
เป็นข้อเสนอแนะนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และการพัฒนาด้านทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ การสัมภาษณ์ครูผู้สอน
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วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและคัดเลือกบทบาทหน้าท่ีท่ีมีความต้องการ
มากท่ีสุดมาใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย 

จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ขั้นตอนท่ี 1 
การวิจัย (Research : R1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา (Analysis : A) สรุปได้ดังตารรางท่ี 10 

ตารางที่ 12 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

วัตถุประสงค์
การวิจัย 

วิธีดำเนินการ
วิจัย 

แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลที่ได้รับ 

1. เพื่อสังเคราะห์
แนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีที่เก่ียว 
ข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
แนวคิด Active 
Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

ศึกษาแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี
เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอน การ
วิจัยและพัฒนาการ
สอนตามแนวคิด 
Active Learning 
การพัฒนาทักษะ
และกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์ 

เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการ
เสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์ 

แบบสงัเคราะห์
แนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีที่เก่ียว 
ข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียน
การสอน 

การวิเคราะห์
เน้ือหา 

ข้อมูลเก่ียวกับ   
แนวคิด ทฤษฎี 
งาน วิจัยที่
เก่ียวข้องกับการ
เสริมสร้างทักษะ
และกระบวน การ
และจิต
คณิตศาสตร์ 

2. เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ใน
ประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ใน
ประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จในการ
จัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของ
ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา แคนนาดา 
และประเทศสิงค์
โปร์   
 

แบบวิเคราะห์
ข้อมูลของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ใน
ประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

การวิเคราะห์
เน้ือหา 

ข้อมูลเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 

3. เพื่อวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสาระ

ศึกษาและวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสาระ

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

แบบวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสาระ

การวิเคราะห์
เน้ือหา 

ข้อมูลเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์
การวิจัย 

วิธีดำเนินการ
วิจัย 

แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลที่ได้รับ 

การเรียนรู้คณิต 
ศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธ   
ศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

การเรียนรู้คณิต 
ศาสตร์ 

4. เพื่อสัมภาษณ์
ครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์
เก่ียวกับมุมมองใน
เร่ืองของการจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์ 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ 
และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์
เก่ียวกับมุมมองใน
เร่ืองของการจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์ 

ครูผู้สอนวิชาคณิต 
ศาสตร์ 5 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน คณิตศาสตร์ 5 
คน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 

แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของ
ครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
ค่าเฉลี่ย (�̅� )และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตร 
ฐาน (S.D.) 

แนวคิดในการ
พัฒนารูป แบบ
การเรียนการสอน
ตามแนวคิด 
Active Learning 
เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและ
กระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์ 
บทบาทของครูและ
บทบาทของ
นักเรียนที่นักเรียน
ต้องการ 

5. เพื่อสอบถาม 
ความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาที่นักเรียน
ต้องการเก่ียวกับ
บทบาทของ
นักเรียนและครูที่มี
ต่อการจัดการเรียน
การสอน
คณิตศาสตร์ 

สอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาที่
นักเรียนต้องการ
เก่ียวกับบทบาท
ของนักเรียนและครู
ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 
ค่าเฉลี่ย (�̅� )และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตร 
ฐาน (S.D.) 

แนวคิดในการ
พัฒนารูป แบบ
การเรียนการสอน
ตามแนวคิด 
Active Learning 
เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและ
กระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์ 
บทบาทของครูและ
บทบาทของ
นักเรียนที่นักเรียน
ต้องการ 
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ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development : D1)  ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Design and Development : D&D)    

เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบพัฒนาหาคุณภาพ และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา   โดยนำข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 มาพัฒนาเป็นรูปแบบฉบับร่าง แล้วจัด
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion : FGD)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรง
ของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้  ก่อนนำไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีมี
ลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ และหาประสิทธิภาพภาคสนาม 
(Field Tryout) ก่ อนนำไปทดลองใช้จริ ง ( Implement) กั บก ลุ่ม ตัวอย่ างโดยมี วัตถุป ระสง ค์   
แหล่งข้อมูล  ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีดำเนินการ เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในขั้นตอนท่ี 2 ดังนี้  
วัตถุประสงค ์          
 1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
และพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการนำรูปแบบไปใช้ หน่วยและแผนการจัดการ
เรียนรู้      
  2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ ได้แก่  แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน แบบประเมิน ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์      
   3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 ช่ัวโมง
   
  แหล่งข้อมูลเอกสาร  ประกอบด้วย      
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวน การและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
 2. คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา     
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ได้แก่ ช้ินงาน แบบบันทึกการออกแบบการแก้ปัญหา และภาระงาน (การนำเสนองาน)  
 4. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
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Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ได้แก่ แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินจิตคณิตศาสตร์ 
       
แหล่งข้อมูลบุคคล          
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน จำนวน 
2 คน ด้านการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 2 คน 
ด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการเขียนหน่วยและแผนการ
จัดการเรียนรู้ จำนวน 2 คน ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และเพื่อเป็น
การรับรองโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ก่อนการนำไปใช้จริงในขั้นตอนท่ี 3 
การวิจัย (Research : R2)       
  2. ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ใน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
จำนวน 2 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบประเมินทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์      
 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่        
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 
วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา รวมท้ัง
เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการนำรูปแบบไปใช้ หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้แนวคิดท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 มาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบ
การเรียนการสอนฉบับร่างตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้  
 1.1 ศึกษาแนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อนำมากำหนดกรอบ
แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อ เสริมสร้างทักษะและ
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กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
   1.2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
ทำให้ได้รายละเอียด 3 หัวข้อ คือ “ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบการเรียนการสอน”  
“แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ”  และ“องค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และปัจจัยท่ีเอื้อต่อการ
นำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ”       
  1.3  พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริม 
สร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยการสังเคราะห์
องค์ ประกอบของคู่มือ ซึ่งประกอบด้วย คำนำ แนวทางในการนำรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาไปใช้ ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบ แนวคิดพื้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ (หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล  เงื่อนไขสำคัญหรือปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในการนำรูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ)  ตัวอย่างหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและประเมินผล         
  1.4 ออกแบบหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมเมื่อนำไปจัดการเรียนการสอน
แล้วจะนำ ไปสู่การพัฒนาทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
เลือกเนื้อหาสาระของภาคเรียนท่ี 2 ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การหาร 
และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ใช้เวลาเรียนท้ังหมด จำนวน 40 ช่ัวโมง 
 1.5 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา รวมท้ังหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน จากการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: (FGD) เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมในวันเสาร์ท่ี 
27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 3 คน ด้านการ
สอนคณิตศาสตร์ 2 คน ด้านการวิจัย วัดและประเมินผล 2 คน  
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  ร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้ันตอน
ตอนท่ี 1 ก่อนการจัดสน ทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: (FGD) ดังแสดงในแผนภาพท่ี 7 

 

ภาพท่ี 7 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวน การและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาก่อนการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion): (FGD) 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (IC I SEE MODEL) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  
1. หลักการ          
 สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติโดยเน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้นท้าทาย           
2. วัตถุประสงค์          
 เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์      
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
 ขั้นที่ 1. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration: I) ครูผู้สอนจัดห้องให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอนโดยจัดโต๊ะเป็นรูปตัวยูให้นักเรียนเห็นหน้ากันทุกคนเพื่อเวลาสนทนาโต้ตอบกันจะรู้ถึง
ความรู้สึกและพฤติกรรมของเพื่อนแต่ละคน       
  1.1 กระตุ้นความสนใจด้วยเกม เช่น เกม 24  เกมไม้ขีดไฟ เกมหาพื้นท่ี หรือสถาณ
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การณ์ท่ีนักเรียนรู้จักท่ีสามารถโยงเข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอนได้โดยต้องคำนึงถึงว่า  เด็กชอบความ
สนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย การแข่งขัน การเอาชนะ        
   1.2 ประสบความสำเร็จจากจุดเล็ก ๆ ทำให้เห็นว่าเด็กทุกคนสามารถทำได้ ทุกคน
ตอบคำถามได้ เป็นท่ียอมรับของสังคม ได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และ
แรงจูงใจในการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนได้เคยประสบความสำเร็จจากจุดเล็ก ๆแต่หากว่า
นักเรียนยังคงทำไม่ได้ หรือยังไม่ประสบผลสำเร็จคุณครูก็พยามช่วยเหลือแนะนำจนประสบผลสำเร็จ 
แล้วครูค่อยๆขยายความสำเร็จของนักเรียนแต่ละคนให้ขยายวงออกไปและส่งเสริมให้นักเรียนทำจน
เป็นนิสัย     
 ขั้นที่ 2. ตรวจสอบความรู้เดิม (Check : C ) ใช้คำถาม เกม หรือสถาณการณ์ท่ีนักเรียน
รู้จักในการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนหากนักเรียน
ยังไม่มีพื้นฐานของเรื่องท่ีจะเรียนหรือมีแต่ยังไม่ครบคุณครูจะต้องทบทวนหรือสอนเพิ่มเติมให้เพื่อท่ีจะ
ได้สอนเนื้อหาใหม่ต่อไปได้  
  ขั้นที่ 3. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา (Identification and analysis : I) เป็นขั้นของการ
กำหนดปัญหาท่ีเกิดจากการกระตุ้นหรือการสร้างแรงบันดาลใจมาแล้วซึ่งนักเรียนเกิดประเด็นความ
สงสัย อยากรู้ จนกระท่ังมีการรวบรวมข้อมูลของเรื่องท่ีนักเรียนกำลังสนใจหรือต้องการจะหาคำตอบ 
หากเป็นโจทย์ปัญหาจะต้องทำความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ทักษะการอ่าน การแปล
ความหมาย การตีความเมื่ออ่านโจทย์ปัญหาแล้วสามารถบอกได้ว่า 1) โจทย์บอกอะไรมาบ้าง 2) 
โจทย์ถามอะไร หลังจากนั้นจะต้องวางแผนในการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ความคิดในการ
หาทางหาคำตอบ อาจจะเขียนออกมาในรูปของประโยคสัญลักษณ์หรือรูปแบบอื่น ๆตามความ
เหมาะสม โดยครูจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนำ หรือบอกแหล่งข้อมูลให้นักเรียนสามารถรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนเพื่อจะหาคำตอบต่อไป      
  ขั้นที่ 4. ทำนายผลและค้นหา (Supposition and Inquiry: S) เป็นขั้นท่ีนักเรียนจะต้อง
นำแผนท่ีวางไว้มาคาดเดาคำตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้ตาม ข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์และลงมือแก้ปัญหาตามท่ี
ได้วางแผนไว้ ซึ่งจะเป็นการลงมือทำโดยอาศัยการลองผิดลองถูกจากข้อมูลท่ีมีและตรวจสอบคำตอบท่ี
ได้เพื่อเป็นการยืนยันคำตอบ หากคำตอบท่ีได้ยังไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าเกิด
ความผิดพลาดในส่วนใดซึ่งครูจะต้องคอยดูและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนร้องขอ    
 ขั้นที่ 5. อธิบายขยายความรู้ (Explanation: E) เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนแต่ละคนได้
อธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการขยายความรู้สู่
สังคม และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหาและเป็นการแลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกัน
ปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไขหลายคำตอบ       
 ขั้นที่6. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย (Evaluation : E) เป็นขั้นตอนท่ีวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้การสังเกต การเขียนแผนภาพ การทำแบบทดสอบ การตรวจผลงาน 
หรือวิธีการใด ๆท่ีแสดงให้รู้ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องท่ีเรียนแล้ว                
4. การประเมินผล          
 การประเมินผลจากสภาพจริงโดยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 
ด้านประกอบด้วย 1.ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะท่ีประกอบด้วย 1) การ
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แก้ปัญหา (Problem Solving) 2) การให้ เห ตุผล (Reasoning) 3) ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  
(Creativity) 2. จิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  1) การสังเกตในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ 
2) การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต 3) การสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกตและ
การค้นพบ       
5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้        
 ด้านครู มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 ด้านนักเรียน มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน 
 ผลจากการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ Focus Group 
Discussion (FGD) นำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะของรูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการนำรูปแบบ
การสอนไปใช้ดังต่อไปนี้          
 1.5.1 การสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ Focus Group Discussion (FGD) มีมติรับยอมรับได้กับ
การท่ีรูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบด้าน หลักการ 
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1.5.2 รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบผลการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ Focus Group 
Discussion (FGD) มีมติให้ปรับปรุงและแก้ไขในองค์ประกอบต่าง ๆดังต่อไปนี้   
  1.5.2.1 องค์ประกอบด้านหลักการ ควรปรับปรุงและแก้ไขโดยนำคำสำคัญจาก
ทฤษฎีท่ีนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเขียนเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีใช้ในการวิจัย        
  1.5.2.2 องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ ควรแก้ไขปรับปรุงโดยการเขียนเป็นความ
เรียงเพียงข้อเดียวที่สะท้อนถึงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์       
  1.5.2.3 องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนควรแก้ไขปรับปรุงโดยทบทวน
ขั้นตอนในแต่ละขั้นที่สามารถยุบรวมกันได้ บางขั้นตอนควรตัดออก ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนควรสะท้อน
ให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีถูกพัฒนามาจากแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีท่ีใชพัฒนารูปแบบรวมถึงจะใช้สอน
อย่างไรให้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์   
  1.5.2.4 องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ควรแก้ไขปรับปรุงโดยระบุให้
ชัดเจนว่าต้องการวัดและประเมินผลอย่างไรด้วยวิธีการใดมีเกณฑ์ในการประเมินอย่างไร  
  1.5.2.5 องค์ประกอบด้านปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ควรแก้ไขปรับปรุงโดยมีมติท่ี
ประชุมสรุปว่าให้ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มี 2 ด้าน คือด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน   
 1.5.3 คู่มือการนำรูปแบบไปใช้มีข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ดังนี้  1) ภาพรวมของคู่มือ
การใช้รูปแบบ ควรจะกระชับเข้าใจง่ายอ่านแล้วสามารถทำตามได้ 2) ควรเขียนให้เห็นถึงทฤษฎีท่ี
นำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน   

1.6 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา คู่มือการใช้รูปแบบการ
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เรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำไปทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) 

 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ 
และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (5C Model) 

 

 

ภาพท่ี 8 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) 
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2. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์    
  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เป็นแบบประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา
ดังนี้    
  1) ศึกษาตำราและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 2) สร้างแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยผู้วิจัยจะกำหนด
แนวทางการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) โดยมีเกณฑ์การประเมินทักษะและกระบวนการ
ทางคณิต ศาสตร์           
  3) นำแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยา นิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อไป       
 4) นำแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีสร้างขึ้นทดสอบ
คุณภาพ โดยเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความ สอดคล้องของแบบประเมิน ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ผลประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย   (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความสอดคล้องตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญแล้วนำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณาของผู้เช่ียวชาญและการแปลความหมายข้อมูลเช่นเดียวกับการประเมินความสอดคล้องของ
แบบวิเคราะห์เอกสาร        
  5) นำข้อมูลท่ีรวบรวมจากผู้เช่ียวชาญมาคำนวณหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ   
 6) นำแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปปรับปรุงแก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญก่อนนำไปทดลองใช้      
 7) จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป       

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ (5C Model) สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา 
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  2.2 แบบประเมินจิตคณิตศาสตร์       
    1) ศึกษาเอกสารและบทความท่ีเกี่ยวข้องแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์                                
   2) สร้างแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์                
   3) นำแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   4) แบบประเมินจิตคณิตศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คนเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนความสอดคล้องตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญแล้วนำมาแปลความหมายตามเกณฑ์
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญและการแปลความหมายข้อมูลเช่นเดียวกับการประเมิน
ความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร     
    5) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสมตาม
คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ         
   6) นำแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  
   7) นำแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ปรับปรุง
แก้ไขเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ก่อนนำไป
ทดลองใช้จริง โดยนำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพัฒนาตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD)แล้ว  นำไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และมีคุณลักษณะไม่
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสภาพ
การเรียนการสอนจริง และรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยดำเนินการหาประสิทธิ ภาพของรูปแบบการเรียน
การสอน แบบภาคสนาม (Field Tryout) นำไปทดลองใช้กับนักเรียน จำนวน 29 คน ซึ่งในจำนวนนี้มี
นักเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐานต่างกัน แล้วนำคะแนนท่ีได้จากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละ
ชุด มาหาค่าประสิทธิภาพได้ค่า E1 และคะแนนจากการทำแบบประเมินหลังเรียน และแบบประเมิน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาหาค่าประสิทธิภาพได้ค่า E2จากนั้นนำค่า E1 และ E2 มา
คำนวณค่าประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ตารางที่ 13 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหาประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ คู่มือการนำรูปแบบไปใช้ หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้        
       

วัตถุประสงค์
การวิจัย 

วิธีดำเนินการ
วิจัย 

แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลที่ได้รับ 

1. เพื่อพัฒนา
และตรวจสอบ
คุณ ภาพของ
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
แนวคิด Active 
Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
และกระ บวน
การและจิต
คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
และพัฒนา
เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบ 

1. ศึกษาแนวคิดที่
ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานในขั้นตอน
ที่1                  
2. พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน          
3. พัฒนาคู่มือการ
ใช้รูปแบบรูปแบบ
การเรียนการสอน
4. ออกแบบ
หน่วยและ
แผนการเรียนการ
สอน          5. 
ตรวจสอบคุณ 
ภาพรูปแบบรูป 
แบบการเรียนการ
สอนและคู่มือการ
ใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนโดย
ใช้การจัดสนทนา
กลุ่ม(Focus 
Group 
Discussion : 
FGD)              
6.ตรวจสอบ
คุณภาพของ
แผนการสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
7. ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชียวชาญ 

1. เอกสาร
หลักฐานจาก
ขั้นตอนที่ 1   
2. ทฤษฎี 
งานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน 
3. ร่างรูปแบบการ
เรียนการสอน 
4.คู่มือการใช้
รูปแบบรูปแบบ
การเรียนการสอน 
5. ผู้ทรงคณุวุฒิ
ด้านต่าง ๆ 
6. ผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบ
เคร่ืองมือ             

1. แบบประเมิน
เอกสาร 
2. ประเด็นการ
จัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group 
Discussion) 
3. ร่างรูปแบบ
รูปแบบการเรียน
การสอน           
4. แบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
แผนการจัด
กเรียนการสอน 
5. แผนการจัด
กเรียนการสอน 
6. คู่มือการใช้
รูปแบบรูปแบบ
การเรียนการ
สอน 

1. การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง 
2. ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
3. การวิเคราะห์
เน้ือหา 

1. ได้ร่างรูปแบบ
การเรียนการ
สอนตามแนว คิด 
Active 
Learning เพื่อ
เสริม สร้าง
ทักษะและกระ 
บวนการและจิต
คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
2. ได้คู่มือการใช้
รูปแบบรูปแบบ
การเรียนการ
สอน 

2. เพื่อพัฒนา
และตรวจ สอบ
คุณภาพของ
เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบ ได้แก่ 

1. สร้างแบบ
ประเมินทักษะ
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
และแบบประเมิน
จิตคณิตศาสตร์      
2. สร้างแบบ 

1. แบบประเมิน 
ทักษะและกระ 
บวนการทาง
คณิตศาสตร์ และ
แบบประเมินจิต
คณิตศาสตร์      
2. แบบสอบถาม

1.แบบตรวจสอบ
คุณภาพของแบบ
ประเมินและ
แบบสอบถาม 

1. การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง 
2. ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

ได้เคร่ืองมือที่ใช้
ในการประเมิน
ประ สิทธิผลของ
รูปแบบที่มี
คุณภาพ 
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วัตถุประสงค์
การวิจัย 

วิธีดำเนินการ
วิจัย 

แหล่งข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลที่ได้รับ 

แบบประเมิน
ความสามารถ
พื้นฐาน แบบ
ประเมินทักษะ
และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
และแบบประเมิน
จิตคณิตศาสตร์ 

สอบถามความ
คิดเห็น             
3. ตรวจสอบคุณ 
ภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือ 
หาของแบบประ 
เมินและแบบ 
สอบถาม          
4. หาคณุภาพ
ของแบบประเมิน     
5. จัดพิมพ์แบบ
ประเมินและ
แบบสอบถาม                

ความคิดเห็น      
3. ทดลองกับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา   
4.  ผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจ
เคร่ืองมือจำนวน 
5 คน 
      

3. เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ
แบบภาคสนาม 
(Field Tryout) 
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
แนวคิด Active 
Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการ
และจิต
คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 

1. ทดสอบก่อน
เรียน 
2. จัดการเรียน
การสอนตาม
แผนการสอน 
3. ทดสอบ
ระหว่างเรียน 
4. ทดสอบหลัง
เรียน 
5. หาประสิทธิ 
ภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน 
6. ปรับปรุง
รูปแบบการเรียน
การสอน 

ทดลองกับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

1.แบบประเมิน
ทักษะและกระ 
บวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
2. แบบประเมิน
จิตคณิตศาสตร์ 
3. แผนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

E1 / E2 ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
เรียนการสอนใน
การทดลอง
ภาคสนาม 

 

ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I)    

 เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามาดำเนินการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เป็นการนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีพัฒนาตามลำดับขั้นของการเรียนการสอนท่ีกำหนดไว้ไปทดลองใช้ในสภาพจริง ส่วนการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในระหว่างการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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ซึ่งใช้แบบประเมินท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ท้ังนี้มี
วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล  ตัวแปรท่ีศึกษา  วิธีดำเนินการ เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ใน
ขั้นตอนท่ี 3 ดังนี้      

วัตถุประสงค์      

   เพื่อนำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาไปทดลองใช้  

แหล่งข้อมูล          
 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 26 
คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตัวแปรที่ศึกษา                 
 ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาประกอบด้วย
 1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์     
 2. จิตคณิตศาสตร์        

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย        

  1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
 2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ประกอบด้วย    
   2.1 หน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้     
  2.2 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
 3. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ได้แก่ แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินจิตคณิตศาสตร์ 

วิธีดำเนินการ          
 ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
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ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ดำเนินการ 3 
ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบ 2) การดำเนินการทดลองใช้รูปแบบ และ    
3) การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย การประเมินทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ระหว่างการใช้รูปแบบ การประเมินจิตคณิตศาสตร์ก่อนใช้รูปแบบและหลังการใช้รูปแบบ 
ในระยะติดตามผลการใช้รูปแบบ ดังมีราย ละเอียดต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ผู้วิจัยเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยการเตรียม
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 26 คน ดังน้ี 

1. การกำหนดประชากร         
 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ผู้วิจัย
กำหนดให้ประชากรเป็นนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จำนวน 83 คน    

2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง        
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้นท่ีกำลังเรียนใน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562        
  2.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นโรงเรียนสำหรับการนำ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ท้ังนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 26 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.  การช้ีแจงข้อปฏิบัติในการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง   
  3.1 ช้ีแจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา      
  3.2 ช้ีแจงลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของ
ครูผู้สอน    
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  3.3 แนะนำผู้เรียนในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ แนะนำการใช้
เครื่องมือ (tools) วัสดุต่าง ๆ         
  3.4 ช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินจิตคณิตศาสตร์    
  3.5 ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้เรียนให้ประสบ
ความสำเร็จในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับลักษณะของผู้เรียน และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน    
 ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน   
 หลังจากการเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการช้ีแจงและแนะนำ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยนำหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้สอนจริง     
วัตถุประสงค์ของการทดลอง         
 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบและประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มี
วัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
  2.1 พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใชรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น        
  2.2 พัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น         
  2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
 3. เพื่ อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   

2. แบบแผนการทดลอง ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีการกำหนด
แบบแผน การทดลองตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
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ตารางที่ 14 แบบแผนการทดลองในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning 

 

วัตถุประสงค์การทดลอง 
 

แบบแผนการทดลอง 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางสถิติ 
1.  เพื่ อ ศึกษ าพัฒ น าการด้ าน
ทั ก ษ ะแ ละก ระ บ วน การท าง
คณิ ตศาสตร์ขอ งนั ก เรี ยน ท่ี มี
ความสามารถพื้นฐานต่างกัน ท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
ส อ น ต า ม แ น ว คิ ด  Active 
Learning เพื่ อ เสริมสร้างทักษะ
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ จิ ต
คณิตศาสตร์สำหรับนัก เรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
มี 3 ระยะ ได้แก่  
ระยะที่ 1  ช่ัวโมงท่ี 1 
ระยะที่ 2  ช่ัวโมงท่ี 2 – 39             
ระยะที่ 3  ช่ัวโมงท่ี 40 

The Equivalent 
Time Series Design 

O1X O2 X O3  

(Campbell and Stanley, 1963: 7) 
เมื่อ X คือ รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แ น ว คิ ด  Active Learning เ พื่ อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
ค ณิ ต  ศ าส ต ร์ ส ำห รั บ นั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษา       
 O1 O2 และO3 คือ ผลการทดสอบก่อน
เรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และ
ติดตามผลการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาตามลำดับ 

พิจารณาแนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นบน
กราฟเพื่อดูพัฒนาการด้าน
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ของก ลุ่ม ตัว 
อย่าง 

2.  เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจิต
คณิ ตศาสตร์ขอ งนั ก เรี ยน ท่ี มี
ความสามารถพื้นฐานต่างกัน ท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
ส อ น ต า ม แ น ว คิ ด  Active 
Learning เพื่ อ เสริมสร้างทักษะ
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น  ก า ร แ ล ะ จิ ต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษามี 2 ระยะ ได้แก่  
ระยะที่ 1  ช่ัวโมงท่ี 1 
ระยะที่ 2  ช่ัวโมงท่ี 40 

 O1 X O2 คือ ผลการทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน และติดตามผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์
ส ำห รั บ นั ก เรี ย น ช้ัน ป ระ ถม ศึก ษ า
ตามลำดับ 

พิจารณาแนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นบน
กราฟเพื่อดูพัฒนาการด้าน
จิตคณิ ตศาสตร์ ของก ลุ่ม
ตัวอย่าง 

3. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด Active 

The Equivalent พิจารณาแนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นบน
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วัตถุประสงค์การทดลอง 
 

แบบแผนการทดลอง 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางสถิติ 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 

 

Time Series Design 
O1 X O2 X O3  

(Campbell and Stanley, 1963: 7) 

เมื่อ X คือ รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แ น ว คิ ด  Active Learning เ พื่ อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
ค ณิ ต  ศ าส ต ร์ ส ำห รั บ นั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษา 
       O1 O2 และO3 คือ ผลการทดสอบ
ก่อน ระหว่าง หลัง และติดตามผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ตามลำดับ 

กราฟเพื่อดูทักษะและกระ 
บวนการและจิตคณิตศาสตร์ 
ของกลุ่มขยายผล 

 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้     
 3.1 ผู้วิจัยทำหน้าท่ีเป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 มีนักเรียน 28 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562     

3.2 ทำการทดลองและเก็บรวบรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างภายในระยะเวลาภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 โดยเริ่มจากการช้ีแจงและทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล บทบาทของนักเรียนและครู ตามรายละเอียดในคู่มือ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยผู้วิจัยนำรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลอง
ใช้ มีการดำเนินการดังนี้         
  3.2.1 ก่อนการใช้รูปแบบ ช่ัวโมงท่ี 1 ทดสอบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานทางด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  3.2.2 ระหว่างการใช้รูปแบบ  ช่ัวโมงท่ี 2 - 39  ตรวจสอบสภาพจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถในทางด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในระหว่างการ



  
 

116 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกการ
ทดลอง  แผนภาพความคิด  ใบงาน  แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring  Rubrics)  เป็นต้น  ท้ังนี้เพื่อนำผล
การประเมินไปหาค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2)  ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  รวมท้ังนำผลไปศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถในด้านทักษะและกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์ ของนักเรียน       

  3.2.3 หลังการใช้รูปแบบช่ัวโมงท่ี 40 ประเมินความสามารถในด้านทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น      
 3.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอน ดังนี้     

ขั้นที่ 1. ท้าทาย (  Challenge: C)            

  เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้นความสนใจ สร้างความเช่ือมั่นในตนเอง สร้างวินัยในตนเองและเป็น
การสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยความสนุกสนาน ท้าทาย สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับเนื้อหาท่ีครูจะสอนต่อไปได้ โดยคำนึงถึง
ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนหากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานของเนื้อหาท่ีจะเรียน หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่
เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือสอนเพิ่มเติมให้เพื่อท่ีจะได้จัดประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรม เช่นได้
รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ียอมรับของเพื่อน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ความสำเร็จ
นั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียนซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและส่งผลต่อการเกิดจิตคณิตศาสตร์   

ขั้นที่ 2. ออกแบบร่วมกัน (Creation: C)        
 เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้เลือกรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลในแต่
ละบทเรียนตามท่ีผู้เรียนต้องการภายใต้มาตรฐานและตัวชี้วัด โดยครูผู้สอนเตรียมรูปแบบของกิจกรรม
ท่ีออกแบบจากความต้องการของผู้เรียนเช่นใช้เกมในการสอน การสร้างช้ินงาน การสืบเสาะหรืออื่น ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาแล้วให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมในการเรียนรู้เอง กำหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความคาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทาง
ของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตัวเองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในบทเรียนนั้น ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้
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ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมท้ังครูผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ข้อควรระวังคือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผลนั้นจะต้องสามารถทำได้จริง     

ขั้นที่ 3. ช่วยกันคิดช่วยกันทำ (Co-working And Coach: C)    
 เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท่ีครูผู้สอน
และผู้เรียนได้ร่วมกันออกแบบโดยวางแผนให้ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น 
การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐานหรือใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา
ของแผนการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ แล้วแต่จุดเน้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำโดยครู ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก ช้ีแนะกับผู้เรียน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้องนำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมช้ันและครูผู้สอนหรือบุคคลอื่นเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาให้ดีขึ้น ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมท่ีไม่ยากจนเกินไปเด็กทุกคนสามารถทำได้เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้เรียน ในขณะท่ีผู้เรียนลงมือทำกิจกรรมครูผู้สอนคอยสังเกตนักเรียนแต่ละคนอย่าง
ใกล้ชิดหากผู้เรียนคนใดทำกิจกรรมได้ครูผู้สอนก็ควรปล่อยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเองต่อไปหาก
ผู้เรียนคนใดติดขัดจึงเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคล      

ขั้นที่ 4. ตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization: C)     
 เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากครูและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ีผู้เรียนสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงได้สรุปองค์ความรู้จากการได้
ลงมือทำกิจกรรมในแต่ละเรื่องโดยท่ีเพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบมโนทัศน์นั้น ๆโดยมีครูผู้สอนคอยช่วย
ช้ีแนะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่ละคนและช่วยปรับมโนทัศน์
ท่ีคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนท่ีจะศึกษาในเรื่องอื่น ๆต่อไป  

ขั้นที่ 5. สร้างนิสัย (Characterization: C)       
 เป็นขั้นตอนท่ีครูส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ ซึ่งครูเตรียมกิจกรรม ของฝากนักคณิต ให้นักเรียน
นำไปคิดต่อจะใช้เวลาใด สืบค้นจากท่ีไหนหรือถามใครก็แล้วแต่นักเรียนแต่จะต้องนำคำตอบมาตอบ
ในวันต่อมาแล้วอธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการ
ขยายความรู้ และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นการ
แลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไขหลายคำตอบจากกิจกรรมนี้ครูจะต้อง
เตรียมตารางคะแนนท่ีมีรายช่ือของทุกคนในช้ันเรียนติดไว้ในห้องเมื่อนักเรียนคนใดสามารถแก้โจทย์
ได้หรืออธิบายแนวคิดจากกิจกรรมของฝากนักคณิตได้ ครูจะเป็นผู้ให้คะแนนหรือดาวเป็นการให้
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กำลังใจในการคิดค้นหาคำตอบท้ังนี้อาจจะมีนักเรียนได้คะแนนหรือดาวมากกว่า 1 คน ตามแต่ดุลย
พินิจของครู การท่ีนักเรียนได้ทำกิจกรรมหรือฝึกแก้สถาณการณ์ซ้ำ ๆ จะก่อให้เกิดเป็นทักษะเป็น
ความชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการ ในขั้นนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่งอาจจะ
มากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน        

การวิเคราะหข์้อมูล         
 การวิ เคราะห์ ค่าเฉ ล่ีย  และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ ของคะแนน
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    

 

ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development : D2 ) เพื่อขยายผลของรูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา (Evaluation : E)        

 ขั้นตอนท่ี 4   เป็นการปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ท้ังระบบโดยศึกษา
พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
และผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำไปขยายผลกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
วัตถุประสงค์           
 1.เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
 2. เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาแล้วนำไปขยายผล           
วิธีดำเนินการ          
 ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาและนำไป
ขยายผลดังรายละเอียดดังต่อไปนี้         
 1.ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริม สร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาโดยนำผลการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
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จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มาพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านกระบวนการของรูปแบบจากการนำไปจัดการเรียนการสอนแล้วนำเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา และนำมาปรับปรุงแก้ไข จัดทำเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์   
  2. การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาด้วยการนำรูปแบบไปขยายผล 
(Transportability) เป็นขั้นตอนการนำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีผ่านการนำไป
ทดลองใช้จริงและพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการขยายผลการวิจัย ซึ่ง
เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2562 มีนักเรียน 28 คน เนื่องจากนักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะไม่แตกต่างกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้   โดยการขยายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบว่ารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เมื่อนำไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆท่ีมีลักษณะไม่แตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จะมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การขยายผลการวิจัยครั้งนี้ โดยพิจารณาจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบท่ีใช้ในการวิจัย
เฉพาะวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้  
  1. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยาย
ผลท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ก่อน
เรียน ระยะท่ี 2 ระหว่างเรียน ช่ัวโมงท่ี 2- 39 ระยะท่ี 3 หลังเรียน    
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผล ก่อนเรียนและหลัง
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  ในการดำเนินงานนำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข
ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) แล้วนำไปขยายผล  ผู้วิจัย
ดำเนินงานเช่นเดียวกับการนำรูปแบบไปทดลองใช้จริงในขั้นตอนท่ี 3 และประเมินประสิทธิผลใน
ขั้นตอนท่ี 4 ของการวิจัยและพัฒนา  ท้ังนี้ผู้วิจัยให้ความสำคัญกับการประสานงานกับครูผู้สอนท่ีนำ
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รูปแบบไปใช้ รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง และนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขยายผลครั้งนี้  

การวิเคราะห์ข้อมูล          
 1. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (�̅�)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  

2. การวิเคราะห์เนื้อหาของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

121 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาดังนี้ 2.1) เพื่อศึกษา
พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning 2.2) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 2.3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 3. เพื่อขยายผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ และ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิ จัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) โดยออกแบบการวิจัยเป็นแบบ Embedded Design มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา   

  ตอนที่ 2 ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  2.1 ผลของการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learningเพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
  2.2 ผลการศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา      
  2.3 ผลของการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning  

 ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 

Learning เพื่อ เสริมสร้างทักษะและกระบวนการ และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา  

 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ และจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาผู้วิจัยมีผลการดำเนินงานการวิจัยเป็น 2 ส่วน ได้แก่ผลการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และผลการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อ เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา      

  1.1 ผลการศึกษาเอกสารข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษามีผลดังนี้         
  1.1.1 ผลการวิเคราะห์ เอกสารท่ี เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีข้อค้นพบดังนี้        
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
โดยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เดิมรวมทั้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และหลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศท่ีมีความสำเร็จในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
สามารถสรุปได้ดังนี้     

    1.1.1.1 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร 
(Content Analysis) พบว่า เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานการเรียนรู้กำหนดไว้ 6 สาระ คือ1) สาระ
จำนวนและการดำเนินการ 2) สาระการวัด 3) สาระเรขาคณิต 4) สาระพีชคณิต 5) สาระการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 6) สาระทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็น เครื่องมือในการเรียนรู้  5 สาระข้างต้น ซึ่งทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นประกอบด้วย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ในเวลาต่อมาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ได้มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฯมาตรฐานการเรียนรู้จาก 6 สาระเป็น 3 สาระ คือ 1) สาระจำนวนและพีชคณิต 2) สาระ
การวัดและเรขาคณิต 3) สาระสถิติและความน่าจะเป็น และในส่วนของทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์นั้นได้นำไปบูรณาการกับตัวช้ีวัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษา
ต่อระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น     

    1.1.1.2 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
ประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) พบว่า ประเทศสิงคโปร์  ออกแบบหลักสูตรคณิตศาสตร์ให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใช้ทักษะและกระบวน การทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาการคิด การให้เหตุผล การส่ือสาร การประยุกต์ใช้ รวมท้ังทักษะอภิปัญญา 
ผ่านวิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหา สร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ โดยมีหลักการสอน 3 ประการ คือ 1) การเรียนรู้สำหรับความเข้าใจในการใช้เหตุผล การ
นำไปใช้และ การแก้ปัญหา 2) การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและ
สะท้อนการเรียนรู้โดยใช้ความสนใจและประสบการณ์ของนักเรียน สำหรับสร้างความรู้ให้นักเรียน 3) 
การเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่โลกแห่งความเป็นจริงหลักสูตรคณิตศาสตร์ ของประเทศแคน
นาดา (The Ontario Curriculum, Mathematics, 2005) ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ ปัญหา ถือว่า
เป็นกระบวนการสำคัญท่ีทำให้นักเรียนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ โดยใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา (Problem Solving) ซึ่งจะส่งผลให้
นัก เรียนต้อง ใช้การให้ เหตุผลและการพิ สูจน์  (Reasoning and Proving ) การสะท้อนภาพ 
(Reflecting) ก าร เลื อ ก ใช้ เค รื่ อ งมื อ แ ละ ก ลยุ ท ธ์ ใน ก ารค ำน วณ  (Selecting Tools and 
Computational Strategies) การเช่ือมโยง (Connecting) การใช้เครื่องหมายแทน (Representing) 
และการติดต่อส่ือสาร (Communicating) โดยผู้เรียนต้องมีพื้นฐานต่าง ๆเหล่านี้รวมท้ังมีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องละชัดเจนเพื่อท่ีจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ส่วนหลักสูตรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานท่ีนักเรียนทุกคนต้องเรียน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้นำเนื้อหาความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหา สามารถส่ือสาร และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป ซึ่งจุดประสงค์ของ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน ศตวรรษท่ี 21 เนื้อหาท่่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย เรื่อง 
จำนวนและการดำเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ส่วนท่ีต้องมีการสอน
ควบคู่ไปกับเนื้อหาประกอบด้วย 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา 2) การให้เหตุผล 3) การเช่ือมโยง 
4) การส่ือสาร และการนำเสนอ 5) ความคิดสร้างสรรค์      
  1.1.2 ผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเกีย่วข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มี
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ข้อค้นพบดังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดยการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผล
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสรุปได้ดังนี้      
   1.1.2.1 รูปแบบการเรียนการสอน  ( Model of teaching ) มีหลาย
รูปแบบ ผู้สอนควรเลือกให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา สมรรถนะท่ีคาดหวัง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน รวมทั้งเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนโดยในการวิจัย ครั้งนี้มีเป้าหมายในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการ (The information-processing family of Models) 
มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา     

    1.1.2.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่ อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาพบว่าทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสามารถ 

เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้นั้น ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีความเช่ือว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีได้มีการลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและ
บุคคลอื่นซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ร่วมกับแนวคิด (Active Learning) คือ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใหผู้้เรียนเกิดการต่ืนตัว ในการค้นคว้าความรู้ ผู้สอน
มีกำหนดการสอนท่ีชัดเจน เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่าง ๆ อย่างละเอียดมาเป็น
ผู้อำนวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) การจูงใจ คือ การท่ีมีส่ิง
มากระตุ้นทำให้เรามีความพยายามในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีเราได้วางไว้ การจูงใจเป็นส่ิง
ท่ีทำให้คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์   
   1.1.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิต ศาสตร์อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ร่วมกับแนวคิด 
(Active Learning) คือ รูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) และการใช้แรงจูงใจมากระตุ้น
ทำให้เกิดความพยายามในการทำอะไรบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้   
  1.1.3 ผลการวิ เคราะห์ เอกสารท่ี เกี่ ยวข้องกับ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยศึกษาข้อมูลด้านเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
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2551  ข้อมูลเชิงนโยบายของประเทศท่ีประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้มีข้อค้นพบสรุปได้ดังนี้         

    1.1.3.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลจากการสังเคราะห์
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ประเทศแคนนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา 
สรุปได้ว่า กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การ
ส่ือความหมายและการนำเสนอ การเช่ือมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
   1.1.3.2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ียังไม่ทราบมา
ก่อนล่วงหน้าในการหาคำตอบท่ีถูกต้องของปัญหา ผู้ท่ีมีทักษะการแก้ปัญหาท่ีดีมักมีความรู้ ท่ีเป็น
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหา มีทักษะการคำนวณ 
มีประสบการณ์ มีระบบการคิด มีการประเมินและการตัดสินใจท่ีดีพอ รวมท้ังความสามารถด้านการ
อ่านมาประยุกต์ใช้เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาและนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้เพื่อให้
ได้มาซึ่งคำตอบ ของปัญหานั้น ๆ โดยมีข้ันตอนของกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4 ขัน้ตอน
ของ Polya คือ1) ขัน้ทำความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผนงาน 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจ
ย้อนกลับ          

   1.1.3.3 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ คือกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง แนวคิด การเช่ือมโยงเพื่อทำให้เกิดข้อเท็จจริง
ในสถาณการณ์ใหม่ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการให้คำอธิบาย ข้อสรุปของตนเองเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับของคนส่วนใหญ่โดยการอ้างอิง การวิเคราะห์ และเช่ือมโยงข้อสรุปของตนเองกับ หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีผู้ค้นพบมาแล้ว ซึ่งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มีหลายลักษณะ
ดังนี้  การให้เหตุผลเชิงตรรก ( Logical Reasoning) ประกอบด้วยการให้เหตุผล 2 ประเภท คือ 1) 
การให้ เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning) 2) การให้ เหตุผลแบบนิ รนัย ( Deductive 
Reasoning ) ส่วนการให้เหตุผลเชิงสัดส่วน (Proportional Reasoning) มีหลายลักษณะดังนี้ 1) การ
ให้ เห ตุผลเชิ งคุณภาพ  (Qualitative Reasoning) 2) การให้ เห ตุผลเชิงตัว เลข   (Numerical 
Reasoning) 3) การให้ เห ตุผลเชิงปริภู มิ  (Spatial Reasoning)  การเรียนรู้ ท่ี ส่ ง เสริมให้ เกิ ด
กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นั้นควรให้ผู้เรียนได้อธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลเพื่อเป็นการ
สะท้อนความคิดของตนเองและได้ข้อสรุปด้วยตนเอง เช่นการให้เหตุผลในชีวิตประจำวัน ในการ
ทำงานในบริบทท่ีหลากหลายรวมทั้งการให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนรินัย    
   1.1.3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการคิด
ระดับสูงของผู้เรียนในการคิดนอกกรอบทำให้ได้แนวคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเป็นความคิดท่ี
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เป็นต้นฉบับซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความคิด
คล่อง (Fluence) 2) ความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) 3) ความคิดริเริ่ม (Originality) และ4) ความคิด
ละเอียดลออ (Delicacy) แนวทางการ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถดำเนินการได้โดย เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความคิดของตนเอง อย่างอิสระ สร้างประเด็นปัญหาท่ีท้าทาย กระตุ้น
ให้ผู้เรียนอยากค้นหาอยากทดลอง น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้
จินตนาการของตนเองและยกย่องชมเชยเมื่อนักเรียนมีจินตนาการท่ีแปลกใหม ่   
  1.1.4 ผลการวิเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับจิตคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารเกี่ยวกับจิตคณิตศาสตร์ มีข้อค้นพบดังนี้    
   1.1.4.1 จิตคณิตศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรม
กระบวนการทางความคิดท่ีเป็นคณิตศาสตร์ท่ีมีความซับซ้อนจนเกิดเป็นความเคยชินติดเป็นนิสัยมอง
อะไรเป็นคณิตศาสตร์แก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์ แล้วสามารถนำความคิดไปเช่ือมโยงกับความรู้ท่ีมีมาปรับใช้กับการแก้สถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีพบเพื่อหาคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความคิดนี้ ไปปฏิบัติได้อย่าง
สม่ำเสมอจนเกิดเป็นนิสัยซึ่งจะแสดงออกมาใน 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถเชิงวิเคราะห์  
ท่ีมีการสังเกตเห็นรายละเอียดของส่ิงท่ีทำ สามารถจำแนกองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีทำได้ชัดเจน 
ค้นพบหรือเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต เลือกแนวทางท่ีดีท่ี สุดในการแก้ปัญหา  2) 
ความสามารถเชิงปฏิบัติ มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำ ในการทำงานมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนส่งงาน และเมื่อพบข้อบกพร่องของงานพยายามแก้ไขจนกว่างาน
จะสมบูรณ์ 3) ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการหาคำตอบ ค้นพบรูปแบบ
หรือแนวคิดใหม่ ๆ จากการทำงานดัดแปลงการทำงานให้เร็วขึ้นหรือดีกว่าเดิม สามารถเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับการแก้ปัญหาใหม่ได้  ซึ่งความสามารถท้ังสามด้านนี้สอดคล้องกับทฤษฎีสามศร 
(Triarchic Theory) ท่ีเสนอโดย Sternberg (2000)      
 1.2 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา จากข้อมูล ด้านบุคคลมีผลดังนี้       
  1.2.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับ บทบาทของ 
ครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยการใช้การสอบถามความคิดเห็นแบบไม่
เป็นทางการกับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาได้ข้อสรุปว่า      
   1.2.1.1 บทบาทของนักเรียนท่ีต้องการในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
นักเรียนต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการเรียนการเก็บคะแนนแต่ละเรื่อง ส่วนการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนต้องการให้การเรียนมีความสนุกสนานโดยมีการเล่นเกมมาก ๆได้แข่งขัน
กับเพื่อน ๆ เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนแบบไม่เครียด ไม่ต้องกลัวว่าครูจะดุเวลาถาม
คำถามหรือให้อธิบายในเรื่องท่ีไม่เข้าใจ เรียนเนื้อหาท่ีไม่ยากเกินไปเหมาะสมกับผู้เรียน    
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   1.2.1.2 บทบาทของครูท่ีนักเรียนต้องการในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ นักเรียนต้องการให้ครู จัดกิจกรรมการเรียนท่ีไม่เหมือนการมานั่งเรียนในห้องเรียน 
ทบทวนความรู้ท่ีจำเป็นและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดการเรียนการสอน เวลาท่ีถามคำถามอยาก
ให้ครูถามเป็นส่วนรวมมากกว่าการถามเป็นรายบุคคล ต้องการให้ครูพูดดี ๆ ชมบ่อย ๆ อยากเรียน
โดยไม่ต้องนั่งโต๊ะเรียน เวลาไม่เข้าใจอยากให้ครูอธิบายเหมือนท่ีเพื่อนอธิบาย   
  1.2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ มุมมองของ 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษา สรุป
ได้ว่า        

   1.2.2.1 หลักการของรูปแบบการเรียนรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาคือ 1) นักเรียนมีความคิดรวบยอดท่ีถูกต้องในเรื่องท่ีเรียน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องตามหลักการและมีความสมเหตุสมผล และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 2) ใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามแนวคิด Active Learning ในการจัดการเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและร่วมกับการให้แรงจูงใจเป็นฐานคิดในการออกแบบรูปแบบการ
เรียนการสอน ซึ่งจะเห็นจากการให้สัมภาษณ์ดังนี้    

“หลักการสำคัญคือต้องให้นักเรียนเข้าใจ concept ของเนื้อหาท่ีสอน และให้เขาได้ลงมือทำ
จนเกิดความชำนาญ”         
 “การสอนเนื้อหาแต่ละเรื่องไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดียวในการสอน เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะ
กับเนื้อหาและบริบทของเด็กเรา”        
 “ให้เขาลงมือทำเยอะ ๆ โดยเราตรวจสอบเขาอีกที ถ้าไม่ถูกอย่ารีบบอก ค่อย ๆ แนะช่องให้ 
ให้เขาได้ค้นพบเอง เขาจะรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของเขา”     
   1.2.2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาควรมีขั้นตอนดังนี้ 1) เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้น
ความสนใจ สร้างความเช่ือมั่นในตนเอง สร้างวินัยในตนเองและเป็นการสร้างแรงจูงใจของนักเรียนท่ี
เกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้า
ทาย สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอนต่อไปได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนหากนักเรียน
ยังไม่มีพื้นฐานของเนื้อหาท่ีจะเรียน หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือ
สอนเพิ่มเติมให้เพื่อท่ีจะได้จัดประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควรส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียน ประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรม เช่นได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ี
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ยอมรับของเพื่อน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจ
ในตนเองให้กับนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 2) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียน
และครูร่วมกันกำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เลือกกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลใน
แต่ละบทเรียนตามท่ีนักเรียนต้องการภายใต้มาตรฐานและตัวชี้วัด โดยครูเตรียมรูปแบบของกิจกรรมท่ี
ออกแบบจากความต้องการของนักเรียนเช่นใช้เกมในการสอน การสร้างช้ินงาน การสืบเสาะหรืออื่น ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาแล้วให้นักเรียนเลือกกิจกรรมในการเรียนรู้เอง กำหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลเอง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความคาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทาง
ของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตัวเองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมท้ังครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ข้อควรระวังคือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผลนั้นจะต้องสามารถทำได้จริง 3) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมตามเนื้อหา 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีครูและนักเรียนได้ร่วมกันออกแบบโดยวางแผนให้นักเรียนต้องใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวช้ีวัดในแต่ละ
หน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐานหรือใช้การสร้างสรรค์
เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ แล้วแต่จุดเน้นในแต่
ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำโดยครูเป็นผู้อำนวย
ความสะดวก ช้ีแนะกับนักเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้องนำเสนอ
ส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมช้ันและครูหรือบุคคลอื่นเพื่อจะได้
นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมท่ีไม่ยากจนเกินไปเด็กทุกคนสามารถทำได้
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ในขณะท่ีผู้เรียนลงมือทำกิจกรรมครูควรเข้าไปดูนักเรียนแต่ละคน
อย่างใกล้ชิดหากนักเรียนคนใดทำกิจกรรมได้ครูก็ควรปล่อยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเองต่อไปหาก
นักเรียนคนใดติดขัดจึงเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคล 4) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับจากครูและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ี
นักเรียนสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงได้สรุปองค์ความรู้จากการได้ลงมือทำกิจกรรมในแต่ละ
เรื่องโดยท่ีเพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบมโนทัศน์นั้น ๆโดยมีครูคอยช่วยชี้แนะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริม
ในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่ละคนและช่วยปรับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดเพื่อ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนท่ีจะศึกษาในเรื่องอื่น ๆต่อไป 5) เป็นขั้นตอนท่ีครูส่งเสริมให้
นักเรียนแต่ละคนได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
หาคำตอบ แล้วอธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการ
ขยายความรู้ และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นการ
แลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไขหลายคำตอบ ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จน
เกิดเป็นความชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการ ในขั้นนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่ง
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อาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน      
   1.2.2.3 ลักษณะของการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์ควรมีลกัษณะ ดังนี้ 1) วัดและประเมินผลตามตัวช้ีวดั 2) ประเมินให้ครอบคลุมทุก
ด้าน ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 3) ต้องดำเนินการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน 
4) วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา 5) ใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายสอดคล้องกับประเด็นท่ีจะประเมิน 6) 
เครื่องมือต้องมีคุณภาพ่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการนำ ไปใช้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งจะเห็น
จากการให้สัมภาษณ์ดังนี้      

“ในการวัดและประเมินผลจะต้องให้ตรงกับเรื่องท่ีสอน วัดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด”  
 “ควรวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน ให้เขาแข่งกับ
ตัวเอง พยายามทำให้ดีขึ้น”         
  “ควรวัดและประเมินผลซ้ำ ๆ ควบคู่กับการสอนให้เด็กได้มีโอกาสแก้ตัว”  
   1.2.2.4 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ คือ 1) ด้านครู ได้แก่ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ของครู ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และครูให้คำปรึกษาแนะนำ 2) ด้านนักเรียน 
ได้แก่ ความมีวินัยในตนเอง ความสนใจการเรียนรู้ของนักเรียน และพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์
ของนักเรียน 3) ด้านผู้ปกครอง ได้แก่ความเอาใจใส่่ท่ีมีต่อนัก เรียน 4) การใช้ส่ือประกอบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและทันสมัย ซึ่งจะเห็นจากการให้สัมภาษณ์ดังนี้     
  “ครูจะต้องเข้าใจวิธีการสอนแบบ Active Learning เลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา”   

“ครูต้องใจกว้างเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่ ค่อยนำเหตุผล
มาถกเถียงกัน”          
  “ส่ิงท่ีสำคัญมาก ๆอีกอย่างหนึ่งคือความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยในตนเองของ
นักเรียนจะช่วยให้เขาประสบผลสำเร็จมากกว่าคนอื่น”     
  1.2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน วิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษากบัผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 5 
คน สรุปได้ดังนี้          
   1.2.3.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
คือ การจัดการเรียนรู้ ท่ียึดนักเรียนเป็นสำคัญ ทุกคนมีความสามารถและพัฒนาได้ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการระหว่างเนื้อหากับ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ เป็นท่ีปรึกษา เลือกการ
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สอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา บางเรื่องต้องใช้การแก้ปัญหาเป็นฐาน บางเรื่องต้องใช้การสืบเสาะความรู้ 
บางเรื่องใช้เกมได้ ต้องดูตามบริบทของนักเรียนเป็นหลัก     

   1.2.3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ควรมีข้ัน ตอนดังนี้ 1) ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ หากว่ายังมีพื้นฐาน
ไม่พอต้องสอนเพิ่มเติม หากมีความรู้แต่ยังเข้าใจคลาดเคล่ือนก็ต้องปรับให้ถูกต้องก่อนเริ่มเนื้อหาใหม่ 
2) เตรียมความพร้อมของนักเรียนด้วยการกระตุ้นความสนใจด้วยความสนุกสนานบนพื้นฐานของการ
เรียนในเนื้อหาท่ีจะสอน ตกลงกฎ กติกา มารยาท ของการเรียนการสอนให้ชัดเจนโดยให้นักเรียนช่วย
บอกและร่วมกันสรุปเป็นกฎ 3) ใช้สถนการณ์ปัญหาท่ีเป็นเรื่องจากชีวิตจริงมาใช้ในการเรียนรู้ และมี
การฝึกทักษะร่วมกัน 4) ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน ของครูและคุณภาพของผู้เรียน      

   1.2.3.3 ลักษณะของการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์ควรมี   ลักษณะ ดังนี้ 1) ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลท่ี
ชัดเจนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีประเมินผล 2) การประเมินผลการเรียนรู้ต้องมีความ
ต่อเนื่องและควบคู่ไปกับการจดัการเรียนการสอน 3) ใช้เครื่องมือการประเมินผลท่ีหลากหลายตรง
ประเด็น  

ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับนำไป พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาสรุปได้ว่า         
 1. การจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์มีเป้าหมายสำคัญคือ การส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้     

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจของนักเรียนให้
เกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ หรือเกม ท่ีนักเรียนสนใจ ได้ลงมือปฏิบัติตามความสนใจโดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน      
 3. บทบาทของครูท่ีนักเรียนต้องการนักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนท่ีไม่เหมือน
การมานั่งเรียนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ ทบทวนความรู้ท่ีจำเป็นและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดการ
เรียนการสอน เวลาท่ีถามคำถามอยากให้ครูถามเป็นส่วนรวมมากกว่าการถามเป็นรายบุคคล ต้องการ
ครูใจดีให้ครูพูดดี ๆ ชมบ่อย ๆ อยากเรียนโดยไม่ต้องนั่งโต๊ะเรียนมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่น เวลาไม่
เข้าใจอยากให้ครูอธิบายเหมือนท่ีเพื่อนอธิบาย      
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 4. นักเรียนต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการเรียนการเก็บคะแนนแต่ละเรื่อง 
ส่วนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนต้องการให้การเรียนมีความสนุกสนาน เรียนรู้จากการได้ลงมือ
ปฏิบติัจริง เรียนแบบไม่เครียด        
 5. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ควรมีลักษณะดังนี้ 1) มีการกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน 2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
วัดประเมินผล 3) ร่วมมือกันทำกิจกรรมท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว 4) ครูช่วยสร้างและปรับ concept 
ของเนื้อหาท่ีเรียนให้ถูกต้อง 5) สร้างนิสัยของการเป็นนักคณิตศาสตร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อ เสริม สร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนารูปแบบ รวมท้ังหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบ และพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้  

 2.1 ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active 
Learning เพื่อ เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
 ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ในรการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังนี้      
  2.1.1 ผลของการสังเคราะห์ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
ผสมกับแนวคิด Active Learning ซึ่งนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) และการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) และการใช้แรงจูงใจ (Motivation) มาผสมผสาน
กันจนได้รูปแบบตามแผนภาพท่ี 8 

2.1.2 ผลของการพัฒนาหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาโดยการศึกษาและวิเคราะห์
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง  ( Constructivism)  จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง 
Vygotsky,1978;Piaget,1977 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ และกาเย่ Bruner,1963; 
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Gagne ,1974 หลักของแรงจูงใจ (Motivation) Glickman and other, 2001 รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning ของ 
Barrow, 1985; Schmidt, 1993 การสอนแบบสืบเสาะความรู้  ( Inquiry-based learning) ของ 
Bruner, 1966; Bell, 1978 การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity based learning) ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  (สสวท.,2546) จิตคณิตศาสตร์ (Montessori, David Tall , 
Stemberg, ไพจิตร สดวกการ , สุธาวัลย์ หาญขจรสุข) ตามแผนภาพท่ี 9 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

Constructionismความรู้มิได้เกิดจาก
การสอนของครูเพียงอย่างเดียว แต่ 
ความรู้จะเกิดข้ึนโดยผู้เรียนได้ลงมือ
กระทำด้วยตนเอง (Learning by 
doing) รวมถึง ประสบการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมของผู้เรียนอันนำไปสู่การ
สร้างองคืความรู้ใหม่ ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  กระบวนการค้นพบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีดีมีความหมายสำหรับผู้เรียน 
การวิเคราะห์ และจัดโครงสร้างเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นส่ิงท่ี
จำเป็นท่ีต้องทำก่อนการสอน 

แนวคิด Active Learning  
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

หลักของการใช้แรงจูงใจ 
(Motivation)การจูงใจเป็น
กระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากส่ิง
เร้าโดยจงใจให้กระทำหรือดิ้นรนเพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์บางอย่าง 

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์ 
1.ข้อมูลท่ีได้รับจากครูผู้สอนคณิตศาสตร์และนักเรียนช้ัน                  
   ประถมศึกษา 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจัดการ  
   เรียนการสอนคณิตศาสตร์จาก ครูผู้สอน นักเรียนและ   
   ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 

ความเป็นมาและความสำคัญ ของการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 

1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
 คือการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และการแก้ปัญหา 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีอยู่ในระดับ
ต่ำและขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
 ดังนั้นในการท่ีจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้นและมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นจึงใช้การจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 
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ภาพท่ี 9 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความสำคัญของของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตาม แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 
 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Active Learning เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร ์
1.ข้อมูลที่ได้รับจากครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์จาก ครูผูส้อน นักเรียนและ   
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 
 

แนวคิด ทฤษฎี 

- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)               
จากแนวคิดของ Vygotsky,1978;Piaget,1977                        
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ และกาเย่ 
Bruner,1963; Gagne ,1974            
- หลักของแรงจูงใจ (Motivation) Glickman and other, 2001  
- รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning             
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning ของ 
Barrow, 1985; Schmidt, 1993            
- การสอนแบบสืบเสาะความรู้ (Inquiry-based learning) ของ 
Bruner, 1966; Bell, 1978             
- การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity based learning)     
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (สสวท.,2546)  
- จิตคณิตศาสตร์ (Montessori, David Tall , Stemberg, ไพจิตร 
สดวกการ , สุธาวัลย์ หาญขจรสุข ) 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

1. หลักการ 

2. วัตถุประสงค์ 
3. กระบวนการและการจัดการ

เรียนการสอน 

กระบวนการและการจัดการเรียนการสอน 
ข้ันที ่1. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration: I)  
ข้ันที ่2 .ตรวจสอบความรู้เดิม (Check : C ) 
ข้ันที ่3. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา (Identification and  
 analysis : I)  
ข้ันที ่4. ทำนายผลและค้นหา (Supposition and 
 Inquiry: S)  
ข้ันที ่5. อธิบายขยายความรู้ (Explanation: E)  
ข้ันที6่. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย (Evaluation : E) 
 

 
ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จิตคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

 

สรุปการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจติคณิตศาสตร ์
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ภาพท่ี 10 การสังเคราะห์กรอบแนวคิด ทฤษฎี  และกรอบแนวคิดการวิจัย (ก่อนการทำ Focus 
Group)   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ผลการพัฒนาหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ (ก่อนการทำ Focus Group)   

 

 

                                                                   

  

 

 

 

 

 

  

 
 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ

และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 
 

สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติโดย       
  เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้วย   
  ความสนุกสนาน ต่ืนเต้นท้าทาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

แรงจูงใจ 

การสอนตามแนวคิด  
Active Learning 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร ์
 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

ผลที่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับนักเรียน 

นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คือ  

1 การแก้โจทย์ปัญหา 

2 การให้เหตุผล 

3 ความคิริเริ่มสร้างสรรค ์

 

นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
จิตคณิตศาสตร ์

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 

 

 

เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์ 
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ภาพท่ี 12 ผลการพัฒนาวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ (ก่อนการทำ Focus Group)    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ผลการพัฒนากระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ (ก่อนการทำ Focus Group)  

จากแผนภาพท่ี 13 พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ประกอบด้วย
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 
ขั้นที่ 1. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration: I)        

  1.1 กระตุ้นความสนใจด้วยเกม เช่น เกม24 เกมไม้ขีดไฟ เกมหาพื้นท่ี เด็กชอบความ
สนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย การแข่งขัน การเอาชนะ       
 1.2 ประสบความสำเร็จจากจุดเล็ก ๆ ทำให้เห็นว่าเด็กทุกคนสามารถทำได้ ทุกคนตอบ

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ

กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 

 

ข้ันที่ 1. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration: I)  

ข้ันที่ 2 .ตรวจสอบความรู้เดิม (Check : C )  

ข้ันที่ 3. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา 

           (Identification and analysis : I)  

ข้ันที่ 4. ทำนายผลและค้นหา  

          (Supposition and Inquiry: S)  

ข้ันที่ 5. อธิบายขยายความรู้ (Explanation: E)  

ข้ันที่6. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย 

          (Evaluation : E) 

 

การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ้

1. ครูจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงบลัดาลใจให้นักเรียนเห็น  
   ถึงคุณค่า ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนในแต่ละเน้ือหา  

 
2. ครูใช้คำถามในการตรวจสอบความรู้เดิมของ 

    นักเรียนทั้งห้องว่ามีเน้ือหาใดที่ยังไม่มีความรู้ 
 

3. ครูนำเสนอสถาณการณ์ที่น่าสนใจแล้วให้นักเรียน  
   ร่วมกันสรุปขอบเขตของปัญหา 
 
4. นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละ 
   บุคคลและทดลองหาคำตอบ 
 
5. ครูให้นักเรียนอธิบายแนวทางการหาคำตอบของแต่ 
   ละคนว่ามีวิธีการค้นหาคำตอบมาอย่างไร 
 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดวิธีการวัดผล  
   ประเมินผลความรู้ของนักเรียนเกณฑ์การให้คะแนน 
   ต่าง ๆ  
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คำถามได้ เป็นท่ียอมรับของสังคม ได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ คณิตศาสตร์          

ขั้นที่ 2 .ตรวจสอบความรู้เดิม (Check : C )       
 ใช้คำถามในการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน 

ขั้นที่ 3. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา (Identification and analysis : I)    
 3.1 ทำความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ทักษะการอ่าน การแปลความหมาย การตีความ 
เมื่ออ่านโจทย์ปัญหาแล้วสามารถบอกได้ว่า 1) โจทย์บอกอะไรมาบ้าง 2) โจทย์ถามอะไร  
 3.2 วางแผนในการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ความคิดในการหาทางหาคำตอบ  

ขั้นที่ 4. ทำนายผลและค้นหา (Supposition and Inquiry: S)     
 4.1 คาดเดาคำตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้ตามข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์และลงมือแก้ปัญหาตามท่ีได้
วางแผนไว้  
  4.2 ตรวจสอบคำตอบท่ีได้เพื่อเป็นการยืนยันคำตอบ      

ขั้นที่ 5. อธิบายขยายความรู้ (Explanation: E)        

  เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนแต่ละคนได้อธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองให้เพื่อนๆได้
ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการขยายความรู้สู่เพื่อนๆ       

ขั้นที่6. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย (Evaluation : E)     
 เป็นขั้นตอนท่ีวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้การสังเกต การเขียนแผนภาพ การทำ
แบบทดสอบ การตรวจผลงาน          

4. การประเมินผล          
 การประเมินผลจากสภาพจริงโดยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการในด้าน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีประกอบด้วย 1) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 2) การ
ให้เหตุผล (Reasoning) 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และจิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 
การสังเกตในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ 2) การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต 3) 
การสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกตและการค้นพบ    

    

5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้        
 ด้านครู  มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 ด้านนักเรียน มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน 
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ภาพท่ี 14 ผลการพัฒนาการวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์  (ก่อนการทำสนทนากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ Focus Group Discussion (FGD))  
 

 

 

 

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนการ 

มาตรฐาน 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการ
ของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง    การดำเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา 

1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของ           
จำนวนนับไม่เกินหน่ึงพัน และศูนย์ พรอมทั้งตระหนักถึง 

ความสมเหตุ สมผลของคําตอบ  

2. วิเคราะห์ และ หาคําตอบของโจทยปญหาและ โจทยป
ญหาระคน ของจำนวนนับ ไมเ่กินหน่ึงพัน และศูนย์พร
อมทั้ง ตระหนักถึง ความสมเหตุ สมผลของ คําตอบ 

 

การวัดและการประเมินผลของ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
 

1. เป็นการวัดผลประเมินผลจากสภาพจรงิโดยวิธีการที่  
   หลากหลาย  
 
2. ประเมินผลจากพัฒนาการในด้านทักษะและกระบวน   
    การทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การ  
    ให้เหตุผลและความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์  

 

 
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐาน 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง 
ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 
2. ใชความรู ทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร 
ในการแกปญหาในสถานการณ ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ สรุปผล ได้
อย่างเหมาะสม 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค 
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รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ   
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (หลังการทำ R1)  

 
 2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
     2.2.1 ดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมเชิงโครงสร้างของรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา โดยการจัด Focus Group จำนวน 6 คน ในวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผลการ
ตรวจสอบพบข้อควรปรับปรุงแก้ไขและทำความเข้าใจโดยมีผู้เช่ียวชาญให้คำช้ีแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงดังนี้ 
  2.2.1.1 หลักการของร่างรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนหลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอนนั้นควรจะเขียนให้เห็นถึงทฤษฎีท่ีนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปสร้างรูปแบบ
การเรียนการสอนให้กระชับเข้าใจง่ายและครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการนำเสนอ 
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ภาพท่ี 16 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ Focus Group Discussion 
(FGD) 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน ควร
ปรับปรุงหลักการของรูปแบบโดยนำคำสำคัญจาก หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งเห็นจากการแสดงความคิดเห็นของผู้
เชียวชาญดังนี้    

“หลักการควรเขียนเป็นความเรียงท่ีสะท้อนให้เห็นคำสำคัญจาก หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ี
นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ” 

“หลักการท่ีเขียนไว้ยังไม้สะท้อนให้เห็นการสอนแบบ Active Learning”   
“ควรตระหนักถึงการเรียนรู้ของเด็กป.2 อายุ 7-8 ปี ดูจิตวิทยาเด็กวัยนี้” 

 
           ผลการปรับปรุงหลักการของรูปแบบโดยนำคำสำคัญจาก หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนำมา
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาเป็นการเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการทางสติปัญญา 
การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ด้วยความท้าทายสนุกสนานของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาจนก่อให้เกิดเรียนรู้และสามารถ
สร้างความรู้ด้วยตนเองดังแผนภาพท่ี 17 
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ภาพท่ี 17 ผลการพัฒนาหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ (หลังการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยการ
สนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ Focus Group Discussion (FGD) 
2.2.1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

  ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
ควรเขียนวัตถุประสงค์เป็นภาพรวมของรูปแบบท่ีสะท้อนให้เห็นการใช้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์รวมทั้งจิตคณิตศาสตร์ด้วย ซึ่งเห็นจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชียวชาญดังนี้ 
 “ควรเขียนวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวโดยนำมาเขียนให้ผสมผสานกัน” ผลการปรับปรุงวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสะท้อนให้เห็นการใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมท้ัง
จิตคณิตศาสตร์ ดังแผนภาพท่ี 18 

 

 

 

 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ

กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 
 

 ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำ
กิจกรรมด้วยพลังปัญญา ร่างกาย จิตใจ สังคมและนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

แรงจูงใจ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 

การสอนตามแนวคิด 
Active Learning 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active 
Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 
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ภาพท่ี 18 ผลการพัฒนาวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ (หลังการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบโดยการ
สนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ Focus Group Discussion (FGD) 
 

2.2.1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 

 1.ผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอน ควรปรับปรุงในแต่ละประเด็นดังนี้     
  1.1 การเขียนอธิบายการจัดการเรียนการสอนในแต่ละขั้นนั้นควรเขียนในภาพรวม
กว้าง ๆ เมื่ออ่านแล้วเข้าใจได้ว่าในแต่ละขั้นตอนมีแนวคิด ทฤษฎี ใดเป็นหลักในการออกแบบ 
  1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิต 
ศาสตร์รวมท้ังจิตคณิตศาสตร์ด้วยจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเขียนให้เห็นว่าข้ันตอนแต่ละขั้นตอนนั้นใช้
พัฒนาส่วนใด ในทางปฏิบัติการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมท้ังจิตคณิตศาสตร์
นั้นคงจะไม่สามารถพัฒนาแบบแยกส่วนได้แต่ต้องพัฒนาแบบควบคู่กันไปเพียงแต่ในแต่ละช่ัวโมงจะมี
จุดเน้นและการพัฒนาในเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาไม่สามารถทำได้ในเวลาส้ัน ๆ ได้  
  1.3 ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนยังดูสับสน บางขั้นตอนสามารถยุบรวมกันได้บางขั้นตอน
ยังขาดแนวคิด ทฤษฎีมารองรับ ควรปรับขั้นตอนใหม่     

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 

 

 

เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์ 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

ผลที่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับนักเรียน 

นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

 

นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตคณิตศาสตร์ 
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  1.4 การวัดการประเมินผลในแต่ละแผนการสอนไม่สามารถวัดได้พร้อมกันทุกเรื่อง
ในแต่ละแผนควรระบุว่าแต่ละแผนจะวัดและประเมินผลในทักษะและกระบวนการใด ส่วนในเรื่องของ
จิตคณิตศาสตร์นั้นควรวัดแบบพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาคือก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
  1.5 การใช้ภาพเฟืองในการทำ Model ไม่ส่ือความหมายและเฟืองท่ีนำมาใช้ไม่
สามารถหนุนได้จริงเนื่องจากขนาดของเฟืองต่างกัน ภาพเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับ 
Model เครื่องหมายเท่ากับในเฟืองวงเล็กไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและตัวแปรตาม ซึ่งเห็นจากการ

แสดงความคิดเห็นของผู้เชียวชาญดังนี้        

   “กระบวนการสอนให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทำอย่างไร” 

   “ใช้เวลาในการสอนแต่ละขั้นเท่าไร”     

   “สอนจบกระบวนการใช้เวลาเท่าไร”     

   “ขั้น Inspiration น่าจะเป็นการท้าทายมากกว่า”    

   “ขั้น Check น่าจะเปล่ียนเป็น ทบทวนความรู้เดิม”    

   “ไม่ควรเกิน 6 ขั้น บางขั้นอาจจะมี 2 ขั้นย่อย”    

   “ขั้น Explanation ควรเปล่ียนคำ”     

   “ตัดภาพ + - X ออกภาพไม่ส่ือความหมาย”    

   “เขียนบทบาทครูและนักเรียนให้ไปทางเดียวกัน”    

   “ควรเขียนตารางขั้นตอน Y1 Y2 เครื่องมือในแต่ละส่วน”   

   “ขั้นทำนายผลและค้นหาให้ให้ปรับใหม่”     

   “กระบวนการสอนให้เกิดจิตคณิตศาสตร์ ทำอย่างไรจะประเมินอย่างไร ใช้

เครื่องมืออะไรในการประเมิน อะไรท่ีทำให้นักเรียนเกิดจิตคณิตศาสตร์”   

    “การวัดและการประเมินผลในแต่ละขั้นใครเป็นคนประเมิน”  

   

 2. ผลการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา จาก I C I SEE Model 
เปล่ียนเป็น 6C Model  
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ภาพท่ี 19 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (6C MODEL)  
 

ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. หลักการ          
  ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสำคัญในการเรียน และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  
2. วัตถุประสงค์ 
       เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์   
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
 ขั้นท่ี 1. กิจกรรมท้าทาย (C : Challenge ) เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้น ดึงดูดความสนใจ และ
เป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอนต่อไปได้ 
เช่น เกม24  เกมไม้ขีดไฟ เกมหาพื้นท่ี ฯลฯ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนหากผู้เรียนยังไม่มี
พื้นฐานของเนื้อหาท่ีจะเรียน หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือสอน
เพิ่มเติมให้เพื่อท่ีจะได้จัดประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรม เช่นได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ียอมรับของ
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เพื่อน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ความสำเร็จนั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับผู้เรียน         
  ขั้นท่ี 2. กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (C : Collaboration ) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนและครูร่วมกัน
กำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความ
คาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทางของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมท้ังครูผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ตามแผนท่ีวางไว้   
  ขั้นท่ี 3. ปลูกความรู้ด้วยกระบวนการ (C : Change) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ
กิจกรรมตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท่ีครูผู้สอนได้ออกแบบโดยวางแผนให้ผู้เรียนต้องใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการสอนตามแนวคิด Active Learning ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
และตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐาน
หรือใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ 
แล้วแต่จุดเน้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำ
โดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้แรงเสริมกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้อง
นำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมช้ันและครูผู้สอนหรือบุคคล
อื่นเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น      
  ขั้นท่ี 4. สะท้อนคิด (Critique : C) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจาก
ครูผู้สอนและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีผู้เรียน
แสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ีผู้เรียนสามารถทำได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยครูผู้สอนควรจะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่
ละคน      
  ขั้นท่ี 5. สร้างสรรค์และสร้างลักษณะนิสัย (Creation And Characterization : CC ) เป็น
ขั้นตอนท่ีครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ แล้วอธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย 
ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการขยายความรู้ และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหา
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นการแลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไข
หลายคำตอบ ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการในขั้น
นี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่งอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน 
4. การประเมินผล  
 การประเมินผลจากสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 
ด้านประกอบด้วย          
1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะท่ีประกอบด้วย  
 1) การแก้ปัญหา (Problem Solving)  
 2) การให้เหตุผล (Reasoning) 
 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)  
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2. จิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
 1) การสังเกตในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ  
 2) การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต  
 3) การสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกตและการค้นพบ  
5. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                          
  ด้านครู มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ด้านนักเรียน มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (6C MODEL)  
 

ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. หลักการ          
 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสำคัญในการเรียน และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  
 



  
 

146 

2. วัตถุประสงค์ 
       เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์   
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
 ขั้นที่ 1. กิจกรรมท้าทาย (Challenge: C ) เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้น ดึงดูดความสนใจ และ
เป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอนต่อไปได้ 
เช่น เกม24  เกมไม้ขีดไฟ เกมหาพื้นท่ี ฯลฯ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนหากผู้เรียนยังไม่มี
พื้นฐานของเนื้อหาท่ีจะเรียน หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือสอน
เพิ่มเติมให้เพื่อท่ีจะได้จัดประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรม เช่นได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ียอมรับของ
เพื่อน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ความสำเร็จนั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับผู้เรียน         
  ขั้นที่ 2. กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Collaboration: C ) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนและครู
ร่วมกันกำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ความคาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทางของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมทั้งครูผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ตามแผนท่ีวางไว้   
  ขั้นที่ 3. ปลูกความรู้ด้วยกระบวนการ (Cultivation: C ) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ทำกิจกรรมตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีครูผู้สอนได้ออกแบบโดยวางแผนให้ผู้เรียนต้อง
ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการสอนตามแนวคิด Active Learning ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
และตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐาน
หรือใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ 
แล้วแต่จุดเน้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำ
โดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้แรงเสริมกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้อง
นำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมช้ันและครูผู้สอนหรือบุคคล
อื่นเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น       
  ขั้นที่ 4. สะท้อนคิด (Comment : C ) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจาก
ครูผู้สอนและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีผู้เรียน
แสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ีผู้เรียนสามารถทำได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยครูผู้สอนควรจะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่
ละคน      
  ขั้นที่ 5. สร้างสรรค์และสร้างลักษณะนิสัย (Creation And Characterization : CC ) 
เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ แล้วอธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย 
ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการขยายความรู้ และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหา
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หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นการแลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไข
หลายคำตอบ ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการในขั้น
นี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่งอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน 
4. การประเมินผล  

การประเมินผลจากสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 
ด้านประกอบด้วยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะท่ีประกอบด้วย  

1) การแก้ปัญหา (Problem Solving)  
2) การให้เหตุผล (Reasoning) 
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)      
     จิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
1) การสังเกตในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ  
2) การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต  
3) การสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกตและการค้นพบ  

5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                             
 ด้านครู มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                                               
 ด้านนักเรียน มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน 

 

 

 

ภาพท่ี 21 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (6C MODEL)  
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
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1. หลักการ          
 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสำคัญในการเรียน และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 
2.วัตถุประสงค์ 
       เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์   
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
 ขั้นที่ 1. กิจกรรมท้าทาย (Challenge: C ) เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้น ดึงดูดความสนใจ และ
เป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอนต่อไปได้ 
เช่น เกม24  เกมไม้ขีดไฟ เกมหาพื้นท่ี ฯลฯ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนหากผู้เรียนยังไม่มี
พื้นฐานของเนื้อหาท่ีจะเรียน หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือสอน
เพิ่มเติมให้เพื่อท่ีจะได้จัดประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรม เช่นได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ียอมรับของ
เพื่อน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ความสำเร็จนั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับผู้เรียน         
  ขั้นที่ 2. กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Collaboration: C ) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนและครู
ร่วมกันกำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ความคาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทางของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมทั้งครูผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ตามแผนท่ีวางไว้   
  ขั้นที่ 3. ปลูกความรู้ด้วยกระบวนการ (Cultivation: C ) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ทำกิจกรรมตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีครูผู้สอนได้ออกแบบโดยวางแผนให้ผู้เรียนต้อง
ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการสอนตามแนวคิด Active Learning ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
และตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐาน
หรือใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ 
แล้วแต่จุดเน้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำ
โดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้แรงเสริมกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้อง
นำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมช้ันและครูผู้สอนหรือบุคคล
อื่นเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น       
  ขั้นที่ 4. สะท้อนคิด (Comment : C ) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจาก
ครูผู้สอนและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีผู้เรียน
แสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ีผู้เรียนสามารถทำได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยครูผู้สอนควรจะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่
ละคน      
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  ขั้นที่ 5. สร้างสรรค์และสร้างลักษณะนิสัย (Creation And Characterization : CC ) 
เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ แล้วอธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย 
ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการขยายความรู้ และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหา
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นการแลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไข
หลายคำตอบ ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการในขั้น
นี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่งอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน 
4. การประเมินผล  

การประเมินผลจากสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 
ด้านประกอบด้วยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะท่ีประกอบด้วย  

1) การแก้ปัญหา (Problem Solving)  
2) การให้เหตุผล (Reasoning) 
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)      
     จิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
1) การสังเกตในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ  
2) การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต  
3) การสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกตและการค้นพบ  

5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                             
 ด้านครู มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                                               
 ด้านนักเรียน มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน 

 

 

 



  
 

150 

 

 

ภาพท่ี 22 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C MODEL)  
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
1. หลักการ 
        ผู้เรียนใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ ทำให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการเรียน เห็นความสัมพันธ์และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตประจำวัน 
2. วัตถุประสงค์ 
       เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
 ขั้นที่ 1. ท้าทาย (  Challenge: C) เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้นความสนใจ สร้างความเช่ือมั่น
ในตนเอง สร้างวินัยในตนเองและเป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ 
หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้า
กับเนื้อหาท่ีจะสอนต่อไปได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนหากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานของเนื้อหาท่ีจะเรียน 
หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือสอนเพิ่มเติมให้เพื่อท่ีจะได้จั ด
ประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนประสบ
ความสำเร็จจากการทำกิจกรรม เช่นได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ียอมรับของเพื่อน เพื่อเป็นการ
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สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ความสำเร็จนั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความภาคภูมิใจและ
สร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

ขั้นที่ 2. ออกแบบร่วมกัน (Creation: C) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนและครูร่วมกันกำหนด
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลในแต่ละ
บทเรียนตามท่ีผู้เรียนต้องการภายใต้มาตรฐานและตัวชี้วัด โดยครูผู้สอนเตรียมรูปแบบของกิจกรรมท่ี
ออกแบบจากความต้องการของผู้เรียนเช่นใช้เกมในการสอน การสร้างช้ินงาน การสืบเสาะหรืออื่น ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาแล้วให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมในการเรียนรู้เอง กำหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความคาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทาง
ของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตัวเองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในบทเรียนนั้น ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมท้ังครูผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ข้อควรระวังคือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผลนั้นจะต้องสามารถทำได้จริง      

ขั้นที่ 3. ช่วยกันคิดช่วยกันทำ (Co-working And Coach: C) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้ลง
มือทำกิจกรรมตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีครูผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันออกแบบโดย
วางแผนให้ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหาและตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหา
เป็นฐานหรือใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนการ
สอนนั้น ๆ แล้วแต่จุดเน้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
การลงมือทำโดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก ช้ีแนะกับผู้เรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  
ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้องนำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วม
ช้ันและครูผู้สอนหรือบุคคลอื่นเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ครูผู้สอนควรจัด
กิจกรรมท่ีไม่ยากจนเกินไปเด็กทุกคนสามารถทำได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ในขณะท่ีผู้เรียน
ลงมือทำกิจกรรมครูผู้สอนควรเข้าไปดูผู้เรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดหากผู้เรียนคนใดทำกิจกรรมได้
ครูผู้สอนก็ควรปล่อยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเองต่อไปหารผู้เรียนคนใดติดขัดจึงเข้าไปให้คำปรึกษา
แนะนำเป็นรายบุคคล         
 ขั้นที่ 4. ตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization :C) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับจากครูผู้สอนและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ีผู้เรียน
สามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงได้สรุปองค์ความรู้จากการได้ลงมือทำกิจกรรมในแต่ละเรื่องโดย
ท่ีเพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบมโนทัศน์นั้น ๆโดยมีครูผู้สอนคอยช่วยช้ีแนะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมใน
การสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่ละคนและช่วยปรับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดเพื่อเป็น
การสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนท่ีจะศึกษาในเรื่องอื่น ๆต่อไป 

 ขั้นที่ 5. สร้างนิสัย (Characterization :C) เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนแต่
ละคนได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ 
แล้วอธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการขยาย
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ความรู้ และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นการ
แลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไขหลายคำตอบ ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จน
เกิดเป็นความชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการ ในขั้นนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่ง
อาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน 
4. การประเมินผล  

การประเมินผลจากสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 
ด้านประกอบด้วย 3 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะท่ีประกอบด้วย  

1) การแก้ปัญหา (Problem Solving)  
2) การให้เหตุผล (Reasoning) 
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)  

1. จิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
1) การสังเกตในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ  
2) การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต  
3) การสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกตและการค้นพบ  

5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                            
 ด้านครู   1. มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน    
  2. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                                               
 ด้านนักเรียน  นักเรียนจะต้องมีวินัยในตนเอง 
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ภาพท่ี 23 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning  เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C MODEL)  
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 
1. หลักการ 
        ผู้เรียนใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ ทำให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการเรียน เห็นความสัมพันธ์และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตประจำวัน 
2. วัตถุประสงค์ 
       เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
 ขั้นที่ 1. ท้าทาย (  Challenge: C) เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้นความสนใจ สร้างความเช่ือมั่น
ในตนเอง สร้างวินัยในตนเองและเป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ 
หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้า
กับเนื้อหาท่ีจะสอนต่อไปได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนหากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานของเนื้อหาท่ีจะเรียน 
หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือสอนเพิ่มเติมให้ เพื่อท่ีจะได้จัด
ประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนประสบ
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ความสำเร็จจากการทำกิจกรรม เช่นได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ียอมรับของเพื่อน เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ความสำเร็จนั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความภาคภูมิใจและ
สร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน   

  ขั้นที่ 2. ออกแบบร่วมกัน (Creation: C)  เป็นขั้นตอนท่ี ผู้เรียนและครูร่วมกันกำหนด
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลในแต่ละ
บทเรียนตามท่ีผู้เรียนต้องการภายใต้มาตรฐานและตัวชี้วัด โดยครูผู้สอนเตรียมรูปแบบของกิจกรรมท่ี
ออกแบบจากความต้องการของผู้เรียนเช่นใช้เกมในการสอน การสร้างช้ินงาน การสืบเสาะหรืออื่น ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาแล้วให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมในการเรียนรู้เอง กำหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความคาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทาง
ของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตัวเองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในบทเรียนนั้น ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมท้ังครูผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ข้อควรระวังคือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผลนั้นจะต้องสามารถทำได้จริง      
  ขั้นที่ 3. ช่วยกันคิดช่วยกันทำ (Co-working And Coach: C) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้ลง
มือทำกิจกรรมตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีครูผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันออกแบบโดย
วางแผนให้ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหาและตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหา
เป็นฐานหรือใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนการ
สอนนั้น ๆ แล้วแต่จุดเน้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
การลงมือทำโดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก ช้ีแนะกับผู้เรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  
ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้องนำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วม
ช้ันและครูผู้สอนหรือบุคคลอื่นเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ครูผู้สอนควรจัด
กิจกรรมท่ีไม่ยากจนเกินไปเด็กทุกคนสามารถทำได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ในขณะท่ีผู้เรียน
ลงมือทำกิจกรรมครูผู้สอนควรเข้าไปดูผู้เรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดหากผู้เรียนคนใดทำกิจกรรมได้
ครูผู้สอนก็ควรปล่อยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเองต่อไปหารผู้เรียนคนใดติดขัดจึงเข้าไปให้คำปรึกษา
แนะนำเป็นรายบุคคล         
  ขัน้ที่ 4. ตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization :C) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะ
ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากครูผู้สอนและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรม
หรือพฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ี
ผู้เรียนสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงได้สรุปองค์ความรู้จากการได้ลงมือทำกิจกรรมในแต่ละ
เรื่องโดยท่ีเพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบมโนทัศน์นั้น ๆโดยมีครูผู้สอนคอยช่วยชี้แนะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรง
เสริมในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่ละคนและช่วยปรับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนท่ีจะศึกษาในเรื่องอื่น ๆต่อไป    
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  ขั้นที่ 5. สร้างนิสัย (Characterization :C) เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนส่งเสริมให้
นักเรียนแต่ละคนได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
หาคำตอบ แล้วอธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการ
ขยายความรู้ และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นการ
แลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไขหลายคำตอบ ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จน
เกิดเป็นความชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการ ในขั้นนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่ง
อาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน        
4. การประเมินผล          
 การประเมินผลจากสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 
ด้านประกอบด้วยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะท่ีประกอบด้วย   
 1) การแก้ปัญหา (Problem Solving)      
 2) การให้เหตุผล (Reasoning)       
 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)       
 จิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย        
 1) การสังเกตในรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยำ     
 2) การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต      
 3) การสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกตและการค้นพบ     

5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                             
ด้านครู   1. มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน      
  2. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                                              

ด้านนักเรียน นักเรียนจะต้องมีวินัยในตนเอง 

2.2.1.4 การวัดผลและการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
 1. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของการวัดผลและการ
ประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน ควรนำคำสำคัญของรูปแบบท่ีได้มาจากหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี มาเขียนให้เห็นชัดเจนว่าจะวัดผลและประเมินผลในแต่ละด้านอย่างไรใช้เครื่องมืออะไร มี
เกณฑ์การประเมินอย่างไรจะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 24 ผลการปรับปรุงการวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์  
 
2.2.1.5 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 1. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
รูปแบบการเรียนการสอนในการเขียนในส่วนนี้ควรเขียนในประเด็นสำคัญ ๆ เท่านั้น ควรปรับปรุงใน
เรื่องรายละเอียดใน 2 ด้านคือ ด้านครูผู้สอนและด้านนักเรียนดังนี้ 

1.1 ด้านครู  

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนการ 

มาตรฐาน 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการของ
จำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง    การดำเนินการต่าง ๆ 
และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา 

1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของ           
จำนวนนับไม่เกินหน่ึงพัน และศูนย์ พรอมทั้งตระหนักถึง 

ความสมเหตุ สมผลของคำตอบ  

2. วิเคราะห์ และ หาคำตอบของโจทยปญหาและ โจทยป
ญหาระคน ของจำนวนนับ ไมเ่กินหน่ึงพัน และศูนย์พรอมทั้ง 

ตระหนักถึง ความสมเหตุ สมผลของ คําตอบ 

 

 
 
 

การวัดและการประเมินผลของ 
รูปแบบการเรียนการสอน 

 

 การประเมินผลตามสภาพจริงโดยเน้นการ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
จิตคณิตศาสตร์  
 

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐาน 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร ์
และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์
1. ใชวิธีการที่ หลากหลาย แกปญหา 
2. ใชความรู ทักษะและ กระบวนการ ทางคณิตศาสตร ใน
การแกปญหา ในสถานการณ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ สรุปผล ได้อย่าง
เหมาะสม 
4. มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค 
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   1.1.1 จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เนื้อหาเรื่องใดเหมาะกับการใช้วิธีการสอนแบบใด เลือกใช้การสอนให้
เหมาะสมกับช่วงอายุและความสนใจของนักเรียน  
   1.1.2 จะต้องมีความรู้ในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อจะได้เตรียม สถาณการณ์เพื่อจะให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
   1.1.3 มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจนในเรื่องท่ีจะสอน
รวมทั้งการใช้พลังคำถามท่ีจะกระตุ้น ส่งเสริมหรือให้กำลังใจแก่นักเรียน 
  1.2 ด้านนักเรียน 
   1.2.1 การท่ีนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้นั้นตัวนักเรียนเองต้องเกิดการอยากรู้ 
อยากทดลอง ต้องการเอาชนะ หรือเกิดความภาคภูมิใจ เป็นการเรียนท่ีมีความหมาย ต้ังใจหาความ
รู้อยู่เสมอ 
 2. ผลการปรับปรุงปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของรูปแบบประกอบด้วย 2 ด้านคือ 1. ด้านครู   
1) มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน 2) มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  2. ด้านนักเรียน  นักเรียนจะต้องมีวินัยในตนเอง 

  ผลการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) 

 

ภาพท่ี 25 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) 
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2.2.1.6 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
 1. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา มีข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะดังนี้ 1) คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนควรมีแต่ฉพาะเนื้อหาท่ีจำเป็นเท่านั้น อ่านง่าย กระชับ ใครอ่านก็สามารถเข้าใจได้ตรงกันไม่ต้องมี
พื้นฐานใด ๆมาก่อน 2) ขั้นตอนแต่ละขั้นควรบอกว่าพัฒนาจากการใช้หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎี ใด
เป็นฐานคิด รวมท้ังบทบาทของครุผู้สอนและนักเรียนเป็นอย่างไร มีเครื่องมีใดในการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล 3) ในคู่มือควรเขียนให้ผู้ท่ีนำรูปแบบไปใช้เห็นถึงวิธีการสอนให้นักเรียนมีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมถึงจิตคณิตศาสตร์ 
 2) ผลการปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26 ผลการปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  

ข้อเสนอแนะจากการทำ สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Focus Group Discussion (FGD) 

แนวทางในการนำเสนอข้อมูลในคู่มือการใช้รูปแบบ 

1. คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนควรมีแต่ฉพาะ
เน้ือหาที่จำเป็นเท่าน้ัน อ่านง่าย กระชับ ใครอ่านก็
สามารถเข้าใจได้ตรงกันไม่ต้องมีพ้ืนฐานใด ๆ มาก่อน 
ข้ันตอนแต่ละข้ันควรบอกว่าพัฒนาจากการใช้หลักการ 
แนวคิด หรือทฤษฎี ใดเป็นฐานคิด รวมทั้งบทบาทของ
ครูผู้สอนและนักเรียนเป็นอย่างไร มีเครื่องมีใดในการ
เรียนรู้ วัดผลและประเมินผล 

2. ควรนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับ ทักษะและกระบวนการ
และจิตคณิตศาสตร์  

3. ในคู่มือควรเขียนให้ผู้ที่นำรูปแบบไปใช้เห็นถึงข้ัน 
ตอนแต่ละข้ัน วิธีการสอนให้นักเรียนเกิดมีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมถึงจิตคณิตศาสตร์ 

ประเด็นในการนำเสนอข้อมูลในคู่มือการใช้รูปแบบ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร ์

2. ข้อมูลเก่ียวกับ ทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร ์

3. รูปแบบ ข้ันตอนการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะและกระบวน 
การและจิตคณิตศาสตร ์
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 2.2.2 ผลการพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ได้แก่ องค์ประกอบของหน่วยการจัดการเรียนรู้และองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วย 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 27 องค์ประกอบของหน่วยการจัดการเรียนรู้และองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 2.2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ของแผนการจัดการเรียนการ
สอนและเครื่องมือท่ีใช้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ แบบประเมิน ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินจิตคณิตศาสตร์และแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ผลของ
การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนการสอน พบว่า ค่าของความสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นคำถามกับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต่ �̅� = 4.40, S.D.= 0.55  ถึง �̅� =5.00, S.D.= 0.00 ซึ่งแสดงว่า
แผนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่า ค่าของความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นคำถามกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้ังแต่ �̅� = 4.80, S.D.= 0.45 ถึง �̅� = 5.00, S.D.= 

องค์ประกอบของหน่วยการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2. ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 

3. กำหนดการสอน 

4. การวัดผลประเมินผล  

5. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2. ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์ 

3. เวลาในการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4. แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. การวัดผลประเมินผล 
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0.00 ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประเมินทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินจิตคณิตศาสตร์ 
พบว่า ค่าของความสอดคล้องระหว่างประเด็นคำถามจิตคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้ังแต่ �̅� = 5.00, S.D.= 0.00 ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินจิต
คณิตศาสตร์ มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประเมินจิตคณิตศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และผล
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
พบว่า ในแต่ละด้านของคำถามมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ต้ังแต่  �̅� = 5.00, S.D.= 0.00 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอน มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

 2.3 ผลของการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ก่อน
นำไปทดลองใช้จริงโดยได้นำหน่วยการเรียนรู้จำนวน 2 หน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 
แผน ท่ีพัฒนาขึ้นตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษานำไปทดลองใช้กับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 26 คน ใช้เวลาในการวิจัยครั้งนี้ 40 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยดำเนินการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบ แบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยค่าประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ของหน่วยท่ี 1 เท่ากับ 83.39/81.66  ของหน่วยท่ี 2 เท่ากับ 82.02/80.13 และโดย
ภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.85/80.90 
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 ภาพท่ี 28 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบกับนักเรียนภาคสนาม (Field 
Tryout) 
 

 

 หลังจากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข
รูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง ประเด็นท่ีปรับปรุงแก้ไขสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นการแก้ไขหลังจากการทดลองภาคสนาม การดำเนินการแก้ไข 
ช่ือ 5C Model ช่ือ 5C Model 

ปรับจำนวนช่ัวโมงในการสอนของบางขั้นตอนของ
รูปแบบ 
 

เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของ (5C Model) 
ช่ัวโมงท่ี 1 
ขั้นที ่1. ท้าทาย (Challenge: C)  
ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นที ่2. ออกแบบร่วมกัน (Creation: C) 
ช่ัวโมงท่ี 3 
ขั้นที ่3. ช่วยกันคิดช่วยกันทำ            
(Co-working And Coach: C) 
ช่ัวโมงท่ี 4 
ขั้นที ่4. ตรวจสอบมโนทัศน์ 
(Conceptualization :C) 
ขั้นที ่5. สร้างนิสัย (Characterization :C)  

 

ตารางท่ี 15 ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน 
 หลังจากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ได้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
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1. หลักการ 

        นักเรียนใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ ทำให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการเรียน เห็นความสัมพันธ์และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตประจำวัน 
2. วัตถุประสงค์ 
       เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
  ขั้นที่ 1. ท้าทาย (  Challenge: C) เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้นความสนใจ สร้างความ
เช่ือมั่นในตนเอง สร้างวินัยในตนเองและเป็นการสร้างแรงจูงใจของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นด้วยกิจกรรม 
สถานการณ์ หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย สามารถเช่ือมโยง
ความรู้เข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอนต่อไปได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ความรู้พื้นฐานของนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนหากนักเรียนยังไม่มีพื้นฐานของ
เนื้อหาท่ีจะเรียน หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือสอนเพิ่มเติมให้
เพื่อท่ีจะได้จัดประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควรส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียน ประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรม เช่นได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ียอมรับของเพื่อน 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  ความสำเร็จนั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความ
ภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียน           
 ขั้นที่ 2. ออกแบบร่วมกัน (Creation: C)  เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนและครูร่วมกันกำหนด
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลในแต่ละ
บทเรียนตามท่ีนักเรียนต้องการภายใต้มาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยครูเตรียมรูปแบบของกิจกรรมท่ี
ออกแบบจากความต้องการของนักเรียนเช่นใช้เกมในการสอน การสร้างช้ินงาน การสืบเสาะหรืออื่น ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาแล้วให้นักเรียนเลือกกิจกรรมในการเรียนรู้เอง กำหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลเอง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความคาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทาง
ของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตัวเองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในบทเรียนนั้น ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมท้ังครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ข้อควรระวังคือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผลนั้นจะต้องสามารถทำได้จริง       

  ขั้นที่ 3. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมโค้ช (Co-working And Coach: C) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียน
ได้ลงมือทำกิจกรรมตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท่ีครูและนักเรียนได้ร่วมกันออกแบบโดย
วางแผนให้นักเรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท่ีเหมาะสมกับ
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เนื้อหาและตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหา
เป็นฐานหรือใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนการ
สอนนั้น ๆ แล้วแต่จุดเน้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
การลงมือทำโดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก ช้ีแนะกับนักเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  ซึ่ง
นักเรียนแต่ละคนจะต้องนำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมช้ัน
และครูหรือบุคคลอื่นเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมท่ีไม่ยากจน
เกินไปเด็กทุกคนสามารถทำได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ในขณะท่ีผู้เรียนลงมือทำกิจกรรม
ครูควรเข้าไปดูนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดหากนักเรียนคนใดทำกิจกรรมได้ครูก็ควรปล่อยให้
นักเรียนได้ทำกิจกรรมเองต่อไปหากนักเรียนคนใดติดขัดจึงเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคล
 ขั้นที่ 4. ตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization :C) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับจากครูและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือ
พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ี
นักเรียนสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงได้สรุปองค์ความรู้จากการได้ลงมือทำกิจกรรมในแต่ละ
เรื่องโดยท่ีเพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบมโนทัศน์นั้น ๆโดยมีครูคอยช่วยชี้แนะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริม
ในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่ละคนและช่วยปรับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดเพื่อ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนท่ีจะศึกษาในเรื่องอื่น ๆต่อไป 

 ขั้นที่ 5. สร้างนิสัย (Characterization :C) เป็นขั้นตอนท่ีครูส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคน
ได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ แล้ว
อธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย ให้เพื่อนๆได้ร่วมอภิปรายเพื่อเป็นการขยายความรู้ 
และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นการแลกเปล่ียน
แนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไขหลายคำตอบ ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความ
ชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการ ในขั้นนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่งอาจจะมากหรือ
น้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน 
4. การประเมินผล  
 การประเมินผลจากสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 
ด้านประกอบด้วย 
 1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะท่ีประกอบด้วย  
  1) การแก้ปัญหา (Problem Solving)  
  2) การให้เหตุผล (Reasoning) 
  3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)  
 2. จิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
  1) ความสามารถเชิงวิเคราะห์ ท่ีมีการสังเกตเห็นรายละเอียดของส่ิงท่ีทำ สามารถ
จำแนกองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีทำได้ชัดเจน ค้นพบหรือเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต 
เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา 
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  2) ความสามารถเชิงปฏิบัติ มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำ ในการทำงานมี
การตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนส่งงาน และเมื่อพบข้อบกพร่องของงาน
พยายามแก้ไขจนกว่างานจะสมบูรณ์  
  3) ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการหาคำตอบ ค้นพบ
รูปแบบหรือ 
แนวคิดใหม่ ๆ จากการทำงานดัดแปลงการทำงานให้เร็วขึ้นหรือดีกว่าเดิม สามารถเช่ือมโยงความรู้
เดิมกับการแก้ปัญหาใหม่ได้ 
5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                              
 ด้านครู 1. มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน 
  2. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                                                
 ด้านนักเรียน   นักเรียนจะต้องมีวนิัยในตนเอง 
 
 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพือ่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการ 

และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
 

 
 

ภาพท่ี 29 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการ และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปรับแก้หลังจากทดลองภาคสนาม 
(Field Tryout) 
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 2.4 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
  2.4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
  หลังจากได้นำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 
28 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562   โดยผู้วิจัยทำหน้าท่ีเป็นผู้สอนตามกระบวนการ 5C มี 5 
ขั้นตอน ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้ 2 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การหาร ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนการสอน 4 แผน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร ระคน 
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนการสอน 4 แผน รวมระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 
40 ช่ัวโมง มีผลการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์  ในแต่ละขั้นของ
กระบวนการเรียนการสอนดังนี้ 
ตารางท่ี 16 ผลการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์  
 

ขั้นตอน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

บทบาทครู 
บทบาทนักเรียน 

ผลที่เกิดในภาพรวม 
กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 
จิตคณิตศาสตร์ 

ขั้นที ่1. ท้าทาย 
(Challenge: C) 

 
 
 
 

ครู  
1. ครูจัดสถานการณ์ หรือเกม ที่
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยความ
สนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เข้ากับเน้ือหาที่จะสอน 
2. ตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของ
นักเรียนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนหากนักเรียนยังไม่มีพ้ืนฐาน
ของเน้ือหาที่จะเรียน หรือมีความรู้
พ้ืนฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้อง
ทบทวนหรือสอนเพ่ิมเติม 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน สร้างความมั่นใจใน
ตนเองให้นักเรียนทำให้นักเรียนเชื่อว่า
นักเรียนทุกคนสามารถประสบ
ความสำเร็จจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ได้ 
นักเรียน 
1. ลงมือปฏิบั ติกิจกรรม ด้วยความ
สนุกสนาน 
2. ตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของตนเอง 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
1. การแก้ปัญหา  
2) การให้เหตุผล  
3) ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  
  

จิตคณิตศาสตร์  
1 ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต้องแม่นยำ  
2 เห็น
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่ทำ  
3 การสร้างสรรค์
รูปแบบต่าง ๆ 
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ขั้นตอน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

บทบาทครู 
บทบาทนักเรียน 

ผลที่เกิดในภาพรวม 
กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 
จิตคณิตศาสตร์ 

3. มีวินัยในตนเองในการเรียน 

 
 
 

ขั้นที ่2. ออกแบบ
ร่วมกัน 

 (Creation: C) 
 
 
 

ครู 
1. ร่วมกันกำหนดจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผล 
2. เต รี ยม รูป แบ บ ของกิ จ ก ร รมที่
ออกแบบจากความต้องการของนักเรียน 
นักเรียน 
1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผล 
2. วางแผนการเรียนรู้ของตัวเองร่วง
หน้า 

  

ขั้นที ่3. ช่วยกันคิด
ช่วยกันทำ (Co-

working And Coach: 
C) 
 
 
 

ครู 
1. อำนวยความสะดวก ชี้ แนะ ให้
คำปรึกษาเพ่ือให้ เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง กระตุ้นการทำกิจกรรม  
2. ทบทวนความรู้ เดิมหรือความรู้ที่
จำเป็น 
3. ให้คำปรึกษาควบคู่กับการให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติ 
4. ให้กำลังใจ แรงจูงใจ ในการการทำ
กิจกรรม 
นักเรียน 
1. ลงมือทำกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ อย่างกระตือรือร้น 
ถูกต้องแม่นยำ  
2. ตรวจสอบคำตอบด้วยความละเอียด
รอบคอบ และหาความสัมพันธ์ของ
คำตอบ 
3. หาวิธีคิดใหม่ ๆที่ไม่ซ้ำแบบเดิม 
 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
1. การแก้ปัญหา  
2) การให้เหตุผล  
3) ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

จิตคณิตศาสตร์  
1 ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต้องแม่นยำ  
2 เห็น
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่ทำ  
3 การสร้างสรรค์
รูปแบบต่าง ๆ 

ขั้นที ่4. ตรวจสอบมโน
ทัศน์ 

(Conceptualization 
:C) 
 

ครู 
1. ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่นักเรียน
แสดงออกมา 
2. ช่วยปรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนหรือ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
1. การแก้ปัญหา  
2) การให้เหตุผล  
3) ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

จิตคณิตศาสตร์  
1 ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต้องแม่นยำ  
2 เห็น
ความสัมพันธ์
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ขั้นตอน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

บทบาทครู 
บทบาทนักเรียน 

ผลที่เกิดในภาพรวม 
กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 
จิตคณิตศาสตร์ 

 
 
 

ผิดพลาด 
นักเรียน 
1. สรุปองค์ความรูจ้ากการได้ลงมือทำ
กิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
2. ร่วมกันตรวจสอบมโนทัศน์ของ
กิจกรรมที่ทำ 
 

ระหว่างสิ่งที่ทำ  
3 การสร้างสรรค์
รูปแบบต่าง ๆ 

 
 
 

ขั้นที ่5. สร้างนิสัย 
(Characterization :C) 

 
 
 
 

ครู 
1. จัดเตรียมปัญหา สถานการณ์ ใบงาน 
ตามแผนที่เตรียมไว้ 
2. ชี้แจง ทำความเข้าใจกับการทำ
กิจกรรม 
3. ให้กำลังใจ แรงจูงใจ ในการการทำ
กิจกรรม 
นักเรียน 
1. ทำกิจกรรมตามปัญหา สถานการณ์      
ใบงาน 
2. ทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญ 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
1. การแก้ปัญหา  
2) การให้เหตุผล  
3) ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

จิตคณิตศาสตร์  
1 ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต้องแม่นยำ  
2 เห็น
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่ทำ  
3 การสร้างสรรค์
รูปแบบต่าง ๆ 

 
ตารางท่ี 16 ผลการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์  
 
ผลการใช้รูปแบบ (5C Model) โดยในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1. ท้าทาย (Challenge: C) ครูจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นความสนใจ ท้าทายความสามารถ
ของนักเรียน โดยใช้เกม 24 เกม 24 หมายถึง เกมท่ีกำหนดเลขโดดให้ 4 ตัวแล้วใช้เครื่องหมายบวก 
ลบ คูณ หรือหาร เพื่อให้ได้คำตอบเท่ากับ 24 ตัวเลขใดท่ีใช้ไปแล้วห้ามใช้ซ้ำ ผลท่ีเกิดจากการ
ดำเนินการต้องนำไปใช้ต่อจนครบและได้คำตอบเท่ากับ 24 นักเรียนคนใดสามารถคิดวิธีได้ก่อนจะเป็น
ผู้นำเสนอวิธีของตนเองโดยมีครูและเพื่อน ๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องหากเป็นวิธีท่ีถูกต้องครูจะ
ลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน ในขณะเดียวกันเพื่อนคนอื่น ๆก็ยังสามารถคิดวิธีหาคำตอบท่ีไม่เหมือนเพื่อน
ต่อไปได้จนกว่าจะหมดเวลาท่ีกำหนดไว้ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเกม 24 ครูจึงต้องอธิบายกติกาและ
วิธีการเล่น เช่น โจทย์ 3 5 7 2 คำตอบ 24  
   
 
 

7 X 3 = 21 

5 - 2 = 3 

21 + 3 = 24 

5 X 3 = 15 

7 + 2 = 9 

15 + 9 = 24 

7 X 3 = 21 

21 + 5 = 26 

26 - 2 = 24 

5 X 3 = 15 

15 + 7 = 22 

22 + 2 = 24 
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 หลังจากนักเรียนเข้าใจกติกาและวิธีการเล่นแล้วนักเรียนแต่ละคนพยายามคิดหาคำตอบของ
ตัวเอง เพื่อต้องการเป็นเจ้าของวิธีคิด และสะสมลายเซ็นของครูแข่งกัน ในช่ัวโมงแรก ๆ นักเรียนยังไม่
สามารถใช้เครื่องหมายหารได้เพราะยังนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ยังไม่ได้เรียนเรื่องหาร ครูผู้สอน
จึงกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการหารโดยใช้วิธีคิดท่ีมีการหารด้วยทำให้เห็นว่าหากใช้วิธี
หารได้จะสามารถคิดหาวิธีได้เพิ่มอีกหลายวิธี จากการเล่นเกมนี้นักเรียนส่วนใหญ่สนุกสนาน 
กระตือรือร้น อยากคิด รวมท้ังมาขอคำแนะนำนอกเวลาเรียนเพื่อจะไปฝึกฝนตัวเองท่ีบ้าน ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนบางคนรู้สึกท้อแท้ พูดเสมอว่าผมคิดไม่ได้ หนูคิดไม่ได้หลังจากให้กำลังใจไปแล้ว 
ครูเลือกโจทย์ท่ีง่าย ๆ ให้นักเรียนคิดโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนประสบผลสำเร็จในการหา
คำตอบ และเวลาเรียกให้นำเสนอวิธีคิดก็จะขออนุญาตนักเรียนท่ีสามารถคิดวิธีได้ก่อนขอให้นักเรียนท่ี
ไม่เคยคิดได้แต่ข้อนี้คิดได้มานำเสนอให้เพื่อนฟัง รวมท้ังอธิบายให้นักเรียนคนอื่นเห็นถึงความมุ่งมั่น 
พยายาม และประสบผลสำเร็จในท่ีสุดหากเราไม่ยอมแพ้ หากโจทย์ข้อใดยากครูจะช่วยแนะแนวทาง
ให้เช่นต้องใช้เครื่องหมายอะไรบ้าง จบด้วยวิธีไหน จนกระท่ังสามารถหาวิธีได้สำเร็จ ความสำเร็จนั้น
อาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับนักเรียนซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

 
 

   

ภาพท่ี 30 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นที่ 1 . ท้าทาย (Challenge: C) 
  

ขั้นที่ 2. ออกแบบร่วมกัน (Creation: C)   
 ครูแจ้งเนื้อหาในแต่ละบทเรียนภายใต้มาตรฐานและตัวชี้วัดให้นักเรียนทราบแล้วให้นักเรียน
แต่ละคนช่วยกันเสนอความคิดในการต้ังจุดประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยให้
นักเรียนเป็นคนพูดออกมาเองว่ามีจุดประสงค์ของการเรียนในแต่ละเรื่องเรียนไปเพื่ออะไร จะต้องทำ
อะไรได้บ้าง ในครั้งแรกนักเรียนยังไม่สามารถบอกจุดประสงค์ได้เองครูจึงต้องช่วยแนะนำโดยการใช้
คำถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนว่าใช่หรือไม่เม่ือนักเรียนเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็ปล่อยให้นักเรียนแต่ละคนได้มี
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โอกาสพูดและให้เพื่อน ๆช่วยกันตัดสินหรือเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดและตัดข้อความในส่วนท่ีเกิน แต่ครู
จะต้องคอยกำกับความเป็นระเบียบของช้ันเรียนเนื่องจากนักเรียนมักจะแย่งกันตอบจนฟังอะไรไม่รู้
เรื่องจึงต้องวางกติกาให้ชัดเจนก่อนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นใครต้องการพูดจะต้องยกมือก่อน
เสมอและฝึกเรื่องของความซื่อสัตย์ควบคู่ไปด้วยคนท่ียกมือจะรู้ว่าตัวเองต่อคิวจากใคร เมื่อกำหนด
จุดประสงค์ของการเรียนได้แล้ว ครูให้นักเรียนเลือกกิจกรรมท่ีจะทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยครูจะมี
กิจกรรมให้นักเรียนเลือก 2 กิจกรรม โดยครูอธิบายว่ากิจกรรมท่ีหนึ่งช่ือกิจกรรมอะไรมีข้ันตอนในการ
ทำกิจกรรมอย่างไร ใช้รูปแบบตามแนวคิด Active Learning แบบใด เช่นการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การสืบเสาะความรู้ หรือการสร้างสรรค์เป็นฐาน หลังจากนั้นให้นักเรียนตัดสินใจเลือกกิจกรรมท่ีตัวเอง
ชอบและอยากทำ กิจกรรมใดท่ีมีนักเรียนเลือกมากกว่าครูก็จะจัดกิจกรรมนั้นในช่ังโมงต่อไป ส่วนการ
วัดผลก็เช่นเดียวกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกว่าจะเก็บคะแนนอย่างไร งานช้ินละกี่คะแนน ให้เวลา
เท่าไร  
 ขั้นที่ 3. ช่วยกันคิดช่วยกันทำ (Co-working And Coach: C) 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนช่วยกันเลือกไว้ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิด 
Active Learning ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีนักเรียนเลือก ซึ่งจะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์หา
คำตอบแล้วมาสรุปเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งในการทำกิจกรรมนี้ครูให้นักเรียนทำงานเป็น
กลุ่มก่อน อาจจะเป็นกลุ่ม 4 คน 3 คน หรือ 2 คน ตามความเหมาะสมของกิจกรรมหรือช้ินงานโดยใช้
การสับเปล่ียนหมุนเวียนกันไปในการจับกลุ่มอาจจะใช้การจับสลาก ให้จับกลุ่มเองตามความสมัครใจ 
ครูจับให้ หรืออื่น ๆ ซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงท่ีวุ่นวายมากถ้าครูไม่คุมช้ันให้ดีต้องมีกติกาและฝึกให้
นักเรียนมีวินัยในตนเอง เคารพผู้อื่น จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามท่ีครูกำหนดไว้โดยครูจะต้อง
คอยเดินดูอย่างใกล้ชิด กลุ่มใดต้องการความช่วยเหลือให้ยกมือบอกครูจะเข้าไปแนะนำให้นักเรียนได้
ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีเมื่อครบกำหนดเวลาเปิดโอกาสให้กลุ่มท่ีพร้อมก่อนนำเสนอก่อนตามความ
สมัครใจโดยมีเพื่อนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วงนี้
นักเรียนจะสนุกสนานเต็มท่ีอาจจะมีความวุ่นวายบ้างหรือเสียงดังบ้างให้อยู่ในความดูแลของครู 
 ขั้นที่ 4. ตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization :C) 
 ครูทบทวนกิจกรรมท่ีทำไปในครั้งก่อนโดยให้นักเรียนตอบคำถาม จากนั้นให้นักเรียนทำ
กิจกรรมเด่ียวหรือใบงานคนเดียวซึ่งจะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์หาคำตอบ กิจกรรมในช่วงนี้
เป็นการตรวจสอบมโนทัศน์ของนักเรียนในแต่ละเรื่องว่านักเรียนแต่ละคนมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้องชัดเจน
หรือคลาดเคล่ือนหากมีนักเรียนคนใดมีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนครูควรจะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องทันที
ท้ังท่ีเป็นรายบุคคลและตอนสรุปสุดท้ายอีกครั้ง ในขั้นตอนนี้มีนักเรียนหลายคนท่ี มี มโนทัศน์ท่ี
คลาดเคล่ือน บางคนไม่สามารถสรุปได้เองต้องอาศัยการช้ีแนะจากครู และก่อนเลิกเรียนครูให้คำถาม
ท่ีเรียกว่า ของฝากนักคณิต นำกลับออกไปหาคำตอบแล้วนำคำตอบมาอภิปรายกันในครั้งต่อไป 
 ขั้นที่ 5. สร้างนิสัย (Characterization :C)  
 ครูเตรียมโจทย์ปัญหา สถานการณ์ หรือแบบฝึก ท่ีต้องใช้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ แต่ในท่ีนี้จะเน้นท่ีกระบวนการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
การทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคนนั้นจะต้องหาวิธีการคิดใหม่ ๆ จากการสังเกตและการค้นพบ
ความสัมพันธ์ในการหาคำตอบท่ีทำด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำ สมเหตุสมผล พบว่า 
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นักเรียนส่วนใหญ่ต้ังใจและสนุกสนานกับการทำกิจกรรม นักเรียนบางคนสามารถคิดหาวิธีท่ีแปลกใหม่
กว่าท่ีครูคาดหมายไว้เป็นการแสดงความสามารถท่ีควรได้รับการส่งเสริมต่อไปและกล่าวชมเชยกับ
เพื่อนท้ังห้อง ในขณะเดียวกันก็มีนักเรียนบางคนท่ีนั่งเฉยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ครูจึงต้องเขาไปช่วย
แนะนำและให้กำลังใจให้เกิดความมั่นใจในตนเองแล้วปล่อยให้ลงมือทำเองต่อไปและครูจะคอยแวะ
เวยีนมาสอบถามเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนว่าเขาไม่โดดเด่ียวแต่มีครูพร้อมท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือเขาเสมอ นักเรียนคนใดท่ีทำผิดพลาดครูจะแก้ไขเฉพาะบุคคลไม่ให้เขารู้สึกอายแต่ถ้าทำดี
ต้องชมให้เพื่อนรับรู้ท้ังห้อง นอกจากคำชมแล้วการแสดงออกด้วยภาษากายครูก็ควรต้องทำเช่น พยัก
หน้า ยกนิ้วโป้ง เอามือสัมผัสไหล่เบา ๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง 
  จากผลโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ช่วยทำให้
ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามแบบท่ีนักเรียนชอบโดยท่ีนักเรียนมีส่วนในการเลือกกิจกรรม
ท่ีนักเรียนสนใจสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน นักเรียนสามารถบอกจุดประสงค์ของการ
เรียนในแต่ละเนื้อหาได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนในเนื้อหานั้น ๆ เป็น
การเรียนอย่างมีความหมายรู้เป้าหมายของการเรียนอย่างชัดเจน ประกอบกับกระบวนการในการ
เรียนท่ีใช้ตามแนวคิด Active Learning ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมท่ีมีความท้าทาย
ความสามารถของนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน  มีความละเอียดรอบคอบ มี
ความถูกต้องแม่นยำรวมท้ังเห็นถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันของความรู้กับส่ิงต่าง ๆท่ีจะมาประกอบ
กันเป็นจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคน ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.44 / 80.80 ซึ่งยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 1  ดังจะแสดงในตารางท่ี 14   และรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาในแผนภาพท่ี 21 
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ตารางท่ี 17 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ กับกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน
นักเรียน 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิผลของกระบวนการ (E2) 
แผนที ่ คะแนน

รวม 
คะแนนที่

ทำได้ 
E1 คะแนน

รวม 
คะแนนที่

ทำได้ 
E2 

29 
 
 

1 

1 290 232 80.00 

870 697 80.11 

2 290 236 81.37 
3 290 241 83.10 
4 290 234 80.69 
5 290 239 82.41 
6 290 237 81.72 

รวม 1,740 1,419 81.55 

2 

1 290 238 82.07 

870 709 81.49 
2 290 234 80.69 
3 290 232 80.00 
4 290 239 82.41 

รวม 1,160 943 81.28 
รวมทั้งหมด 2,900 2,362 81.44 1,740 1,406 80.80 
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รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพือ่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการ 
และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ฉบับสมบูรณ์  
จากแผนภาพท่ี 31  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีช่ือว่า “ 5C Model” 
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1. หลักการ 

       นักเรียนใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสำคัญในการเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ 
เห็นความสัมพันธ์และสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
 ขั้นท่ี 1. ท้าทาย (Challenge: C) เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระตุ้นความสนใจ สร้างความเช่ือมั่นใน
ตนเอง สร้างวินัยในตนเองและเป็นการสร้างแรงจูงใจของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นด้วยกิจกรรม สถานการณ์ 
หรือเกม ท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้า
กับเนื้อหาท่ีจะสอนต่อไปได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
ของนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนหากนักเรียนยังไม่มีพื้นฐานของเนื้อหาท่ีจะ
เรียน หรือมีความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังไม่เพียงพอครูจะต้องทบทวนหรือสอนเพิ่มเติมให้ก่อนเพื่อท่ีจะได้
จัดประสบการณ์ใหม่ต่อไปได้ โดยครูควรส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน รู้สึกว่า
ประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรมบ้าง เช่นได้รับคำชมเชยหรือรางวัล เป็นท่ียอมรับของเพื่อน 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ความสำเร็จนั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีเล็กน้อยแต่สร้างความ
ภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียน            

  ขั้นท่ี 2. ออกแบบร่วมกัน (Co-Creation: C) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนและครูร่วมกันกำหนด
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลในแต่ละ
บทเรียนตามท่ีนักเรียนต้องการภายใต้มาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยครูเตรียมรูปแบบของกิจกรรมท่ี
ออกแบบจากความต้องการของนักเรียนเช่นใช้เกมในการสอน การสร้างช้ินงาน การสืบเสาะหรืออื่น ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาแล้วให้นักเรียนเลือกกิจกรรมในการเรียนรู้เอง กำหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลเอง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความคาดหวัง เห็นประโยชน์และแนวทาง
ของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตัวเองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในบทเรียนนั้ น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ร่วงหน้ารวมท้ังครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ข้อควรระวังคือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผลนั้นจะต้องสามารถทำได้จริง       

  ขั้นที ่3. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมโค้ช (Co-working And Coach: C) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนได้ลง
มือทำกิจกรรมตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีครูและนักเรียนได้ร่วมกันออกแบบโดย
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วางแผนให้นักเรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหาและตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้เช่น การเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหา
เป็นฐานหรือใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนการ
สอนนั้น ๆ แล้วแต่จุดเน้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
การลงมือทำโดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก ช้ีแนะกับนักเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  ซึ่ง
นักเรียนแต่ละคนจะต้องนำเสนอส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมช้ัน
และครูหรือบุคคลอื่นเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมท่ีไม่ยากจน
เกินไปเด็กทุกคนสามารถทำได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ในขณะท่ีผู้เรียนลงมือทำกิจกรรม
ครูควรเข้าไปดูนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดหากนักเรียนคนใดทำกิจกรรมได้ครูก็ควรปล่อยให้
นักเรียนได้ทำกิจกรรมเองต่อไปหากนักเรียนคนใดติดขัดจึงเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคล
 ขั้นที่ 4. ตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization: C) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะได้รับข้อมูล
ป้อนกลับจากครูและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ี
นักเรียนแสดงออกมา ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่ิงท่ีนักเรียนสามารถ
ทำได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงได้สรุปองค์ความรู้จากการได้ลงมือทำกิจกรรมในแต่ละเรื่องโดยท่ี
เพื่อนๆร่วมกันตรวจสอบมโนทัศน์นั้น ๆโดยมีครูคอยช่วยช้ีแนะให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการ
สร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่ละคนและช่วยปรับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดเพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้นักเรียนท่ีจะศึกษาในเรื่องอื่น ๆต่อไป   

  ขั้นท่ี 5. สร้างเสริมคุณลักษณะและความสามารถ (Characterization: C) เป็นขั้นตอนท่ีครู
ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำกิจกรรม หรือแบบฝึกท่ีต้องใช้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ แล้วอธิบายวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของตัวเองโดย ให้เพื่อนๆได้ร่วม
อภิปรายเพื่อเป็นการขยายความรู้ และเป็นการยืนยันความถูกต้องในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่และเป็นการแลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกันปัญหาอาจจะมีหลายวิธีแก้ไขหลายคำตอบ 
ซึ่งเป็นการทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญและกลายเป็นนิสัยในการดำเนินการ ในขั้นนี้ต้องใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่งอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน     

4. การประเมินผล          
 การประเมินผลจากสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยประเมินผลจากพัฒนาการใน 2 
ด้านประกอบด้วย         
 1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะท่ีประกอบด้วย    
  1) การแก้ปัญหา (Problem Solving)     
  2) การให้เหตุผล (Reasoning)      
  3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)      
 2. จิตคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย        
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  1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีมีการสังเกตเห็นรายละเอียดของส่ิงท่ีทำ
สามารถจำแนกองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีทำได้ชัดเจน ค้นพบหรือเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ี
สังเกต เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา      
  2) ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำ ในการ
ทำงานมีการตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนส่งงาน และเมื่อพบข้อบกพร่องของ
งานพยายามแก้ไขจนกว่างานจะสมบูรณ์  

  3) ความคิดสร้างสรรค์ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการหาคำตอบ ค้นพบรูปแบบหรือ 
แนวคิดใหม่ ๆ จากการทำงานดัดแปลงการทำงานให้เร็วขึ้นหรือดีกว่าเดิมสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิม
กับการแก้ปัญหาใหม่ได้ 
5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                              
  ด้านครู    
  1. มีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจน 
  2. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                                                
  ด้านนักเรียน   นักเรียนจะต้องมีวนิัยในตนเอง 
 
ตอนที่ 2 ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ

เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ประกอบด้วย 
1) เพื่อศึกษาพัฒนา การด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 3) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning โดยมี
ผลดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning มี 3 ระยะได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หลังเรียน โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีผลการศึกษาดังตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มทดลอง 
ร้อยละของพัฒนาการด้านทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

การแก้ปัญหา 
ร้อยละ 28.20 75.64 84.61 

ระดับความสามารถ น้อย มาก มาก 

การให้เหตุผล 
ร้อยละ 55.13 76.41 83.08 

ระดับความสามารถ ปานกลาง มาก มาก 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 28.97 75.64 82.56 
ระดับความสามารถ น้อย มาก มาก 

 
จากตารางท่ี 18  พบว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีพัฒนาการสูงขึ้นตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ดังต่อไปนี้ การแก้ปัญหาจากระดับน้อย (ร้อยละ 28.20) เป็นระดับมาก (ร้อยละ 84.61)โดยระยะก่อน
เรียนอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 28.20) ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 75.64) และระยะ
หลังเรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 84.61) การให้เหตุผล จากระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.13) เป็น
ระดับมาก (ร้อยละ 83.08) โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.13) ระยะระหว่าง
เรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 76.41) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 83.08)  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์จากระดับน้อย (ร้อยละ 28.97) เป็นระดับมาก (ร้อยละ 82.56) โดยระยะก่อนเรียน
อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 28.97) ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 75.64) และระยะหลัง
เรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 82.56) ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 
 ผลจากการสังเคราะห์การทำแบบทดสอบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
ข้อค้นพบดังนี้ 1) พัฒนาการด้านการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียน
ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องของทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในแต่ละด้าน แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละ
ด้าน คือการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วจึงส่งผลให้นักเรียนสามารถทำ
คะแนนได้ดีขึ้นตามลำดับนักเรียนสามารถแก้ปัญหาตามขั้นตอนได้ดีขึ้น มีการให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบได้มากขึ้น  รวมท้ังสามารถคิดยืดหยุ่น คิดคล่องแคล่ว คิดละเอียดลออ รวมท้ังมี
การคิดริเริ่มได้เป็นลำดับ และผลจากการท่ีนักเรียนได้รับการฝึกฝนจนเกิดการคุ้นชินจึงส่งผลให้การทำ
แบบทดสอบหลังเรียนนั้นได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนระหว่างเรียน 
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 ผู้วิจัยได้นำเสนอแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงค่าร้อยละความสามารถของ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังแผนภาพท่ี 32 
 

 

 

 

ภาพท่ี 32 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงค่าร้อยละความสามารถของทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์          
      

2. ผลการศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคิด Active Learning มี 2 ระยะได้แก่ ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นเพื่อการศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีผลการศึกษาดังตารางท่ี 19 
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ร้อยละของพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน
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ตารางท่ี 19 พัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มทดลอง 
ร้อยละของพัฒนาการด้านจิต

คณิตศาสตร์ ลำดับท่ี 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ความสามารถใน
การวิเคราะห์ 

ร้อยละ 35.90 54.49 
3 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง 
ความสามารถด้าน   

ทักษะปฏิบัติ 
ร้อยละ 35.58 66.66 

2 
ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 35.90 69.23 
1 

ระดับความสามารถ ปานกลาง มาก 
 
 จากตารางท่ี 19  พบว่าพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับดังนี้ ความคิดสร้างสรรค์
จากระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.90 ) เป็นระดับมาก (ร้อยละ 69.23)โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 35.90) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 69.23)   ความสามารถ
ด้านทักษะปฏิบัติ จากระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.58 ) เป็นระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.66)   โดย
ระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.58) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อย
ละ 66.66) ความสามารถในการวิเคราะห์ จากระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.90 ) เป็นระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 54.49)  โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.90) และระยะหลังเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 54.49) ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 
 ผลจากการสังเคราะห์แบบประเมินพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ได้ข้อค้นพบดังนี้  1) 
พัฒนาการด้านความสามารถเชิงวิเคราะห์  ความสามารถเชิงปฏิบัติ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ มี
พัฒนาการท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีนักเรียนมีระดับความสามารถอยู่ในระดับปานกลางใน
ช่วงแรกของการประเมินนั้นเนื่องมาจากนักเรียนไม่ทราบว่าจิตคณิตศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร ต้องแสดง
พฤติกรรมในการเรียนรู้อย่างไร ไม่เห็นประโยชน์ในส่ิงท่ีทำ แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่อง
จิตคณิตศาสตร์ในแต่ละด้าน คือ1) ด้านความสามารถเชิงวิเคราะห์  2) ความสามารถเชิงปฏิบัติ 3) 
ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ แล้วจึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมและสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น
ตามลำดับ และผลจากการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายประกอบกับความสนุกสนาน ท้าทาย
ของกิจกรรมท่ีได้ทำ จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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 ผู้วิจัยได้นำเสนอแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงค่าร้อยละพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ ดัง
แผนภาพท่ี 33 
 

 
 

ภาพท่ี 33 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงค่าร้อยละพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ 
 
  

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 

𝒙 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ
ท่ี 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1 นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมท่ีจำเป็นต้องใช้ในการ

เรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
4.93 0.27 มากท่ีสุด 3 

2 นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เนื้อหากับครู
และเพื่อน 

4.78 0.42 มากท่ีสุด 8 

3  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเม่ือมีปัญหาสงสัย 4.96 0.19 มากท่ีสุด 2 
4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายสรุปการเรียนรู ้ 4.93 0.27 มากท่ีสุด 3 
5 นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

6 นักเรียนได้รับการฝึกการแก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้ให้
คำแนะนำ 

4.78 0.80 มากท่ีสุด 8 

7 นักเรียนได้รับการฝึกการให้เหตุผล 4.93 0.38 มากท่ีสุด 3 
8 นักเรียนได้รับการฝึกการคิดสร้างสรรค์ 4.93 0.38 มากท่ีสุด 3 
9 การจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้จากการได้ลงมือทำด้วยความท้าทาย 
4.81 0.48 มากท่ีสุด 7 

สรุปด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.89 0.22 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 20 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยภาพรวม
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.89, S.D.= 0.22) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้วพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ประเด็นนักเรียนมีโอกาสได้ฝึก
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (�̅� = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ประเด็นครูเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ซักถามเม่ือมีปัญหาสงสัย (�̅� = 4.96, S.D.= 0.19)  
 นอกจากนั้นผลจากการสังเคราะห์ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนพบว่า นักเรียนชอบและ
มีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ต่ืนเต้น 
ท้าทาย อยู่ตลอดเวลา สามารถให้เลือกทำในส่ิงท่ีต้องการ ดังจะสะท้อนจากความคิดเห็นเพิ่มเติมของ
นักเรียน ดังต่อไปนี้ 
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 “เมื่อไรผมจะได้เล่น เกม 24 อีกครับ มันสนุกมากผมอยากเล่นอีก” “หนูไปฝึกต่อท่ีบ้านมา
ด้วยค่ะ” 

“ผมฝึกเล่นเกม 24 ในรถกับคุณพ่อครับ” “มัน มากครับ” “อาจารย์ครับนอกจาก บวก ลบ 
คูณ หาร แล้วผมใช้การยกกำลังได้ไหมครับ” “อยากให้อาจารย์ตามข้ึนไปสอนป. 3 อีก”   
 จากการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ท่ีเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ และความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีผลสรุปดัง
ตารางท่ี 21 
 

ตารางท่ี 21 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

เกณฑ์ประสิทธิผล ผลการวิจัย 
สรุปประสิทธิผล
การของรูปแบบ 

มี ไม่มี 
  1. ทักษะและ
กระบวนการ ทาง
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมีพฒันาการท่ี
สูงขึ้น 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามี
พัฒนาการท่ีสูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก 
โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลางเกิบน้อยระยะ
ระหว่างเรียนอยู่ในระดับมาก และระยะหลังเรียนอยู่ใน
ระดับมาก 

 

 

2. จิตคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมีพฒันาการท่ี
สูงขึ้น 
 

จิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 

 

 

 

จากตารางท่ี 21  พบว่าผลสรุปการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษามีผลการประเมินตามเกณฑ์ประสิทธิผลครบทุกเกณฑ์ 
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ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ

เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการขยายผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีกำลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 28 คน ท่ีมีลักษณะไม่แตกต่างกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
  
คำถามที่ใช้ในการวิจัย 
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษามีประสิทธิผลเป็นอย่างไร 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริม สร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. ศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning ช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 2. ศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Active Learning ช่วงก่อนเรียน และหลังเรียน 
สมมติฐานการวิจัย 
 ในการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนครั้งนี้ ผู้วิจัยต้ังสมมุติฐานไว้ดังนี้ 
 1. นักเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  มี
พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 2. นักเรียนกลุ่มขยายผลท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  มี
พัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 ประสิทธิผลการของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริม สร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning มี 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน  
ดังตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 22 พัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มขยายผล 
 

กลุ่มขยายผล 
ร้อยละของพัฒนาการด้านทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

การแก้ปัญหา 
ร้อยละ 39.23 70.70 84.10 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง มาก 

การให้เหตุผล 
ร้อยละ 40.00 73.07 83.84 

ระดับความสามารถ ปานกลาง มาก มาก 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 40.00 67.18 82.82 
ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 
จากตารางท่ี 22  พบว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ของกลุ่มขยายผลมีพัฒนาการสูงขึ้นตามกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้ การแก้ปัญหาจากระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.23) เป็นระดับมาก (ร้อยละ 
84.10)โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 39.23) ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 70.70) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 83.84) การให้เหตุผล จากระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 40.00) เป็นระดับมาก (ร้อยละ 83.84) โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อย
ละ 40.00) ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 73.07) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับมาก 
(ร้อยละ 83.84)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.00) เป็นระดับมาก (ร้อย
ละ 82.82) โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.00) ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 67.18) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 82.82) จากระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 37.44) เป็นระดับ มาก ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 
 ผลจากการสังเคราะห์การทำแบบทดสอบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
ข้อค้นพบดังนี้ 1) พัฒนาการด้านการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว
นักเรียนไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้หรือตอบได้ไม่ครบนั้นเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องของ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละด้านเช่นเดียวกันกับกลุ่มทดลอง แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้
และเข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละด้าน คือการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท่ีผู้วิจัยต้องการส่งเสริมแล้วจึงส่งผลให้นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นตามลำดับ
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาตามขั้นตอนได้ดีขึ้น มีการให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบไ ด้มากขึ้น  
รวมท้ังสามารถคิดหาวิธีทดแทนหรือการคิดยืดหยุ่น คิดได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว คิดได้อย่าง
ละเอียดลออ รวมท้ังมีการคิดวิธีใหม่ ๆขึ้นมาเป็นการคิดริเริ่มได้เป็นลำดับ และผลจากการท่ีนักเรียน
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ได้ฝึกฝนจนเกิดการคุ้นชินเป็นเรื่องท่ีสามารถทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ จึงส่งผลให้การทำแบบทดสอบ
หลังเรียนนั้นได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนระหว่างเรียน 
 ผู้วิจัยได้นำเสนอแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงค่าร้อยละความสามารถของ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังแผนภาพท่ี 34 
 

 
 

ภาพท่ี 34 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงค่าร้อยละความสามารถของทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ 
 

 2. ผลการศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด Active Learning มี 3 ระยะได้แก่ ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อการศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีผลการศึกษาดัง
ตารางท่ี 23 
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ร้อยละของพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหา ให้เหตุผล
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ตารางท่ี 23 พัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มทดลอง 
ร้อยละของพัฒนาการด้านจิต

คณิตศาสตร์ ลำดับท่ี 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ความสามารถใน
การวิเคราะห์ 

ร้อยละ 38.46 59.62 
1 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง 
ความสามารถด้าน   

ทักษะปฏิบัติ 
ร้อยละ 44.23 64.42 

2 
ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 52.24 59.29 
3 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 23  พบว่าพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่ อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับดังนี้ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ จากระดับปานกลาง (ร้อยละ 38.46) เป็นระดับปานกลาง (ร้อยละ 59.62) โดยระยะก่อน
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 38.46) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ59.62) 
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ จากระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.23) เป็นระดับปานกลาง (ร้อยละ 
64.42) โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.23) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 64.42) ความคิดสร้างสรรค์จากระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.24) เป็นระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 59.29) โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.24) และระยะหลังเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 59.29 ) ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 
 ผลจากการสังเคราะห์แบบประเมินพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ได้ข้อค้นพบดังนี้  1) 
พัฒนาการด้านความสามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ มี
พัฒนาการท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีนักเรียนมีระดับความสามารถอยู่ในระดับปานกลางใน
ช่วงแรกของการประเมินนั้นเนื่องมาจากนักเรียนไม่ทราบว่าจิตคณิตศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร ต้องแสดง
พฤติกรรมในการเรียนรู้อย่างไร ไม่เห็นประโยชน์ในส่ิงท่ีทำ แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่อง
จิตคณิตศาสตร์ในแต่ละด้าน คือ1) ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ 2) ความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติ 3) ความคิดสร้างสรรค์ แล้วจึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมและสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น
ตามลำดับ และผลจากการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายประกอบกับความสนุกสนาน ท้าทาย
ของกิจกรรมท่ีได้ทำ จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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 ผู้วิจัยได้นำเสนอแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงค่าร้อยละพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ ดัง
แผนภาพท่ี 35 
 

 
 
ภาพท่ี 35 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงค่าร้อยละพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์  
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้าง ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มี
วัตถุประสงค์ดังนี้   1.เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาดังนี้ 2.1) 
เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Active Learning 2.2) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning 2.3) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 3. 
เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริม สร้างทักษะ
และกระบวนการ และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มจำนวน 1 
ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 28 คน ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา R&D (Research and 
Development) โดยใช้ระเบียบวิธีวิ จัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methods Research) โดย
ออกแบบการวิจัยเป็นแบบ (Embedded Design) ใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีการเชิง
คุณภาพเป็นรองและใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้าง ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา สรุป
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง ทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) มีองค์ประกอบของ
รูปแบบท้ังหมด 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบคือ นักเรียนใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้ลงมือ
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ปฏิบัติกิจกรรม ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิด
ความเช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียน เห็น
ความสัมพันธ์และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  2) 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจิตคณิตศาสตร์  3) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นท้าทาย (Challenge: C) (2) 
ขั้นออกแบบร่วมกัน (Co-Creation: C) (3) ขั้นช่วยกันคิดช่วยกันทำ (Co-working And Coach: C) 
(4) ขั้นตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization :C) (5) ขั้นสร้างเสริมคุณลักษณะและความสามารถ 
(Characterization :C) 4) ขั้นการวัดและประเมินผล คือ ด้าน ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และจิตคณิตศาสตร์ 5) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 ด้านคือ (1) ด้านครู  
ครูจะต้องมีความคิดรวบยอด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจนและมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านนักเรียน นักเรียนจะต้องมีวินัยในตนเอง ผลการ
หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) ตามเกณฑ์ E1/E2 
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้ค่าประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 82.85 / 80.89    
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) สรุป
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  

  2.1 หลังการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริม 
สร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) 
นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีพัฒนาการสูงกว่าก่อนเรียนโดย
มีพัฒนาการสูงขึ้น โดยระยะก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 37.44 ระยะระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.90 
และระยะหลังเรียนพัฒนาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.42 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อท่ี 1  
 2.2 หลังการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) 
นักเรียนมีพัฒนาการด้านจิตคณิตศาสตร์ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 35.79 และพัฒนาสูงขึ้นหลังจากใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแล้วคิดเป็นร้อยละ 63.46 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อท่ี 2  
 2.3 ในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมนักเรียนมีความเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.90, S.D.= 0.19)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ประเด็นนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ (�̅� = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ประเด็นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเม่ือ
มีปัญหาสงสัย (�̅� = 4.90, S.D.= 0.19) และด้านจิตคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ประเด็นนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ (�̅� = 4.90, S.D.= 0.19) 
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รองลงมาได้แก่ประเด็นนักเรียนมีโอกาสได้ตรวจสอบผลงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ
สมเหตุสมผล (�̅� = 4.93, S.D.= 0.27)     

  3. ผลการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) หลังเรียนมี
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับปานกลาง (ร้อยละ 37.44) 
เป็นระดับมาก โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 37.44) ระยะระหว่างเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.90) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 83.59) 

อภิปรายผล  

 จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

 1. รูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) มีประสิทธิภาพมาก
พอต่อการนำไปใช้จัดการเรียนการสอนและช่วยเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ท้ังนี้เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนนี้ได้ถูกออกแบบตาม
ขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบโดยได้นำข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบมาวิเคราะห์ เช่น
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Active Learning ผู้ท่ีเช่ียวชาญทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนท่ีอยู่ในระดับช้ันท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีต้องตอบคำถาม
สำคัญ 4 คำถาม (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2553: 12; กาญจนา คุณารักษ์,2545:7)คือ1) การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนนี้ทำเพื่อใคร  2) ผู้ออกแบบระบบการเรียนการสอนต้องการให้นักเรียนเรียนรู้
อะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง 3) ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดได้อย่างไร 4)เราจะรู้ได้อย่างไร
ว่านักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ ส่วนการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น
ได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจนนำไปสู่การออกแบบเชิงระบบ ท่ีต้องกำหนด
เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การนำรูปแบบไปใช้ 
และการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับแนวคิด (Kruse, 2007: 1) องค์ประกอบของระบบการเรียน
การสอนมี 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 2) การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอน
การระบุกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการท่ีใช้ ส่ือการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ 3) การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอน 4) การนำไปใช้ (Implementation) เป้นการนำรูปแบบท่ีสร้างขึ้นไปใช้จริง 5) การประเมินผล 
(Evaluation) เป็นขั้นตอนของการการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ทำกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนทำให้ผู้วิจัยสามารถเลือกแนวคิด วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ียังต้องการความสนุกสนาน ความท้าทายในการเรียน 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาการได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดของตนเองแล้วได้รับการแก้ไขความผิดพลาดนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ (บริสุทธ์ธรรม, 2561:4 ) 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์  ได้มีโอกาสผิดพลาดและมี
โอกาสแก้ตัว  เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น  ๆ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) ท่ีมีแนวคิดหลัก 4 ประการ (Bruner and Ross,1976: 98, Vygotsky, 1978:72; 
Piaget, 1977: 6) คือ 1) การเรียนรู้คือการสร้างองค์ความรู้จากส่ิงแวดล้อมและกระบวนการทาง
สังคม 2) การประเมินความคิดของตนเอง คือการเรียนรู้ท่ีจะสร้างองค์ความรู้ โดยย้ำให้นักเรียนเกิด
จิตสำนึกในวิธีการเรียนรู้ 3) การเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนควบคุมการรู้คิดของตนเอง 4) 
พื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการ พัฒนาการและการเรียนรู้มีลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน การเรียนรู้
ก่อให้เกิดพัฒนาการในระดับท่ีสูงขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 นั้นควร
เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมทักษะและกระบวนการเช่ือมโยงกับชีวิตประจำวันของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  (Problem based learning) สืบ เสาะความรู้  ( Inquiry based learning) การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity based learning)      
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา จาก
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครู นักเรียน การสอนตามแนวคิด Active 
Learning แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) สืบเสาะความรู้ (Inquiry based 
learning) การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  (Creativity based learning) หลักของแรงจูงใจ 
(Motivation) จนนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและ
จิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ได้ 5 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นท้าทาย (Challenge: C) (2) 
ขั้นออกแบบร่วมกัน (Co-Creation: C) (3) ขั้นช่วยกันคิดช่วยกันทำ (Co-working And Coach: C) 
(4) ขั้นตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization :C) (5) ขั้นสร้างเสริมคุณลักษณะและความสามารถ 
(Characterization : C) จากส่ิงท่ีดำเนินการมาจึงเป็นผลให้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา (5C Model) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.85 / 80.89     
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  2. จากประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning 
เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มี
ผลการวิจัยดังนี้       

   2.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนขการและจิต
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีพัฒนาการสูงขึ้น ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี1 
สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เป็นการใช้
กิจกรรมตามท่ีนักเรียนสนใจและได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความท้าทายท้ังตัวเองและเพื่อน ๆ 
ประกอบกับการท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมและมีเป้าหมายท่ีนักเรียนร่วมกันวางแผน
จึงทำให้การเรียนมีความหมายต่อตัวนักเรียน รวมท้ังมีความเข้าใจในเรื่องของทักษะกระบวนการมาก
ขึ้น ระมัดระวังตัวเองในการเรียนมากขึ้นเพราะรู้ว่ามีการประเมินตรงจุดใดต้องแสดงพฤติกรรมออกมา
เช่นไร ซึ่งสอดคล้องกับ (ปพนวัจน์ , 2558:290; บริสุทธ์ธรรม, 2561:4) ท่ีว่าการเรียนการสอนควร
สร้างจากประสบการณ์และความสนใจของนักเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และ
สอดคล้องกับ (อัมพร ม้าคะนอง, 2559: 70) ท่ีว่าการการจะพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์นั้นควรมีบริบทท่ีเหมาะสมดังนี้ คือ 1) มีบรรยากาศในห้องเรียนไม่เคร่งเครียดจนทำให้
นักเรียนไม่สะดวกใจท่ีจะคิด ไม่กล้าถามหรือทำกิจกรรมใด ๆ ผู้สอนควรมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน
และรับฟังในทุกความคิดเห็นของผู้เรียน 2) ผู้สอนให้โอกาส ให้เวลาและอิสระในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ตาม
ศักยภาพ 3) มีบรรยากาศของความร่วมมือ 4) มีการสะท้อนปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเกิดในชีวิตจริง 

  2.2 จิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการสูงขึ้นโดยระยะก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 35.79 และพัฒนาสูงขึ้นหลังจาก
เรียนเรียนแล้วคิดเป็น ร้อยละ 63.46 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ อาจ
เนื่องมาจาก นักเรียนมีประสบการณ์ท่ีดีจากการเรียนเช่นประสบความสำเร็จในการเรียนทำให้เกิด
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียน เกิดความสนุกสนาน ท้าทายความสามารถ 
รวมท้ังต้องการเอาชนะเพื่อน ๆ จึงทำให้เกิดการฝึกฝนหรือทำซ้ำจนเกิดเป็นความชำนาญเป็นทักษะ 
และเมื่อนักเรียนเห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ท่ีสามรถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะยิ่งพัฒนาจิต
คณิตศาสตร์ของตัวเองต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ(พงศธร มหาวิจิตร, 2559) ตามนิตยสาร ส.ส.ว.ท.(ปีท่ี  
44 ฉบับท่ี 201 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559) ท่ีว่า การปลูกฝังจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน
ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะสอนให้ตระหนักรู้ได้ในช่วงเวลาอันส้ันหรือสอนแบบ แยกส่วนจากเนื้อหาแต่ละเรื่องได้ แต่
จำเป็น ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยสอดแทรกอยู่ในกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ ของทุกเนื้อหาและทุกระดับช้ัน จนผู้เรียนมี ความแตกฉานในเนื้อหาพอท่ีจะสามารถ
เช่ือมโยง ความรู้ได้เอง กล่าวสรุปง่ายๆ คือ “ผู้เรียนต้องคิด จนติดเป็นนิสัย” การสอนจึงจะบรรลุผล
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ได้อย่าง แท้จริงและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุธาวัลย์ หาญขจรสุข,2559) ท่ีว่าความสามารถใน
การปฏิบัติ เน้นพัฒนาความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรียนรู้มาแล้วได้อย่าง
เหมาะสม ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ท่ีพบในชีวิตประจำวันได้ดีซึ่งท้ังสาม
องค์ประกอบนี้ ท่ีมีพื้นฐานแนวคิดจากทฤษฎีองค์ประกอบสามด้านของเชาวน์ปัญญา (Triarchic 
Theory) เสนอโดย Sternberg (2000) และ The three-mathematical minds model โดย Sak 
(2009) ซึ่งกิจกรรมในชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในเชิงบูรณาการ ความรู้
และทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมในแต่ละโมดูล และ
สามารถตรวจสอบคำตอบท้ายโมดูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้น สนใจท่ีจะหาคำตอบและทำกิจกรรมต่าง ๆ ฝึกการกำกับตนเองส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถทางจิตคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 3. ผลการขยายผลรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) หลังเรียน
จากเรียนตามรูปแบบแล้วนักเรียนมีทักษะและกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์มีพัฒนาการสูงขึ้นจาก
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 37.44) เป็นระดับมาก โดยระยะก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
37.44) ระยะระหว่างเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.90) และระยะหลังเรียนอยู่ในระดับมาก 
(ร้อยละ 83.59) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับการกำหนดเป้าหมายของ
การเรียนและมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมทำให้เกิดความสนใจมากขึ้นประกอบกับนักเรียนได้
ทำกิจกรรมท่ีได้แสดงออกโดยท่ีนักเรียนมีความมั่นใจว่าเขาสามารถทำกิจกรรมนั้น ๆได้สำเร็จและ
เพื่อน ๆให้การยอมรับ ได้รับการช่วยเหลือจากครูท่ีคอยช่วยเหลืออยู่ข้าง ๆไม่รู้สึกโดดเดียวซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ส.ส.ว.ท, 2551: 133 - 135 ; สาลินี เรืองจุ้ย,2554: 39) ท่ีกล่าวว่าการ
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปัญหาท่ีท้าทาย น่าสนใจเหมาะสมกับวัยของนักเรียนท่ี
สามารถทำได้จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้        

 สำหรับการนำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) ไปใช้ให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมีข้อเสนอแนะดังนี้       
 1. ครูอาจจะสำรวจจากความเห็นของนักเรียนก่อนแล้วจึงนำกิจกรรมท่ีได้เหล่านั้นมาจับคู่กับ
เนื้อหาท่ีจะสอนเพื่อจะได้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกในการ    
 2. เลือกใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาเพราะการสอนตามแนวคิด Active Learning ยัง
มีอีกหลายวิธีซึ่งควรเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนท่ีจะสอนหรือเหมาะสมกับส่ิงท่ี
ต้องการเสริมสร้างหรือพัฒนา        
 3. เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ
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และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา (5C Model) ได้ทำการทดลอง
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้น ดังนั้นควรนำรูปแบบการ
เรียนการสอนนี้ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีสูงขึ้น    

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป      

  1. ควรทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active 
Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาให้
ครบทุกทักษะและกระบวนการ  
   2. ควรทำวิจัยเกี่ยวกับการนำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด  Active 
Learning ไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชาคณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การหาร 

 แผนที่ 1 ความหมายของการหาร และการนับลด   จำนวน   4   ชั่วโมง 

............................................................................................................................. .......................................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้     

ค 1.1 ป. 2/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวก และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0   

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อกำหนดโจทย์การหารท่ีตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารท่ีมีหนึ่งหลักโดยท่ีผลหารมีหนึ่งหลักให้
สามารถหาคำตอบพร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความหมายของการหารและการใช้เครื่องหมายหาร 

3.2 การแบ่งส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มละเท่าๆ กัน  

4. สาระสำคัญ 

 การหารหมายถึง การดำเนินการผันกลับของการคูณ หรือเป็นการทำซ้ำของการลบ คือการ
แบ่งออกหรือเอาออกครั้งละเท่า ๆ กัน จนกระท่ังตัวตั้งหมด (หารลงตัว) แต่ถ้าเอาออกครั้งละเท่า ๆ 
กันแล้ว ตัวตั้งยังเหลือเศษท่ีน้อยกว่าตัวหาร (หารไม่ลงตัว) 

การแบ่งส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มละเท่าๆ กันมี 2 ลักษณะ คือ  

4.1 แบ่งโดยกำหนดจำนวนของท่ีเท่ากันในแต่ละกลุ่มเพื่อหาจำนวนกลุ่ม 

4.2 แบ่งโดยกำหนดจำนวนกลุ่มเพื่อหาจำนวนของท่ีเท่า ๆกันในแต่ละกลุ่ม 

 สามารถใช้เครื่องหมาย ÷ แทนการหาร 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1. ท้าทาย (Challenge: C) 

ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีนักเรียนเคยพบในชีวิตประจำวัน
เช่น  

 

 

 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการหาคำตอบและอธิบายวิธีคิด ถ้าใครสามารถตอบ
คำถามได้ครูจะให้ดาวเป็นรางวัล แต่หากยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ครูอาจจะให้นักเรียนใช้
ตารางช่วยซึ่งควรจะได้ว่า  

จำนวนหัวนก จำนวนขานก 2 จำนวนขาสุนัข 4 จำนวนหัวสุนัข 
11 22 0 0 
10 20 4 1 
9 18 8 2 
8 16 12 3 
7 14 16 4 
6 12 20 5 
5 10 24 6 
4 8 28 7 
3 6 32 8 
2 4 36 9 
1 2 40 10 
0 0 44 11 

 

จากกิจกรรมท่ีทำนั้นจะเป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่  นักเรียนท่ีมี
ความรู้พื้นฐานแล้ว สามารถสอนเนื้อหาใหม่ได้แต่หากนักเรียนท่ียังมีพื้นฐานไม่เพียงพอจะต้องสอน
เพิ่มเติมโดยครูทำเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องให้นักเรียนทำนอกเวลาเรี ยนหรือทำเป็น
การบ้าน 

 
 

เจนับจำนวนขาของนกและขาของสุนัขรวมกันได้ 30 ขา แต่เมื่อนับหัวของนกและสุนัขรวมกันได้ 
11 หัว เด็ก ๆ ช่วยเจหาคำตอบว่ามีนกและสุนัขอย่างละกี่ตัว 
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ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 2. ออกแบบร่วมกัน (Co-Creation: C)  
ครูกำหนดเนื้อหาสาระและบอกจุดประสงค์ในแผนการเรียนรู้และให้นักเรียนร่วมกันเลือกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ให้นักเรียนได้เลือก 2 กิจกรรมคือ  
กิจกรรมที่ 1 แบ่งลูกอม  เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ทดลองแบ่งลูกอมตามเงื่อนไขเช่นแบ่งครั้งละ 2 
ครั้งละ 3 และอื่น ๆ  
กิจกรรมที่ 2 ช่วยครูจัดกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ทดลองจัดกลุ่มตามคำส่ังของเพื่อนแล้วแต่
ว่าเพื่อนจะส่ังอย่างไร 
จากท้ัง 2 กิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันเลือกกจิกรรมท่ีนักเรียนสนใจและจะให้ครูจัดกิจกรรมให้
ในช่ัวโมงถัดไปโดยท่ีนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมนัน้ ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ มีการ
ตกลงในเรื่องของการทำช้ินงาน/ภาระงาน เกณฑ์การให้คะแนน เวลาท่ีใช้ และลักษณะของการ
ทำงาน งานกลุ่มหรืองานเด่ียวมีการจัดกลุ่มอย่างไร เมื่อส่งงานแล้วสามารถแก้ไขงานได้หรือไม่  
 
ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นที่ 3. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมโค้ช (Co-working And Coach: C) 
นักเรียนเลือก กิจกรรมที่ 1 แบ่งลูกอม  
 3.1 ครูให้นักเรียนนักเรียนจับกลุ่ม 4 คนโดยให้นักเรียนท่ีนั่งติดกันอยู่กลุ่มเดียวกัน จะได้
ท้ังหมด 7 กลุ่ม แล้วครูแจกลูกอมกลุ่มละ 1 ถุง พร้อมใบคำส่ัง  

1) ให้นักเรียนช่วยกันนับจำนวนลูกอมทั้งหมดท่ีมีอยู่ในถุง (10) เม็ด 
2) ให้นักเรียนแบ่งลูกอมออกเป็นกอง ๆ ละ 1 เม็ด โดยในแต่ละครั้งท่ีแบ่งลูกอมออกมา ซึ่ง

ควรจะได้ว่า เป็นวิธีการลบ ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบและสรุปว่า
แบ่งลูกออมได้เป็นกี่กอง ซึ่งควรจะได้ว่า 

ครั้งท่ี 1 10 – 1 = 9 ครั้งท่ี 2  9 – 1 = 8 ครั้งท่ี 3  8 – 1 = 7 
ครั้งท่ี 4 7 – 1 = 6 ครั้งท่ี 5  6 – 1 = 5 ครั้งท่ี 6  5 – 1 = 4 
ครั้งท่ี 7 4 – 1 = 3 ครั้งท่ี 8  3 – 1 = 2 ครั้งท่ี 9  2 – 1 = 1 
ครั้งท่ี 10 2 – 1 = 1 ซึ่งแบ่งได้ท้ังหมด 5 กอง 

3) ให้นักเรียนแบ่งลูกอมออกเป็นกอง ๆ ละ 2 เม็ด โดยในแต่ละครั้งท่ีแบ่งออกมาให้
นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบและสรุปว่าแบ่งลูกออมได้เป็นกี่กอง ซึ่งควร
จะได้ว่า 

ครั้งท่ี 1 10 – 2 = 8 ครั้งท่ี 2  8 – 2 = 6 ครั้งท่ี 3  6 – 2 = 4 
ครั้งท่ี 4 4 – 2 = 2 ครั้งท่ี 5  2 – 2 = 0 แบ่งได้ท้ังหมด 5 กอง 

4) ให้นักเรียนแบ่งลูกอมออกเป็นกอง ๆ ละ 5 เม็ด โดยในแต่ละครั้งท่ีแบ่งออกมาให้
นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบและสรุปว่าแบ่งลูกออมได้เป็นกี่กอง ซึ่งควร
จะได้ว่า 
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ครั้งท่ี 1 10 – 5 = 5 ครั้งท่ี 2  5 – 5 = 0 แบ่งได้ท้ังหมด 2 กอง 
5) ให้นักเรียนแบ่งลูกอมออกเป็นกอง ๆ ละ 10 เม็ด โดยในแต่ละครั้งท่ีแบ่งออกมาให้

นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบและสรุปว่าแบ่งลูกออมได้เป็นกี่กอง ซึ่งควร
จะได้ว่า 

ครั้งท่ี 1 10 – 10 = 0  แบ่งได้ท้ังหมด 1 กอง 
3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในส่ิงท่ีพบซึ่งควรจะได้ว่า ในการหยิบลูกอมออกแต่ละครั้งจำนวน
ของลูกอมจะลดลงทุกครั้งจนกระท่ังหมด เราเรียกการหยิบออกครั้งละเท่า ๆ กันนี้ว่าการนับลด 
  3.3 ครูให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มทดลองหาจำนวนของลูกอมในแต่ละกองถ้าครู
กำหนดจำนวนกองให้ เช่นถ้าต้องการให้แบ่งลูกอมออกเป็น 5 กอง ๆ ละเท่า ๆ กันจะได้ลูกอมกองละ
กี่เม็ด  
  3.4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองแบ่งลูกอมออกเป็น 2 กอง ๆ ละเท่า ๆ กันจะได้ลูก
อมกองละกี่เม็ดแล้วเหลือลูกอมหรือไม่อย่างไร 
  3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในส่ิงท่ีพบซึ่งควรจะได้ว่า ในการนับลดครั้งละ
เท่า ๆ กันสามารถเขียนในรูปของการหารได้โดยใช้เครื่องหมาย (÷) 
 

ชั่วโมงที่ 4 

ขั้นที่ 4. ตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization: C) 
 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแบ่งส่ิงต่าง ๆ และการหาร ซึ่งควรจะได้ว่า การ
แบ่งส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มละเท่าๆ กันมี 2 ลักษณะ คือ 1) แบ่งโดยกำหนดจำนวนของท่ีเท่ากันในแต่
ละกลุ่มเพื่อหาจำนวนกลุ่ม 2) แบ่งโดยกำหนดจำนวนกลุ่มเพื่อหาจำนวนของท่ีเท่า ๆ กันในแต่ละกลุ่ม 
และสามารถเขียนในรูปของการหาร โดยใช้สัญลักษณ์ ÷  

ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เพื่อเป็นการตรวจสอบมโนทัศน์ ใช้เวลา 10 นาที หลังจากนั้นให้สลับใบงาน
กับเพื่อนคนอื่นวนกันไปเพื่อให้เพื่อนตรวจสอบความถูกต้องในขณะท่ีครูเฉลยพร้อมกับอธิบายวิธีคิดใน
แต่ละข้อ 
 
ขั้นท่ี 5. สร้างเสริมคุณลักษณะและความสามารถ (Characterization : C) 
  ครูใช้เวลาประมาณ 10 นาทีก่อนหมดเวลาเรียนเพื่ออธิบาย “กิจกรรมของฝากนักคณิต” ให้
นักเรียนใช้เวลานอกห้องเรียนในการหาคำตอบแล้วนำคำตอบของตัวเองมาตอบครูในช่ัวโมงต่อไป 
โดยท่ีนักเรียนคนใดมีวิธีการคิดท่ีถูกต้องและสามารถอธิบายให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างมีเหตุผลครูจะ
ติดดาวพัฒนาการให้ในตาราง 
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“กิจกรรมของฝากนักคณิต”  
 
 
 
 
 

6. สื่อการเรียนรู้ 

  6.1 ใบงานท่ี 1  

  6.2 ส่ิงของท่ีจะนำมาใช้แบ่ง เช่นลูกอม ดินสอ ลูกแก้ว 

7.  การวัดและประเมินผล 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล 

เกณฑ์การ
วัดและ

ประเมินผล 
ใบงานที่ 1 เรื่องการ
แบ่งส่ิงต่าง ๆ 

1.ความสามารถในการนับลดและการ
หารหาร 

แบบฝึกทักษะ ร้อยละ 80 
ของจำนวน
แบบฝึก 

 2.ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
 

แบบสังเกต
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

 

 

8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
  
  
  

ให้นักเรียนช่วยน้องเตยหอมจัดเงาะใส่จานหน่อยครับ น้องเตยหอมมีเงาะอยู่ 30 ผลต้องการจัดใส่จาน
ให้แต่ละจานมีจำนวนเงาะเท่า ๆ กัน ให้ได้มากวิธีท่ีสุด น้องเตยหอมจะมีวิธีจัดจานได้อย่างไรบ้างครับ 
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แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะและกระบวนการการแก้ปัญหา (Problem solving) 

 
คะแนน:ระดับ

คุณภาพ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรากฏให้เห็น 

3  :  มาก 
ใช้ยุทธวิธีดำเนินการแก้ปัญหาสำเร็จ  อธิบายถึงเหตุผลในการใช้วิธีการ
ดังกล่าวได้เข้าใจชัดเจน มากกว่าร้อยละ 70 ของการอธิบายถึงเหตุผล 

2  :  ปานกลาง 
มียุทธวิธีดำเนินการแก้ปัญหาสำเร็จเพียงบางส่วน  อธิบายถึงเหตุผลในการ
ใช้วิธีการดังกล่าวได้บางส่วน มากกว่าร้อยละ 50 ของการอธิบายถึงเหตุผล 

1  :  น้อย 
ไม่มีร่องรอยการแก้ปัญหา / มีร่องรอยการแก้ปญัหาบางส่วน  เริ่มคิดว่า
ทำไมจึงต้องใช้วิธีการนั้นแล้วหยุด  อธิบายต่อไม่ได้  แก้ปัญหาไม่สำเร็จ 

 

ประเด็นในการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
 3 2 1 

1. ทำความเข้าใจปัญหา    
    - มีการวิเคราะห์เพื่อการทำความเข้าใจปัญหาโดยหาส่ิงท่ีต้องการทราบ มีข้อมูล             
      อะไร มีเงื่อนไขอย่างไร 

   

2. การวางแผน 
    - วางแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ให้สัมพันธ์กับส่ิงท่ีต้องการรู้    
3. การดำเนินการตามแผน 
- แก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีได้วางแผนไว้ มีการตรวจสอบความถูกต้องและความ  
  สมเหตุสมผลในขั้นตอนย่อยหรือของคำตอบ 

   

4. การตรวจย้อนกลับ 
- ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลในขั้นตอนย่อยหรือของคำตอบ    
5. ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือแนวคิดในการแก้ปัญหาใหม่ 
     - ใช้วิธีท่ีหลากหลายและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา    

รวมระดับคุณภาพ    
เกณฑ์การตัดสินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละด้าน 

ผลรวมระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
11 - 15 3 มาก 
6 - 10 2 ปานกลาง 
0 - 5 1 น้อย 

แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะและกระบวนการการให้เหตุผล (Reasoning) 

คะแนน:ระดับคุณภาพ ความสามารถในการให้เหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 

3  :  มาก 
มีเหตุผลอ้างอิงในการเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
มากกว่าร้อยละ 70 ของการอธิบายถึงเหตุผล 

2  :  ปานกลาง 
มีความพยายามเสนอแนวคิด และมีการอ้างอิงท่ีถูกต้องบางส่วนในการ
ประกอบการตัดสินใจ  มากกว่าร้อยละ 50 ของการอธิบายถึงเหตุผล 

1 :  น้อย 
ไม่มีแนวคิดประกอบการตัดสินใจหรือแนวคิดไม่สมเหตุสมผลในการประกอบการ
ตัดสินใจน้อยกว่าร้อยละ 50 ของการอธิบายถึงเหตุผล 

 

ประเด็นในการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

 3 2 1 
1. หาข้อสรุปท่ีเป็นเหตุผลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์    
2. ใช้ความรู้และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์และอธิบาย  
    ความคิดของตนเองได้ 

   

3. เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการให้เหตุผลในสถาณการณ์ เฉพาะใด ๆ    
4. ตรวจสอบและประเมินความคิดเห็นของตนเอง    
5. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการให้เหตุผลและนำไปใช้ได้    

รวมระดับคุณภาพ 
   
 

 

เกณฑ์การตัดสินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละด้าน 

ผลรวมระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
11 - 15 3 มาก 
6 - 10 2 ปานกลาง 
0 - 5 1 น้อย 

 
 
 
 

แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะและกระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creativity) 

คะแนน:ระดับคุณภาพ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีปรากฏให้เห็น 

3  :  มาก 
มีแนวคิดหรือวิธีการแปลกใหม่ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ 

2  :  ปานกลาง มีแนวคิดหรือวิธีการแปลกใหม่แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

1  :  น้อย 
ไม่มีผลงาน หรือมีแนวคิด วิธีการท่ีไม่แปลกใหม่หรือไม่สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ 

 

ประเด็นในการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

 3 2 1 
1. ในสถาณการณ์ปัญหาเดียวกันสามารถคิดหาคำตอบได้หลายคำตอบ (คิดคล่อง)    
2. จากสถาณการณ์ เงื่อนไขท่ีกำหนดให้สามารถปรับวิธีการคิดหรือขั้นตอนการทำงาน  
    ได้หลากหลายวิธี  (คิดยืดหยุ่น) 

   

3. มีความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิม และมีประโยชน์  (ความคิดริเริ่ม)    
4. มีความละเอียดรอบคอบเป็นการคิดในเชิงลึกมองเห็นในรายละเอียดปลีกย่อย   
    (คิดละเอียดละออ) 

   

5. มีการคิดนอกกรอบ คิดอิสระ กล้าเส่ียง และสามารถปรับเปล่ียนความคิดได้เสมอ    
    (การคิดริเริ่มสร้างสรรค์) 

   

รวมระดับคุณภาพ 
   
 

 

เกณฑ์การตัดสินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละด้าน 

ผลรวมระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
11 - 15 3 มาก 
6 - 10 2 ปานกลาง 
0 - 5 1 น้อย 
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แบบประเมินจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
คำช้ีแจง  จิตคณิตศาสตร์หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาใน 3 ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2. ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ 3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมินจิตคณิตศาสตร์ (Mathematical Mind)  
คะแนน:ระดับ

คุณภาพ 
ความถ่ีที่แสดงพฤติกรรม 

3  :  มาก 
แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้งหรือตลอดเวลา (มากกว่าร้อยละ60 -100) ของ
เวลาท่ีทำกิจกรรม 

2  :  ปานกลาง 
แสดงพฤติกรรมนาน ๆ ครั้ง (มากกว่าร้อยละ30 - 60) ของเวลาท่ีทำ
กิจกรรม 

1  :  น้อย ไม่แสดงพฤติกรรม หรือมีเล็กน้อยร้อยละ (0 - 30) ของเวลาท่ีทำกิจกรรม 
 

ประเด็นในการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
มาก 
(3) 

ปาน
กลาง 
 (2) 

น้อย 
 (1) 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
1.1 มีการสังเกตในรายละเอียดของส่ิงท่ีทำ    
1.2 สามารถจำแนกองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีทำได้ชัดเจน    
1.3 ค้นพบหรือเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสังเกต    
1.4 เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา    
2. ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ 
2.1 มีความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน    
2.2 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน    
2.3 มีการตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนส่งงาน    
2.4 เมื่อพบข้อบกพร่องของงานพยายามแก้ไขจนกว่างานจะสมบูรณ์    
3. ความคิดสร้างสรรค์ 
3.1 ค้นพบรูปแบบหรือแนวคิดใหม่ ๆ จากการทำงาน     
3.2 สามารถดัดแปลงการทำงานให้เร็วขึ้นหรือดีกว่าเดิม       
3.3 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการหาคำตอบ    
3.4 สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกับการแก้ปัญหาใหม่ได้    
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ระดับของจิตคณิตศาสตร์ 
ผลรวมระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

24 - 36 3 มาก 
13 - 24 2 ปานกลาง 
0 - 12 1 น้อย 
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ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วีรยุทธ พลายเล็ก 
วัน เดือน ปี เกิด 11  พฤศจิกายน 1973 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2528    สำเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จาก

โรงเรียนวัดบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2534  สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียน
ศึกษานารีวิทยา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2538  สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ
ประถมศึกษา จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2545  สำเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการ
ประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2558  ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 17 ซอยเอกชัย 139  ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
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