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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 

เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  3) เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีเชิงปริมาณ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ครูผู้สอน/ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 จ านวน 160 คน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2  จ านวน 40 คน กลุ่มขยายผลเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 
คน ได้มาโดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism  เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  (JOICE Model) 4) คู่มือการใช้รูปแบบ 5) 
แผนการจัดการเรียนรู้ 6) แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีชื่อว่า JOICE Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยผ่าน
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่  และปรับกระบวนการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความ
เข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ (2) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   ได้แก่ ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถด้านการคิด
ค านวณ   ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไปใช้จริงตามศักยภาพ (3) แนวคิด
และทฤษฎี แนวคิด constructivism แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์, ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการจัดการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ  และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน (4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(JOICE Model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  (4.1) การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน  (Joyful Preparation: J) (4.2) การท าความรู้ให้
ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) (4.3) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I)  (4.4) การตรวจสอบประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Check Learning Experience: C)  (4.5)  การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E)  (5) การวัดและประเมินผล มี 2 ระยะ ดังนี้ 
(5.1) ก่อน/หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  (5.2) ระหว่างใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้  (5.2.1) แบบทดสอบแบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ใช้หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จ
ส้ิน  (5.2.2) แบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงใช้ประเมินทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์
มี 5 ระดับ 2. ประสิทธิผลการใช้รูปแบบ พบว่านักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) ความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  2) 
ความสามารถด้านการคิดค านวณ 3) ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  4) ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาหลังใช้รูปแบบ JOICE Model สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบ 
พบว่านักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) ความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 2) ความสามารถด้านการคิดค านวณ 3) 
ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4) ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาหลังใช้รูปแบบ 
JOICE Model สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

56253904 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
Keyword : LEARNING MODEL BASED ON CONSTRUCTIVISM, MATHEMATICS ABILITIES 

MISS BORISUDTUM PIMSIRI : THE DEVELOPMENT OF LEARNING MODEL BASED 
ON CONSTRUCTIVISM TO ENHANCE MATHEMATICAL ABILITIES FOR STUDENTS IN 
PRIMARY  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SUTEP UAMCHAROEN, PH.D. 

The purposes of this research were:  1) develop and determine the efficiency of a learning model based on 
constructivism to enhance mathematical abilities for students in primary 2) evaluate the effectiveness of a learning model 
based on constructivism to enhance mathematical abilities for students in primary 3) disseminate a learning model based on 
constructivism to enhance mathematical abilities for students in primary by used mixed methodologies of quantitative and 
qualitative research. Key informants were teachers/experts in primary mathematics and students in the sample group, data 
were analyzed by content analysis. And in quantitative research population was the 160 students in primary grade 5 at 
Anubansamsen School of the 2016 academic year, the sample size was the 40 students in grade 5 class 2 and the disseminate 
size was the 40 students in grade 5 class 3  of the 2017 academic year, the sampling method was cluster random sampling, 
the research instruments were 1) interview form 2) questionnaire form 3) a model based on constructivism to enhance 
mathematical abilities for students in primary (JOICE Model)  4) a manual of model 5) lesson plans 6) tests. The data were 
analyzed by quantitative and qualitative and using computer software package. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. 

The results were as follows: 1. Learning model based on constructivism to enhance mathematical abilities 
for students in primary was called JOICE Model. There was 5 elements: (1) the concept, the mathematics activities learning 
through students’ experiences. They connected with their structures of knowledge structures that they had. And refined the 
thinking process, found different ways. To be used in the realization of the meaning of knowledge is self-meaning. Then they 
could learn mathematics effectively. (2) the objective, to enhance mathematical abilities for students in primary include 
concept, calculate, problem solving, reasonable for use in real life (3) the concepts and theories, constructivism, mathematical 
learning theory and the learning area in mathematics were Piaget's theory of intellectual development for mathematical 
knowledge management, Gagne's theory of learning for mathematical instruction, Bruner's teaching theory of mathematics 
learning, theory of mathematics. Dienes’ theory of mathematical instruction and Skinner's theory of mathematical knowledge 
management, model of mathematics teaching and assessment for learning in mathematics. (4) The procedure of JOICE Model 
was 5 stages: (4.1) Joyful Preparation: J (4.2) Obvious Knowledge: O (4.3) Infinite Activities: I  (4.4) Check Learning Experience: 
C (4.5) Evaluate Learning: E (5) Assessment and evaluation, it was 2 periods: (5.1) pretest/posttest of JOICE Model (objective 
test) were 4 multiple choices (5.2) progressive test of JOICE Model (5.2.1) subjective test using after finishing every unit  (5.2.2) 
learning logs of real life using after finishing every title in unit, using 5 levels of evaluation criteria for mathematical abilities. 
2. The evaluation of experiential learning model were the mathematical abilities include 1) concept 2) calculate  3) problem 
solving 4) reasonable for students in primary after using JOICE Model was higher than before using model and statistically 
significant at the .05 level. 3. The evaluation of disseminate learning model were the mathematical abilities include 1) 
mathematical conceptual 2) calculation 3) mathematical problem solving 4) mathematical reasonable for students in primary 
after using JOICE Model was higher than before using model and statistically significant at the .05 level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้คนไทยได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2555) ซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ 
โดยเฉพาะความคิดของมนุษย์ ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ศาสตร์อื่นๆ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและงานที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ความรู้ทางคณิตศาสตร์จึงเป็น
ความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นเช่นเดียวกับการอ่านและการเขียนที่มีความจ าเป็นส าหรับการ
ท างานในอนาคต (Usiskin, 2001) ได้กล่าวว่าการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการสื่อสาร  ถือ
เป็นหนึ่งใน 16 ความพร้อมของประเทศที่จ าเป็นส าหรับอนาคต  เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เนื่องจากความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการใน
สังคมโลก โดยผู้น าประเทศต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ   
 The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)  หรื อ ส ม าคมครู
คณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ((NCTM), 2000) ซึ่งเป็นสมาคมที่มีบทบาทในการก าหนดทิศทางใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะดังนี้  1) ตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ (To learn 
to value mathematics)  2) มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่ จะท าคณิตศาสตร์ (To 
become confident in their ability to do mathematics)  3) เป็นนักแก้ปัญหา (To become 
mathematical problem solvers) 4) สามารถสื่อสารคณิตศาสตร์ได้ (To learn to communicate 
mathematically)   5)  ส า ม า ร ถ ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ไ ด้  ( To learn to reason 
mathematically) จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งของประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกามีความสอดคล้องกันเน้นให้นักเรียนความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์  
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24 หมวดที่ 
4 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีจุดเน้นบางประการ ได้แก่ การฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา และการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้สนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะดังกล่าว โดยก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ซึ่งสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี 6 สาระ ได้แก่ 1) จ านวนและการ
ด าเนินการ 2) การวัด 3) เรขาคณิต 4) พีชคณิต 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น                     
6) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในสาระที่ 6 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนไว้ในมาตรฐาน  ค 6.1 คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2551)  
                จากผลการประเมินทางคณิตศาสตร์ในโครงการประเมินผลนานาชาติ (Program for 
International Student Assessment :  PISA)  ประเทศไทยมี ผลการทดสอบสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ที่ตกต่ า มีการแบ่งเกณฑ์สมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งสากลถือว่าเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ และจากการ
จัดล าดับของ PISA ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า นักเรียนในประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยทางด้านคณิตศาสตร์ 
415 คะแนน ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization 
for Economic Cooperation and Development: OECD) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 490 คะแนน มีความ
แตกต่างค่อนข้างมาก และยังมีคะแนนต่ ากว่าประเทศที่เข้าร่วมโครงการองค์กรความร่วมมือและ
พัฒนาเศรษฐกิจ คือ จีน: ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-เจียงซู–กวางตุ้ง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2560)  
 ส าหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นสถาบันกลางที่จัดสอบวัดผลระดับชาติ เรียกว่า การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ให้กับ
นักเรียนทุกคน วัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
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ครอบคลุมเนื้อหาวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน าผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุง การเรียนการสอนใน
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาการศึกษาต่อไป  ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เป็น 1 ใน 8 วิชาที่ถูกประเมิน ถ้าพิจารณาที่
ผลการประเมินในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นระดับแรกของระบบการประเมิน 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศ 3 ปี ย้อนหลังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ ในปี
การศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.77   ปีการศึกษา 2556  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.95   
และปีการศึกษา 2557  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.06   จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต่ า
กว่าร้อยละ 50 ตลอดระยะเวลา 3 ปี แสดงว่ายังมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ใน 6 สาระไม่เพียงพอ ดังนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา จึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ และศักยภาพใน
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 อีกทั้งจากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาของ
ผู้วิจัยพบว่า  นักเรียนแก้ปัญหาตามตัวอย่างที่ครูแสดงให้ดูเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากท่ีครูสอนได้  ไม่สามารถน าความคิดรวบยอดในแต่ละเนื้อหา สมบัติ ทฤษฎีและสูตรมาใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  และนักเรียนขาดการฝึกฝนทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหา ซึ่ง
ในชีวิตประจ าวันมนุษย์ต้องเผชิญปัญหามากมาย เช่น ปัญหาการเดินทาง ปัญหาการเรียน ปัญหาการ
ท างาน ในปัญหาเหล่านี้มีทั้งปัญหาที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน ต้องใช้หลักการและเหตุผลมาแก้ปัญหา 
แต่นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที จึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะและกระบวนการ เทคนิค
ต่างๆ มาช่วยแก้ปัญหา ถ้ามีความรู้ ความคิดรวบยอดหรือแหล่งความรู้เพียงพอ เข้าใจขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการแก้ปัญหา เลือกเทคนิคหรือกลวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ตลอดจนมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหามาก่อนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ดีและมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551)  
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จึงต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพที่เท่าเทียมกับนานาชาติ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการ
ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้ต้องผสมผสานสาระทั้งเนื้อหาและ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการเรียนรู้เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่ง
ที่ได้พบเห็น หรือมีอยู่ในชีวิตประจ าวันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างถ่อง
แท้จากตัวอย่างที่สัมผัสได้จริง ท าให้รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ มีคุณค่าสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตจริง อันจะส่งผลให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจไม่ใช่เป็นเพียงวิชาที่เรียนทฤษฎีบท กฎ สูตร 
นิยาม เพื่อใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น (อัมพร ม้าคนอง, 2547)  
 การพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ และความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ต้องพิจารณา
ถึงลักษณะของบุคคลที่มีสติปัญญาทางด้านคณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบซึ่งโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์              
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(Gardner, 1983) มีความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับสติปัญญาที่เน้นทางด้านคณิตศาสตร์  อธิบายลักษณะ
ส าคัญของบุคคลที่มีสติปัญญาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ดังนี้ ต้องเข้าใจสิ่งต่างๆ 
และบทบาทของสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้าใจในเรื่องจ านวน ตัวเลข และมี
ทักษะในการคิดค านวณ เช่น การประมาณค่า การท านายค่าทางสถิติ การแสดงผลข้อมูลโดยกราฟ
แบบต่างๆ รวมทั้งรู้จักใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  มีทักษะในการแก้ปัญหาโดย
พิจารณาเหตุและผล (Critical Thinking) เข้าใจรูปแบบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยรู้จักใช้
สัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือแสดงในสิ่งที่เป็นนามธรรม สามารถอธิบายเรื่องมโนมติในเรื่องต่างๆได้  
มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) รู้จักรวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบ
สมมติฐาน และลงข้อสรุปเพ่ือแก้ปัญหาที่พบได้ ชอบศึกษาหรือเรียนในวิชาที่ซับซ้อน เช่น แคลคูลัส 
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชอบในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ การใช้เหตุผล และวิทยาศาสตร์ 
เช่น นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ นักกฎหมาย และวิศวกร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ ชอบศึกษากลไกการท างานของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  
 จากที่กล่าวมาทักษะ/กระบวนการที่ส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ที่อยู่ภายในตัวผู้เรียนหรือเป็นผู้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้นหรือมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถหรือศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ  ดังนี้                   
1) ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์(Mathematics 
Concept) ก็เป็นสิ่งส าคัญในการท าความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคิดค านวณ  ความสัมพันธ์และจ านวน  รวมถึงการให้เหตุผลอย่างเป็น
ระบบ  เป็นสิ่งที่เกิดจากการสังเกต  หรือจากการได้รับประสบการณ์ที่นักเรียนได้ประสบแล้วน ามา
ประมวลผลเป็นข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ (Cockburn & Littler, 2010) และ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) กล่าวว่า มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Concept)  
เป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการน าความรู้คณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาหรือใช้
งาน ครูที่มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องและเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมาย  ที่มา และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กันของมโนทัศน์ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม หรือการด าเนินการทางคณิตศาสตร์จะสามารถจัดการ
เรียนรู้เพ่ือสื่อสาร สื่อความหมายให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างค าถามขยายความ เพ่ือพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ 
นอกจากนั้นยังมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียน  ดังนั้นนักเรียนที่มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง จะสามารถเรียนรู้และ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี รวมทั้งมีพ้ืนฐานที่จะเชื่อมโยง และมีความสามารถในการคิดเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไปได้ดีด้วย 2) ความสามารถด้านการคิดค านวณ เป็นความสามารถพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ในการจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก การลบ การคูณ การหาร
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จ านวนนับ เศษส่วนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางใน
การด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ ซึ่ง
วัดผลโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการคิดค านวณ ถ้าผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ  จะท าให้ติดอยู่ในตัว
ผู้ เรียน เป็นผู้มีทักษะการคิดค านวณที่ดีและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์                      
3) ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถหนึ่งในทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการเรียน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีความกระตือรือร้น
และมีความม่ันใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพ้ืนฐาน
ที่นักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) ซึ่งสมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ระบุไว้ใน
หนังสือประจ าปี ค.ศ. 1980 การปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนว่า การแก้ปัญหาต้องเป็น
จุดเน้นที่ส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สิ่งนี้ส่งผลให้นักการศึกษาทั่วโลกหันมาสนใจศึกษา
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้นของหลักสูตรคณิตศาสตร์  (S. Krulik & Reys, 1980)              
4) ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการแสดงแนวความคิด
เกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดตาม
หลักการ สมบัติและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์   
 การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามเป้าหมายนั้นต้องค านึงถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
นักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีอายุอยู่ในช่วง 7-11 ปี  ตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์  (ทิศนา แขมมณี , 2555) ในขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete 
Operation Stage) ขั้นนี้จะเริ่มจากอายุ 7-11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็ก
วัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้งเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวัยนี้สามารถ
ที่จะเข้าใจเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้  ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้คือ 
ความสามารถในการคิดย้อนกลับ นอกจากนั้นความสามารถในการจ าของเด็กในช่วงนี้มีประสิทธิภาพ
ขึ้น สามารถจัดกลุ่มหรือจัดการได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากับบุคคลอ่ืนและเข้าใจความคิดของ
ผู้อื่นได้ดี และทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์
ที่เน้นการให้ความส าคัญกับการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีบทบาทและกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้  
ดีนส์ได้เสนอแนวคิดว่า การสอนคณิตศาสตร์ควรเน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นให้มาก
ที่สุด   ยิ่งกิจกรรมเพ่ิมขึ้นเท่าใดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น  และดีนส์เห็นว่า
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสอนคณิตศาสตร์มีหลายองค์ประกอบ (สมทรง สุวพานิช, 2546) ดังนี้ 1) ล าดับ
ขั้นการสอนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสอน 2) การแสดงความคิดต้องใช้หลายวิธีและ
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หลายๆ   รูปแบบเพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 3) การท าให้เกิดความคิดได้จะต้องให้เป็นไป
ตามล าดั บ  4)  ความพร้ อมทางวุฒิ ภ าวะสุ ขภาพ  ประสบการณ์ เดิม  ความสนใจ  เ วลา 
เหตุการณ์ สถานที่  บรรยากาศ  สมาธิ และความถนัด 5) การได้มีโอกาสฝึกฝนบ่อยๆ  6) การ
เสริมแรงที่เหมาะสมและเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือท่าทาง 7) การรู้จักใช้วิธีการ  การสื่อสาร
ที่เหมาะสมและคุ้มค่า  ส่วนทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์   โดยกล่ าวถึ งการเรียนการสอนที่ดี จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญ  4  ประการ  ได้แก่ 1) โครงสร้างของเนื้อหา  2) ความพร้อมในการเรียนรู้  3) การหยั่งรู้จาก
การคาดคะเนโดยใช้ประสบการณ์ 4) แรงจูงใจในการเรียนรู้   อีกทั้งบรูเนอร์ให้ความส าคัญกับสมดุล
ระหว่างผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนการสอน  บรูเนอร์เชื่อว่าทุกคนเลือกที่จะรับรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ
และเกิดการเรียนรู้ด้วยการค้นพบของตนเอง  แนวคิดที่ส าคัญของบรูเนอร์ (ทิศนา แขมมณี, 2545) มี
ดังนี้  1)  การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับ
ความพร้อมของผู้เรียนและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพ 3) การคิดแบบหยั่งรู้ เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วยพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 4) แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ 5) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด  หรือสามารถจัด
ประเภทของสิ่งต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  6) การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดคือการให้ผู้เรียนค้นพบการเรียน
ด้วยตนเอง  
 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์  
ได้มีโอกาสผิดพลาดและมีโอกาสแก้ตัว  เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆ กล่าวคือ  ผู้เรียนไม่ควรได้รับ
การสอนให้จดจ าเนื้อหาเท่านั้น  แต่ควรจะได้รับการเสนอให้รู้จักคิดโดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ตน
ได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ  คือ การน าข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้
ที่ตนมีอยู่  และการปรับกระบวนการการรู้คิด คือการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความ
เข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อด้วยตนเอง อีกทั้งครูผู้สอนต้องค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และสาระของวิชาคณิตศาสตร์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีการจัดการเรียนรู้ที่
สูงขึ้นตามล าดับ เนื้อหาควรเรียงล าดับขั้นของการเรียนรู้ โดยเริ่มจากความคิดรวบยอดที่เป็นทักษะ 
ความรู้พ้ืนฐานง่ายๆ ไปสู่หลักการความคิดรวบยอดและทักษะที่ซับซ้อน จัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมที่มี
ความหลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เดียวกัน  ใช้เกม และการ
เล่นมีประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ความคิดรวบยอดในคณิตศาสตร์ และมีประโยชน์ในการฝึกทักษะ 
ทบทวน หรือน าความรู้ไปใช้  ใช้องค์ความรู้หรือมโนทัศน์ที่มีไปใช้ต่อยอด  สร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมที่
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ซับซ้อนโดยใช้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียนรู้มาก่อน  มีการฝึกและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  และใช้แรง
เสริมทางบวก เช่น ให้ความสนใจและค าชม เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี  โดยผู้วิจัยได้น าการจัดการ
เรียนรู้แบบต่างๆ  ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต การสอน
แบบนิรนัย การสอนแบบใช้เกม และการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐานมาสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ที่โดดเด่น/น่าสนใจร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านการวั ดและ
ประเมินผลทางด้านคณิตศาสตร์ตามแนวคิด SOLO Taxonomy (John B.  Biggs & Collis, 1982)  
ที่ผู้วิจัยใช้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
ก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน และแบบบันทึกการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ปรับค่าระดับคุณภาพตาม
แนวคิด SOLO Taxonomy เป็น 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน ได้แก่  ระดับ 1 เป็นระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน/ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ (Pre- Structural 
Level) ระดับ 2  เป็นระดับโครงสร้างเดี่ยว/ จุดประสงค์เดี่ยว (Uni-Structural Level) ระดับ 3 เป็น
ระดับโครงสร้างหลากหลาย/จุดประสงค์ที่หลากหลาย (Multi-Structural Level)  ระดับ 4 เป็น
ระดับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง/ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (Relational Level)  และระดับ 5 
เป็นระดับแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้างภาคขยายนามธรรม/การประเมินค่า (Extended Abstract 
Level)  ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดและทฤษฎี 4) การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  5) การวัดและประเมินผล ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  องค์ประกอบที่ 1 หลักการ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด 
Constructivism  จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ผู้เรียนได้รับไป
เชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่  และปรับกระบวนการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการ
สร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา  ได้แก่ ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถด้านการคิด
ค านวณ   ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้จริงตามศักยภาพ องค์ประกอบที่  3 แนวคิดและทฤษฎี เป็นแนวคิดและทฤษฎีสรรค์
สร้างความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ทฤษฎีของดีนส์
กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ  และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ทีม่ีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้แก่ ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) ใช้ลักษณะ
เด่นของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน คือ 1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียนทางคณิตศาสตร์ที่
เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้   เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน 2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น 
ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนเพ่ือให้เกิด
ความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัยจะส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการคิดค านวณของนักเรียน คือ  3) ครูก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกันและลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือ
น าไปสู่มโนทัศน์(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ 4) ครูก าหนด
สถานการณ์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้ปัญหา  ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้
กิจกรรมเป็นฐาน จะส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  5) 
นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ประกอบ  6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์
ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือ
เล่นสนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Check Learning Experience: C) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  
7) นักเรียนก าหนดปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคย
เผชิญมา มาแก้ปัญหาและค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจาก
เพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ 
(Evaluate Learning: E) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   การสอนการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ จะส่งเสริมความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ 8) นักเรียน
ท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์
ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรม
หรือประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/เรียนรู้ไป  องค์ประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผล เป็นการวัด



  23 

ความสามารถทางคณิตศาสตร์มีทั้งหมด 4 ด้าน   ได้แก่  1) ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
(Concept)  2) ด้านการคิดค านวณ (Calculate)   3) ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem 
Solving)   4) ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Reasonable)  โดยวัดและประเมินผลก่อน/หลัง 
และระหว่างใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) การ
ด าเนินการให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)  เกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน 
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นพบว่านักเรียนจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีและเป็นผู้มี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์นั้น นักเรียนจะต้องมี 1) ความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
เป็นความสามารถในการคิด การบอกความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
ด้านจ านวน  สัญลักษณ์ หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  แล้วสรุปรวมให้อยู่ในรูปนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติต่างๆ 2) ความสามารถด้าน
การคิดค านวณ เป็นความสามารถในการจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางในการ
ด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ซึ่ง
วัดผลโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการคิดค านวณ ถ้าผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆจะท าให้ติดอยู่ในตัว
ผู้ เรียน เป็นผู้มีทักษะการคิดค านวณที่ดีและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนวิชา คณิตศาสตร์                       
3) ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ใน
การค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์   โดยผู้เรียนต้องฝึกฝนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
ซับซ้อนขึ้นเพ่ือพัฒนายุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายไปใช้จริงตามศักยภาพได้  4) ความสามารถ
ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นการแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหา
ความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้พัฒนาสูงขึ้น   โดยสังเคราะห์
จากแนวคิดและทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์(Mathematical Learning Theory and The Learning Area in Mathematics)  ได้แก่ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
กาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์, ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ และการประเมินผลการ
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จัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Assessment of Learning in Mathematics) ที่มีความสัมพันธ์
กันให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
ค าถามการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยเพื่อตอบค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
หรือไม่ อย่างไร 

 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิผลอยู่ในระดับใด และเป็น
อย่างไร  
 3. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เ พ่ือส่ ง เสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปขยายผล มีผลเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.  เ พ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
 3. เพ่ือขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
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 2. นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสูง
กว่าก่อนเรียน 

 3. นักเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน              

อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1                         
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 155 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2  
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 40 คน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์)  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ได้มาโดยวิธีการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 กลุ่มขยายผลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3   
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 40 คน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์)  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ได้มาโดยวิธีการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม (Cluster Random Sampling) ซ่ึงนักเรียนมีความรู้ความสามารถไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

 1. ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE  
Model) 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มี 4 ด้าน ดังนี้ 
    2.1 ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการ 

เข้าใจ บอกความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ในด้านจ านวน  สัญลักษณ์ หรือ
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แล้วสรุปรวม
ให้อยู่ในรูปนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติต่างๆ           
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                   2.2 ความสามารถด้านการคิดค านวณ เป็นความสามารถในการจัดกระท าจ านวน
ต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า 
รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ซึ่งวัดผลโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการคิดค านวณ ถ้าผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติบ่อยๆจะท าให้ติดอยู่ในตัวผู้เรียน เป็นผู้มีทักษะการคิดค านวณท่ีดีและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  
                   2.3 ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์   โดยผู้เรียนต้องฝึกฝน
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นเพ่ือพัฒนายุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
                  2.4 ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นการแสดงแนวความคิด
เกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
       เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                  
ภาคเรียนที่ 1 มี 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
                     1. มุม 
                 2. สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
                      3. การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 
           ขอบเขตด้านระยะเวลา 
                      การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และขยายผล
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในระยะเวลา 2 ภาคเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงนิยามความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะส าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 
            1.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเพ่ือจัดเตรียมการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย 
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4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research) เป็นการวิเคราะห์ (Analysis) 2) การพัฒนา (Development) เป็น
การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 3) การวิจัย (Research) เป็นการน าไปใช้  
(Implementation) 4) การพัฒนา (Development) เป็นการประเมินผล (Evaluation) 
           2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (JOICE Model) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 
2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดและทฤษฎี 4) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  5) การวัด
และประเมินผล ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  องค์ประกอบที่ 1 หลักการ เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนได้รับไปเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่  และปรับกระบวนการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความ
เข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา  ได้แก่ ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถด้าน
การคิดค านวณ ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้จริงตามศักยภาพ องค์ประกอบที่ 3 แนวคิดและทฤษฎี แนวคิด constructivism 
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , ทฤษฎี
การเรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  องค์ประกอบที่ 4 การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1  
การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน จะส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ (1) 
ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียนทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอยู่บน
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้   เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
สนุกสนาน (2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น ขั้นที่ 2  การท า
ความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบ
ยอด  การสอนแบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัยจะส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์และการคิดค านวณของนักเรียน คือ  (3) ครูก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่
แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกันและลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือน าไปสู่มโนทัศน์
(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ (4) ครูก าหนดสถานการณ์ 
หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี 
พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
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หลากหลาย (Infinite Activities: I) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้กิจกรรม
เป็นฐาน จะส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  (5) นักเรียนฝึก
สร้างปัญหา และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ  
(6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่น
สนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางคณิตศาสตร์  ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Check Learning Experience: C) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  
(7) นักเรียนก าหนดปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคย
เผชิญมา มาแก้ปัญหาและค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจาก
เพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ 
(Evaluate Learning: E) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  การสอนการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ จะส่งเสริมความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ (8) 
นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจาก
กิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีได้ปฏิบัติ/เรียนรู้ไป  องค์ประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผล มี 2 ระยะ 
ดังนี้  5.1) ก่อน/หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 5.2) ระหว่างใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5.2.1) แบบทดสอบ
แบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ใช้หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น  
5.2.2) แบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงใช้ประเมินทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยใช้เกณฑ์
การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์มี 5 ระดับ ตามแนวคิด SOLO Taxonomy 

 3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ระดับคุณภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเท่ากับ  80/80 (E1/E2) โดยมี
ความหมายดังนี้ 
                   80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่าง
เรียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                   80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียน
ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของผลผลิต 
            4. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่ได้จากการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ เพ่ือส่งเสริม
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนมีความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) 
            5. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ภายในตัวผู้เรียน 
ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
                    5.1 ความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการเข้าใจ 
บอกความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในด้านจ านวน สัญลักษณ์ หรือการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แล้วสรุปรวมให้
อยู่ในรูปนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติต่างๆ 
                    5.2 ความสามารถด้านการคิดค านวณ เป็นความสามารถในการจัดกระท าจ านวน
ต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า 
รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ 
                    5.3 ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผู้เรียนต้องฝึกฝน
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นเพ่ือพัฒนายุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
                    5.4 ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นการแสดงแนวความคิด
เกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ 
                     
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (JOICE Model) ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย               
ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง อันประกอบด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัยในส่วนของแนวคิดที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา แนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์สู่ห้องเรียน และการประเมินผลจากการทดลองการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้
ท าการพัฒนาขึ้น ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอน าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา 
3. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน และการออกแบบการเรียน 

การสอน 
5. การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ  

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
   1.1 ความสามารถทางคณิตศาสตร์  

         เมื่อจะกล่าวถึงความสามารถทางคณิตศาสตร์ต้องเริ่มพิจารณาจากทักษะและกระบวนการ
พ้ืนฐานที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้        
         ((NCTM), 2000) The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)  หรื อ
สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะดังนี้ 1) ตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ 2) มีความม่ันใจ
ในความสามารถของตัวเองที่จะท าคณิตศาสตร์ 3) เป็นนักแก้ปัญหา 4) สามารถสื่อสารคณิตศาสตร์ได้  
5) สามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้  
          (Marsh, 2007) ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประเทศสิงคโปร์กล่าวถึงทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็น
การคิดค านวณ การจัดการเชิงพีชคณิต เชิงเรขาคณิตและการวิเคราะห์ข้อมูล การวัด การใช้เครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร์และการประมาณค่า ทักษะความรู้  (หรือทักษะกระบวนการ) ที่เกี่ยวข้องใน



  32 

กระบวนการของการรับและการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการให้เหตุผล  การสื่อสารและ               
การเชื่อมโยงทักษะการคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรม การประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและการสร้าง
แบบจ าลอง 
          (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551)  กล่าวไว้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ที่ว่าด้วยเหตุผล  กระบวนการคิด  และการแก้ปัญหา  คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้
นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะการ
แก้ปัญหา  ท าให้สามารถคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  สามารถ
คาดการณ์  ว า งแผน  ตั ดสิ น ใ จและแก้ ปัญห า ได้ อย่ า ง เหมาะสม  ซึ่ ง เ ป็ นประ โยชน์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน  ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ  ท าให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ 
         (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2551) กล่าวถึงทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระที่ 6  มาตรฐาน ค 6.1 นักเรียนต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
          จากการศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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NCTM สหรัฐอเมริกา         

Marsh, C.J. สิงคโปร ์         

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
        

ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 

        

          
          จากตารางที่  1  จะเห็นว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ NCTM ,2000; 
Marsh, C.J. ,2007; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2551 และ ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2551 ให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่องมีองค์ความรู้และความเข้าใจใน
คณิตศาสตร์ มีความสามารถด้านการคิด  มีความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มี
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  รองลงมา คือ ความสามารถด้านการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ ความสามารถด้านการ
น าเสนอทางคณิตศาสตร์ 
          จากที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์ที่อยู่ภายในตัวผู้เรียน มี 4 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ 1. ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ 2. ความสามารถด้านการคิดค านวณ 3. ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
4. ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
   1.2 ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 
        1.2.1 ความสามารถด้านมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
                1.2.1.1 ความหมายของมโนทัศน์ 
                 ในโลกของเรามีสิ่งต่างๆ อย่างไม่จ ากัด มนุษย์สามารถเรียนรู้และจดจ าสิ่งต่างๆ 
นั้นได้เพราะสามารถจัดรวบรวมสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเข้าเป็นหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสถานการณ์
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จ าเป็นที่มนุษย์ต้องสามารถจ าแนกให้เห็นความแตกต่าง  หรือรวบรวมสิ่งที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเป็น
หมวดหมู่ได้ ค าที่ใช้แทนลักษณะดังกล่าวนี้คือ มโนทัศน์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Concept  มาจาก
รากศัพท์ภาษาลาตินว่า Conceptus Concipere (Conceive) ในประเทศไทยมีให้ค าแปลไว้อีกว่า 
ความคิดรวบยอด แนวคิด สังกัปมโนมติ และมโนภาพ ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ใ ห้
ความหมายไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
                 (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2528) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการแยกแยะ จัดหมวดหมู่ของวัตถุ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าเป็นกลุ่ม
เดียวกันได้ โดยอาศัยลักษณะร่วมหรือลักษณะที่เหมือนกันของสิ่งเร้านั้นเป็นเกณฑ์ในการจัดรวมอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน และแบ่งแยกสิ่งเร้าที่ไม่มีลักษณะร่วมนี้ออกไว้ในประเภทอ่ืนๆ  
                (บุญชม ศรีสะอาด , 2537) ได้ ให้ความหมายไว้ว่ า มโนทัศน์  หมายถึง 
ความสามารถในการจัดจ าพวกสิ่งต่าง ๆ ตามคุณสมบัติที่เหมือนกันของสิ่งต่างๆ ได้แก่ กลม เหลี่ยม สี
น้ าเงิน ฯลฯ ซึ่งผู้มีมโนทัศน์จะสามารถระบุสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน เช่น 
ระบุว่าสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ได้แก่ เหรียญบาท ยางรถยนต์ จานข้าว เป็นต้น 
                (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง ลักษณะร่วม
ของวัตถุหรือเหตุการณ์ประเภทเดียวกันหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ลักษณะร่วม ลักษณะนิยมของคุณสมบัติ
และธรรมชาติ 
                (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2538) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง ความ
เข้าใจของคนที่มองเห็นเหมือนของสิ่งเร้า และสามารถจัดกลุ่มของสิ่งเร้าที่มีลักษณะร่วมกันไว้เป็นพวก
เดียวกัน 
                (นาตยา ปิสันธนานนท์, 2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง ความรู้
ความเข้าใจในองค์ความรู้ ซึ่งไม่ใช่ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปของค าหรือ
กลุ่มค า 
                (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มโนทัศน์ เป็นค านามที่ใช้
แทน สัตว์ วัตถุ สิ่งของที่จัดไว้ในจ าพวกเดียวกัน โดยถือลักษณะที่ส าคัญหรือวิกฤติเป็นเกณฑ์  
                (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
การคิดถึงหรือจินตนาการถึงบางสิ่ง เป็นการเกิดแนวคิดหรือเกิดความเข้าใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
                (ปรียาพร วงศ์อนุการโรจน์, 2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง 
ผลสรุปจากการรับรู้ที่มีต่อสิ่งเร้าที่มีลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันอยู่ เป็นการรวบรวมสิ่งที่คล้ายคลึงกันเข้า
มารวมกันเป็นรูปแบบอันเดียวกัน 
                (สุวิทย์ มูลค า, 2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มโนทัศน์ หมายถึง ความเข้าใจที่
สรุปเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการสังเกต หรือการได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้น
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หรือเรื่องนั้น แล้วใช้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จัดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งท า
ให้เกิดความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 
                จากความหมายของมโนทัศน์ที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปความหมายของ           
มโนทัศน์ หมายถึง ความเข้าใจในลักษณะของสิ่งเร้า และสามารถแยกประเภทหรือจัดระบบของสิ่งเร้า
ต่างๆ โดยอาศัยคุณลักษณะเฉพาะที่มีร่วมกันหรือมีความสัมพันธ์กัน 
                ส าหรับมโนทัศน์เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้มีผู้ให้ความหมาย
ไว้ดังนี้ 
                (Carter, 1959) ได้ให้ความหมายสรุปไว้ว่า มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความคิดส าคัญ ความเข้าใจที่ เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
คณิตศาสตร์ในด้านการค านวณ ความสัมพันธ์กับจ านวน การให้เหตุผลอย่างมีระบบและคุณลักษณะ
ภายนอกของสิ่งของ อันเกิดจากการสังเกตหรือการได้รับประสบการณ์แล้วน าลักษณะนั้นมา
ด าเนินการเพื่อหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ 
                (Cooney, Davis, & Henderson, 1975) ได้ให้ความหมายสรุปไว้ว่า มโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ แล้วสามารถสรุปความเข้าใจ
โดยบอกความหมายหรือสรุปเป็นนิยาม เช่น การมีมโนทัศน์เรื่อง การคูณ สามารถบอกนิยามของการ
คูณได ้
                (Bell, 1981) ได้ให้ความหมายสรุปไว้ว่า มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์มี 3 ประเภท ได้แก่ 
               (1) มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เป็นการจัดประเภทของจ านวน  การใช้
สัญลักษณ์แทนจ านวน และความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน เช่น สิบสอง VII  เป็นต้น 
               (2) มโนทัศน์ทางสัญกรณ์ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
บอกความหมายและสมบัติของจ านวน เช่น 683 เป็นจ านวนที่ตัวเลขแต่ละหลักมีค่าแตกต่างกัน 6 มี
ค่าเป็น 600,  8 มีค่าเป็น 80, 3 มีค่าเป็น 3  ดังนั้น 683 มีค่าเท่ากับ 600 + 80 + 3 
                 (3) มโนทัศน์การประยุกต์ เป็นการน ามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์กับ             
มโนทัศน์ทางสัญกรณ์มาผสมผสานกัน เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และใช้แก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น ปริมาตรพื้นที่ผิว เป็นต้น 

                (เมธี ลิมอักษร, 2521) ได้ให้ความหมายไว้สรุปได้ว่า มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยสามารถสรุปรวบยอดคุณสมบัติที่เป็น
องค์ประกอบร่วมของสิ่งที่เราพบเห็น แล้วสามารถก าหนดสัญลักษณ์หรือความหมายแทนคุณสมบัติ
ดังกล่าวได้ เช่น “รูปสามเหลี่ยม” หมายถึง รูปปิดที่ประกอบด้วยด้านสามด้าน เขียนสัญลักษณ์แทน

ด้วย “” เป็นต้น 
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                จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่ าความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการเข้าใจ บอกความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ในด้านจ านวน  สัญลักษณ์ หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการได้รับประสบ
การณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แล้วสรุปรวมให้อยู่ในรูปนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติต่างๆ  
               1.2.1.2 ประเภทของมโนทัศน์ 

                นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้จ าแนกประเภทของมโนทัศน์ตามลักษณะหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

                (J.S. Bruner, Goodnow, & Austin, 1957) ได้แบ่งประเภทของมโนทัศน์
ออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
                       (1) มโนทัศน์ร่วมลักษณะ (Conjunctive Concepts) เป็นการมีลักษณะเฉพาะ 
(Attributes) ร่วมกันตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป เช่น สมุดสีเขียว ดอกไม้สีแดง หรือสิ่งเร้าที่พบเห็น
โดยทั่วไปและคุ้นเคยในชีวิตประจ าวันที่มีลักษณะร่วมกันตามขนาด รูปร่าง สี เป็นต้น 
                      (2) มโนทัศน์แยกลักษณะ (Disjunctive Concepts) เป็นการเลือกเอาอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน เช่น สัญลักษณ์ “O” อาจจะหมายถึง จ านวนเต็มศูนย์  (Zero) 
วงกลม ตัวอักษรโอในอังกฤษ หรือไข่ฟองหนึ่ง 
                    (3) มโนทัศน์เชิงสัมพันธ์ (Relational Concepts) เป็นความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์สภาวะ  หรือสิ่งเร้าตั้งแต่สองอย่างหรือมากกว่า เช่น ภาษีเงินได้สัมพันธ์กับระดับของรายได ้

               (บุญเสริม ฤทธาภิรมย์, 2523) ได้แยกประเภทของมโนทัศน์เป็น 3 ประเภท ใน
ลักษณะที่คล้ายกัน ดังนี้ 
                     (1) มโนทัศน์ที่มีลักษณะร่วมกัน เป็นมโนทัศน์ที่มีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่  มี
ลักษณะหลายๆ อย่างร่วมกัน ท าให้ง่ายในการเรียนรู้ 
                      (2) มโนทัศน์ที่เป็นเชิงสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหรือส่วนของ
กลุ่มมาพิจารณาคุณลักษณะหรือคุณค่าที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กันในบางลักษณะ 
                    (3) มโนทัศน์ที่เป็นเชิงวิเคราะห์ เป็นมโนทัศน์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของคุณลักษณะที่
สังเกตได้จากส่วนต่างๆ ของวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวที่มีความซับซ้อนกว่าสองประเภทแรก 

             (ประยูร อาษานาม, 2537) ได้แยกมโนทัศน์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                     (1) มโนทัศน์เกี่ยวกับคุณสมบัติ (Qualitative Concepts) เป็นการจ าแนกสิ่ง
ต่างๆ ตามขนาด รูปร่าง และสี เป็นต้น ซึ่งสามารถรับรู้สัมผัสได้ 
                    (2) มโนทัศน์เกี่ยวกับปริมาณ (Quantitative Concepts) เป็นเรื่องของนามธรรม 
เช่น จ านวนและการนับจากการแบ่งประเภทของมโนทัศน์ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาข้างต้น
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สรุปได้ว่า มโนทัศน์แบ่งเป็นมโนทัศน์ที่สามารถสังเกตและสัมผัสได้ และมโนทัศน์ที่ไม่สามารถสังเกต
และสัมผัสได้ต้องอาศัยการวิเคราะห์ โดยพิจารณาว่ามีพิจารณาว่ามีลักษณะร่วมกันหรือแตกต่างกัน 
              1.2.1.3 การเรียนรู้มโนทัศน์และการสอนมโนทัศน์ 

              การสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนการสอน
ของครูทุกระดับการศึกษา เพราะมโนทัศน์เป็นรากฐานส าคัญของความคิดมนุษย์จะคิดไม่ได้ถ้าไม่มี              
มโนทัศน์ที่เป็นพ้ืนฐานเพราะมโนทัศน์จะช่วยในการตั้งกฎเกณฑ์ หลักการต่างๆ และสามารถที่จะ
แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้การเรียนรู้มโนทัศน์ (Learning Concepts)  

               (Ausubel, 1969) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้มโนทัศน์อาจจะแบ่งออกได้
เป็น 2 อย่าง คือ 
                     (1) Concept Formation หมายถึง การเรียนรู้มโนทัศน์จากประสบการณ์ของ
การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้โดยการค้นพบหรือใช้วิธีอุปมาน ( Inductive Process) ตัวอย่าง เช่น เด็กที่
เรียนรู้มโนทัศน์ของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น หมวก และรองเท้า โดยการมีประสบการณ์ว่า ถ้า
จะออกไปข้างนอกจะต้องสวมหมวกที่ศีรษะ สวมรองเท้าที่เท้า เป็นต้น เด็กจะรับรู้รูปร่างของหมวก
และค าว่าหมวกแทนสิ่งที่ตนรับรู้และมีมโนภาพ 

              (2) Concept Assimilation เป็นกระบวนการเรียนรู้มโนทัศน์แบบอนุมาน 
(Deductive Process) โดยทราบค าจ ากัดความของมโนทัศน์พร้อมกับตัวอย่างของมโนทัศน์และ
คุณลักษณะวิกฤติ (Critical Attributes) ของมโนทัศน์นั้น เด็กโตและผู้ใหญ่ใช้กระบวนการ Concept 
Assimilation นี้ 

              (Frayer, Frederick, & Klausmeier, 1969) ได้ศึกษาการเรียนรู้มโนทัศน์ของ
นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่า ผู้เรียนจะเริ่มเรียนรู้มโนทัศน์ตามขั้นพัฒนาของสติปัญญา โดย
แบ่งกระบวนการเรียนรู้มโนทัศน์เป็น 4 ขั้น ได้แก่ 

              (1) ขั้นรูปธรรม (Concrete Level Process) 
              (2) ขั้นเหมือน (Identity Level Process) 
               (3) ขั้นแบ่งสิ่งต่างๆ ที่มีคุณลักษณะวิกฤติเหมือนกัน (Beginning Classification 

Level) 
               (4) ขั้นสูงสุด (Formal Level Process) 
               แบ่งการสอนมโนทัศน์ (Teaching Concepts) ออกเป็น 3 รูปแบบ (Models) 

คือ 1) การสอนมโนทัศน์ขั้นรูปธรรมและขั้นเหมือน 2) การสอนมโนทัศน์ประเภทการจัดกลุ่มขั้นต้น   
3) การสอนมโนทัศน์ข้ันที่มีวุฒิภาวะและข้ันสูง ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า 



  38 

              การสอนมโนทัศน์ขั้นรูปธรรมและขั้นเหมือน เป็นการสอนมโนทัศน์ในขั้นต้นที่
ผู้สอนควรเริ่มจากกการใช้ของจริง และยกตัวอย่างประกอบจนนักเรียนสามารถสรุปมโนทัศน์นั้นได้
ด้วยตัวนักเรียนเอง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

              (1) แสดงตัวอย่างซึ่งอาจเป็นของจริงหรือรูปภาพพร้อมกับมีของที่เหมือนกับ
ตัวอย่างไว้หลายๆ อย่าง เช่น การสอนมโนทัศน์ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ครูควรให้ตัวอย่างที่รูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสที่ต่าง ขนาดและต่างสี และขนาดเดียวกันมีของที่ไม่ใช่ตัวอย่าง เช่น รูปสามเหลี่ยม หรือรูป
วงกลมให้ดูด้วย เพื่อผู้เรียนรู้จะได้เห็นความแตกต่าง 

              (2) ในขณะที่แสดงตัวอย่างให้ผู้เรียนดู ครูจะต้องบอกชื่อมโนทัศน์พร้อมๆ กับ
ตัวอย่าง เช่น ถ้าให้ตัวอย่าง “รูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส” ครูควรจะบอกว่า “นี่คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” 
ต่อจากนั้นชี้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมถามนักเรียนว่า “นี่คือรูปอะไร” หรือ “เราเรียกรูปนี้ว่าอะไร” 

              (3) ครูจะต้องบอกข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทันทีว่าค าตอบของนักเรียนถูกหรือ
ผิด โดยบอกว่า “ถูกแล้วเราเรียกรูปนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ถ้านักเรียนตอบผิดก็จะต้องบอกให้ทราบ
การบอกให้นักเรียนทราบทันทีว่าค าตอบนั้นถูกหรือผิด จะช่วยให้นักเรียนจ าสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น 

              (4) ครูควรจะแสดงรูปภาพ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ที่มีขนาดต่างไปหรือสีต่างไปให้
นักเรียนดูและถามให้นักเรียนบอกว่าคืออะไร 

              (5) ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องสอนนักเรียนซ้ าตั้งแต่ขั้นหนึ่งถึงขั้นสี่ก็ควรท าเพ่ือ
ความแน่ใจว่านักเรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์ที่ครูตั้งใจจะสอน 

              การสอนมโนทัศน์ประเภทการจัดกลุ่มขั้นตอน  เป็นการสอนที่ให้นักเรียน ใช้วิธี
อนุมานหรืออุปมานเพ่ือแยกแยะได้ว่าสิ่งใดใช่มโนทัศน์และสิ่งใดไม่ใช่มโนทัศน์ที่เรียนโดยยกตัวอย่าง
ประกอบจนนักเรียนสามารถสรุปมโนทัศน์นั้นได้ด้วยตัวนักเรียนเอง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

              (1) ครูยกตัวอย่างมโนทัศน์ที่ต้องการจะเสนอพร้อมกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างสัก 2-3 
ชนิด เช่น การสอนมโนทัศน์ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ครูอาจให้ผู้เรียนดูตัวอย่างของ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” 
และสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปต่าง ๆ รวมทั้งรูปสี่เหลี่ยมด้านที่เกือบจะเหมือนกับ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” 

              (2) ช่วยหรือแนะน าให้นักเรียนใช้วิธีอนุมานหรืออุปมาน เพ่ือหาคุณลักษณะ
พิเศษของรูป “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” เป็นต้นว่าอาจให้นักเรียนวัดด้านทั้งสี่ของรูป “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” 
เพ่ือค้นพบว่า ด้านทั้งสี่มีความยาวเท่ากัน นอกจากนี้อาจจะให้นักเรียนพบเองหรือครูช่วยแนะให้วัด
มุมทั้งสี่เพ่ือค้นพบว่ามีมุมเท่ากันสี่มุม 

              (3) ลองให้นักเรียนให้ค าจ ากัดความของ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ด้วยตนเองแม้ว่าค า
จ ากัดความจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่อย่างน้อยนักเรียนควรจะบอกค าจ ากัดความได้ตามที่ค้นพบในขั้นที่
สอง คือ เป็นรูปที่มีด้านเท่ากันสี่ด้าน และมีมุมเท่ากันสี่มุม 
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             (4) ให้นักเรียนชี้รูป “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ที่อยู่รวมกับรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่ืน ๆ 
โดยใช้คุณลักษณะวิกฤติที่นักเรียนค้นพบในขั้นสองเป็นเกณฑ์ 

             การสอนมโนทัศน์ขั้นที่มีวุฒิภาวะและขั้นสูง เป็นการสอนมโนทัศน์ที่มีความเป็น
นามธรรมมากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

             (1) เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความสนใจและใส่ใจในมโนทัศน์ที่จะเรียนรู้ โดยบอกชื่อ
มโนทัศน์ที่จะเรียน เช่น บอกว่าวันนี้เราจะเรียนรูป “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ให้ค าจ ากัดความของรูป “รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส” และชี้ให้เห็นคุณลักษณะวิกฤติของรูป “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” 

             (2) ให้ตัวอย่างและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์ที่จะให้นักเรียนเรียนรู้พร้อมกับ
ให้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่าง โดยให้ดูรูปภาพหรือของนั้น 

             (3) ช่วยนักเรียนให้ใช้ความคิดตั้งค าถามที่จะท าได้สามารถบอกชื่อและมโนทัศน์ที่
จะเรียนรู้ได้ ตัวอย่างค าถามท่ีจะใช้ทายชื่อของมโนทัศน์ “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” มีดังต่อไปนี้ 
                  1) เป็นรูปหน้าราบใช่ไหม 
                  2) เป็นรูปปิดทุกด้านใช่ไหม 
                  3) เป็นรูปที่เรียบง่ายใช่ไหม 
                  4) มีสี่ด้านใช่ไหม 
                  5) ด้านทั้งสี่มีความยาวเท่ากันไหม 
                  6) มุมท้ังสี่มุมเท่ากันหรือไม่ ถ้าค าตอบของทุกข้อบอกว่า “ใช่” มโนทัศน์ คือ 
“รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส” 

            (4) ช่วยให้ผู้เรียนใชค้ าจ ากัดความของมโนทัศน์ และคุณลักษณะที่ส าคัญ หรือ
วิกฤติของมโนทัศน์โดยค าพูดของนักเรียนเอง แต่ในขั้นนี้ครูควรจะตั้งความคาดหวังไว้ว่า ผู้เรียนจะ
สามารถรวมคุณลักษณะทั้งหมดไว้ในค าจ ากัดความได้ 

            (5) ครูควรจะพยายามให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้มโนทัศน์ที่เรียนรู้แล้วในการแก้ปัญหา 
            (6) ครูควรจะบอกให้ผู้เรียนทราบความคิดรวบยอดที่ผู้เรียนให้มานั้นผิดหรือถูก 
            (De Cecco, 1968) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ ซึ่งผู้สอน

ควรปฏิบัติตาม 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
            (1) ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังให้ชัดเจน เมื่อเรียนมโนทัศน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งจนจบ

แล้วระบุว่านักเรียนจะท าอะไรได้บ้าง 
            (2) วิเคราะห์มโนทัศน์ที่จะให้เรียนเน้นลักษณะที่เด่นๆ และส าคัญ โดยจัดล าดับ

หรือหมวดหมู่เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น 
            (3) ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการสอน เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง 
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            (4) ยกตัวอย่างมโนทัศน์หลายๆ ตัวอย่างทั้งทางบวกและทางลบ เพ่ือให้นักเรียนได้
สังเกต แยกแยะลักษณะ และสรุปลักษณะของมโนทัศน์ 

            (5) ยกตัวอย่างมโนทัศน์ทีละอย่างพร้อมกัน หรือในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
ทัง้ทางบวกและทางลบ             
                      (6) ยกตัวอย่างมโนทัศน์ใหม่ทางบวก เพ่ือให้นักเรียนสรุปความคิดเห็น และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ 

            (7) ยกตัวอย่างมโนทัศน์ใหม่หลายๆ ตัวอย่างทั้งบวกและทางลบ เพ่ือให้นักเรียน
เลือกเฉพาะตัวอย่างในทางบวกที่เก่ียวข้องกัน 

            (8) นักเรียนให้ค าจ ากัดความของมโนทัศน์นั้นๆ 
            (9) นักเรียนน ามโนทัศน์ที่ได้เรียนไปใช้ และมีการเสริมแรงในการเรียนรู้มโนทัศน์

ใหม ่
           (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2538) กล่าวถงึวิธีสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ซึ่งสรุปได้

ดังนี้ 
            (1) ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมนั้นว่า เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถจะท าอะไรได้บ้าง 
            (2) วิเคราะห์สิ่งที่ครูจะท าการสอน โดยเน้นถึงลักษณะที่เด่นและส าคัญ เพ่ือให้
ผู้เรียนมองเห็นได้ชัดเจน 
            (3) ครูให้ค าจ ากัดความของมโนทัศน์ที่จะสอน โดยแนะให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะร่วม
ที่เด่น ดังนั้นการใช้สื่อทางภาษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการสอนมโนทัศน์ เพราะผู้เรียนจะต้องรู้จักค า          
ต่างๆ ให้มาก 
            (4) น าตัวอย่างมาแสดงหรือยกตัวอย่างมาประกอบการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
สังเกตเห็น ส าหรับตัวอย่างที่เสนอนั้นอาจยกมาทีละตัวอย่างหรือยกมาหลาย ๆ ตัวอย่างพร้อมกันก็ได้ 
แต่ตัวอย่างที่น ามาเสนอนั้นควรมีทั้งตัวอย่างที่ถูกและตัวอย่างที่ผิดคู่กันไป เพื่อนักเรียนจะได้เกิดความ
เข้าใจในเรื่องราวนั้นได้ถ่องแท้ขึ้น 
             (5) ครูจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สักถามและตอบค าถามของครู เมื่อผู้เรียน
สามารถตอบค าถามของครูได้ถูกต้องก็ควรจะให้ค าชมเชยผู้เรียน เพ่ือท าให้ผู้เ รียนเกิดก าลังใจที่จะ
เรียนรู้ต่อไป เพราะการเสริมแรงโดยสม่ าเสมอทุกระยะเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้มโนทัศน์ 
             (6) ครูควรทดสอบการเรียนมโนทัศน์ โดยให้ผู้เรียนดูตัวอย่างทั้งในทางบวกและ
ทางลบต่อเนื่องกันไป แล้วให้ผู้เรียนเลือกว่าตัวอย่างทีใ่ช่ และตัวอย่างทีไ่ม่ใช่ 
             (7) ครูจะต้องพยายามให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ได้เรียนไปแล้ว โดยสรุป
เป็นค าพูดของผู้เรียนเอง 
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              การสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Teaching Mathematics Concepts) 
              (อัมพร ม้าคนอง, 2546) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ควรค านึงในการสอนมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
                       (1) ขั้นวางแผนการสอน ผู้สอนควรพิจารณารายละเอียดของหัวข้อต่อไปนี้ 
                  ชื่อมโนทัศน์  ลักษณะที่ส าคัญของมโนทัศน์ ระดับมโนทัศน์ที่ต้องการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ตัวอย่างสิ่งที่เป็นและไม่เป็นมโนทัศน์ และค าถามเพ่ือก าหนดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมี
ประสิทธิภาพ  
                       (2) ขั้นสอน กิจกรรมที่จัดเพ่ือสอนมโนทัศน์ควรรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ 
                  การน าเข้าสู่มโนทัศน์  โดยการยกตัวอย่างสิ่งที่ เป็นและไม่เป็นมโนทัศน์
ตามล าดับ  มีการฝึกคิดเชิงเปรียบเทียบ มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค าถาม และมีการประเมินระดับการ
เรียนรู้มโนทัศน์ของผู้เรียน 
                       (3) ขั้นประเมินผล ควรประเมินในประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

                 ลั กษณะของมโนทัศน์  ได้ แก่  ลั กษณะเฉ พาะที่ ส าคัญและไม่ส าคัญ 
ลักษณะเฉพาะของกฎมโนทัศน์ การสัมพันธ์ของมโนทัศน์นั้นกับมโนทัศน์อื่น และการใช้มโนทัศน์ 

                 ตัวอย่างของมโนทัศน์และไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์ ได้แก่ การจ าแนก
ตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์และไม่ใช่มโนทัศน์ และเหตุผลที่ใช้ในการจ าแนกการสอนมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์มีอยู่หลายวิธีที่เป็นวิธีสอนหลักๆ ก็คือ การสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยกลวิธีการ
สร้างมโนทัศน์ และการสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้มูฟ (Moves) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

             (1) การสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยกลวิธีการสร้างมโนทัศน์  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการสอนแบบอุปนัย (Inductive) เช่น โมเดลการสร้างมโนทัศน์ของ Lasley Matczynski ซึ่ง
ขั้นตอนดังนี้ 
                  ขั้นตอนที่ 1 การผลิตข้อมูล (Data Generation) การผลิตข้อมูลจากผู้เรียน
หรือผู้สอน โดยผู้สอนท าหน้าที่กลั่นกรองว่าข้อมูลที่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการหรือไม่ และเพียงพอหรือยัง 
                 ขั้นตอนที่ 2 การจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ผู้เรียนจ าแนกข้อมูลที่มี
ลักษณะร่วมกันว่ามีลักษณะตามมโนทัศน์ที่เรียนหรือไม่ แล้วแยกเป็นกลุ่ม ๆ โดยใช้เกณฑ์หรือ
หลักการตามการรับรู้ของตนเอง 
                 ขั้นตอนที่ 3 การขยายความประเภทข้อมูล (Expanding the Category) ผู้สอน
ท าการตรวจสอบแต่ละกลุ่ม แล้วใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนอธิบายวิธีคิดในการจัดประเภทเป็นการ
ขยายความจากลักษณะที่เห็นไปสู่ความหมายที่แท้จริงและความสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่างๆ ของ
ข้อมูล 
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                 ขั้นตอนที่ 4 การสรุปปิด (Closure) ให้นักเรียนสร้างข้อสรุปทั่วไปที่สัมพันธ์
ภายในประเภทเดียวกัน หรือให้สรุปความหมายของประเภทที่จัดและการถ่ายโยงความสัมพันธ์ต่างๆ 
ซึ่งเป็นการใช้การคิดวิเคราะห์ระดับสูงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งจนสามารถสร้าง
ความรู้หรือมโนทัศน์ด้วยตนเอง 
                       (2) การสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้มูฟ (Moves) 
                  มูฟ (Moves) หมายถึง รูปแบบของภาษาที่ใช้ในการอธิบายหรือบอกความรู้  
การสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้มูฟ  (Moves) เป็นการพัฒนาวิธีการสอนของ (Cooney et 
al., 1975) มีกระบวนการสอนอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การสอนมโนทัศน์ (Teaching) การน าเสนอมโนทัศน์ 
(Present) และการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับมโนทัศน์ (Clarify) ในการสอนจะแยกเป็นขั้นตอนย่อยๆ 
ได้ดังนี ้
                  (2.1) การให้บทนิยาม (Defining) ส าหรับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี
คุณลักษณะที่เด่นชัดจ าเป็นต้องให้บทนิยาม แต่ในมโนทัศน์ที่มีคุณลักษณะไม่ชัดเจนอาจจะไม่ต้อง
แสดงก็ได ้
                  (2.2) การกล่าวถึงเงื่อนไขที่เพียงพอ (Stating a Sufficient Condition) การ
ให้เงื่อนไขที่เพียงพอจะช่วยให้นักเรียนจะสามารถหาสิ่งที่เป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ได้ 
                  (2.3) การให้สิ่งที่เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งตัวอย่าง 
(Giving One Example or More Examples) การให้สิ่งที่ เป็นตัวอย่างจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ            
มโนทัศน์มากขึ้นและชัดเจน แต่มโนทัศน์ที่มีความเป็นนามธรรมมากอาจจะไม่สามารถใช้ได้ 
                  (2.4) การยกสิ่งที่เป็นตัวอย่างพร้อมเหตุผล (Diving an Example with a 
Reason) การให้นักเรียนให้ค าอธิบายว่าเหตุใดสิ่งที่ยกมาจึงเป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ การให้เหตุผล
เป็นเงื่อนไขท่ีเพียงพอ วิธีนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนช้า 
                   (2.5) การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่าง (Comparing and 
Contrasting) ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่คุ้นเคยมาก่อนแล้วค่อยๆ ให้สิ่งที่คุ้นเคยน้อยลงจน
นักเรียนมองเห็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันแล้วน าคุณลักษณะนั้นมาเปรียบเทียบกัน 
                   (2.6) การยกตัวอย่างค้าน (Giving a Counter Examples) ให้ตัวอย่างที่
แสดงการพิสูจน์แย้งนัยทั่วไปที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างค้านจะแสดงได้ในสองลักษณะ คือ ยกสิ่งที่เป็น
ตัวอย่างและสิ่งที่ไม่เป็นตัวอย่าง 
                   (2.7) การกล่าวถึงเงื่อนไขที่จ าเป็น (Stating a Necessary Condition) การ
ให้นักเรียนทราบเงื่อนไขที่จ าเป็นเพ่ือจ าท าความเข้าใจในมโนทัศน์นั้น เช่น นักเรียนบอกว่ารูปสี่เหลี่ยม
ที่มีด้านสองด้านขนานกันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เป็นเพราะนักเรียนไม่เข้าใจเงื่อนไขที่จ าเป็น 
คือ ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันของรูปสี่เหลี่ยมนั้นจะต้องขนานกันด้วย 
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                  (2.8) การกล่าวถึงเงื่อนไขที่จ าเป็นและเพียงพอ (Stating a Necessary and 
Sufficient Condition) การให้นิยามของบางมโนทัศน์อาจจะต้องผ่านมโนทัศน์อ่ืนจึงจะชัดเจนจึง
จ าเป็นต้องกล่าวถึงเง่ือนไขนั้นให้เพียงพอ 
                  (2.9) การให้สิ่งที่ไม่เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหรือมากกว่าหนึ่งตัวอย่าง (Giving 
One Non-example or More Non-examples) การเรียนรู้มโนทัศน์อาจจะต้องใช้การวิเคราะห์สิ่ง
ที่เป็นตัวอย่างและสิ่งที่ไม่เป็นตัวอย่างควบคู่กันไป จนนักเรียนสรุปเงื่อนไขที่จ าเป็นและเพียงพอได้ 
การยกสิ่งที่เป็นตัวอย่างจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์นั้นได้กระจ่างชัดขึ้น ควรใช้หลังจากให้บท
นิยามแล้วและเม่ือนักเรียนมีมโนทัศน์ที่สับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขท่ีจ าเป็น 
                 (2.10) การให้สิ่งที่ไม่เป็นตัวอย่างพร้อมเหตุผล(Giving a Non-example with 
a Reason) การให้สิ่งที่ไม่เป็นตัวอย่างพร้อมเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่เป็นตัวอย่างจะช่วยให้นักเรียนเห็น
การเชื่อมโยงระหว่างเงื่อนไขท่ีจ าเป็นกับสิ่งที่ไม่เป็นตัวอย่าง 
                 (2.11) การยกคุณลักษณะที่ไม่ใช่เงื่อนไขที่จ าเป็นและเพียงพอ (Giving a 
Characteristic with is Neither Necessary No Sufficient Condition) บางครั้งในการสอนผู้สอน
จ าเป็นต้องยกสิ่งที่เป็นลักษณะของมโนทัศน์แทนการยกสิ่งที่เป็นตัวอย่าง 
             มโนทัศน์มีความเป็นนามธรรม ดังนั้นในการสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ผู้สอน
จะต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหานั้นๆ เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้ง 
               1.2.1.4 การวัดมโนทัศน์   
                 เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้มโนทัศน์แล้ว การตรวจสอบความรู้ของนักเรียนว่า
มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ที่ได้เรียนลึกซึ้งเพียงใดจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
                 (J. W. Wilson, 1971) ได้จัดให้การวัดมโนทัศน์เป็นการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิ
พิสัยในระดับความเข้าใจ และให้ความหมายของความรู้ เกี่ยวกับมโนทัศน์ ( Knowledge of 
Concepts) ไว้ว่า เป็นความสามารถในการสรุปความหมายของสิ่งที่ได้เรียนตามความเข้าใจของ
ตนเอง รู้จักน าข้อเท็จจริงของเนื้อหาต่างๆ ที่เรียนรู้มาสัมพันธ์กัน โดยการน ามาสรุปความหมายของ
สิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง 
                (ชวาล แพรัตกุล, 2520) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการวัดมโนทัศน์ว่า เป็นการวัดที่
อยู่ในระดับสูงสุดของการวัดความรู้ ความจ า ยังไม่ถึงขั้นที่ใช้ความคิดซึ่งวัดได้ใน 2 ลักษณะสรุปได้
ดังนี้ 

(1) การวัดความรู้เกี่ยวกับหลักวิชา  และการขยายหลักวิชาของเรื่องราวต่างๆ  
            หลักวิชา (Principle) หมายถึง คติ หลักการ หรือหัวใจของเรื่องที่เกิดขึ้น 

หลายๆ มโนทัศน์มารวมกัน ซึ่งมีท่ีมาและลักษณะ ดังนี้ 
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                               1) เป็นเรื่องราว เหตุการณ์ หรือวัตถุสิ่งของที่เคยปรากฏมาแล้วอย่างน้อย 2 
ครั้ง จึงจะสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้  สิ่งใดที่มีเพียงชิ้นเดียว หรือเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวไม่ถือว่ามีมโนทัศน์ เช่น ในอวกาศมีดวงอาทิตย์ของจักวาลเพียงดวงเดียวและไม่
มีจักรวาลอ่ืนได้อีก อย่างนี้เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวจึงไม่สามารถเขียนค าถามวัดมโนทัศน์ได้ 
เพราะไม่สามารถสรุปได้ว่าอย่างไร 

2) เป็นเรื่องราว  เหตุการณ์ หรือวัตถุสิ่งของที่ปรากฏขึ้น แต่ละครั้ง 
จะต้องเกิดกันคนละที่แต่จะมีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน  เช่น  ดาวเคราะห์ซึ่งมี 9 ดวง โคจรรอบดวง
อาทิตย์จะอยู่กันคนละที่และไม่เหมือนกันแต่ทุกดวงจะมีลักษณะร่วมกัน คือ ไม่มีแสงในตัวเอง มี
สัณฐานกลม และหมุนรอบดวงอาทิตย์ เป็นต้น ลักษณะร่วมเหล่านี้ถือว่าเป็นมโนทัศน์ของดาวเคราะห์ 

      การขยาย (Generalized) หมายถึง การน าหลักการหรือคติของเรื่องใดๆ  
ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนให้ไกลออกไปจากเดิมหรือเป็นการสรุปออกนอกเรื่องนั้นๆ ซึ่งบุคคลนั้นจะต้อง
สามารถสร้างเรื่องมโนทัศน์หรือคัดเลือกใจความส าคัญของเรื่องให้ได้เสียก่อน เช่น บทสรุปตอนท้าย
ของนิทานอีสป 
                 (2)  การวัดความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี  และโครงสร้างของหลักวิชานั้นๆ 
                      เป็นการวัดเกี่ยวกับคติหรือหลักการของหลายสิ่ง  หลายเนื้อหาที่สัมพันธ์
กันเป็นพวกเดียวและอยู่ในสกุลเดียวกันด้วย เพ่ือค้นหาทฤษฎีและโครงสร้างของหลักวิชานั้นๆ 
                          (Frayer et al., 1969) ได้ศึกษาการพัฒนามโนทัศน์ทางเรขาคณิตเกี่ยวกับรูป
สี่เหลี่ยมของนักเรียนเกรด 4 และเกรด 6 โดยใช้สื่อการสอนและได้พัฒนารูปแบบการวัดมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ไว้สรุปได้ว่า ในการวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์จะต้องท าการวิเคราะห์ มโนทัศน์ใน
เนื้อหานั้นก่อนแล้วค่อยออกข้อสอบให้สอดคล้องกับมโนทัศน์นั้นๆ แบบทดสอบที่ใช้วัดมโนทัศน์ควร
ประกอบด้วย 
                 (1) คุณลักษณะของตัวอย่างมโนทัศน์ 
                 (2) สิ่งที่เป็นตัวอย่างและไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์ 
                 (3) คุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กัน 
                 (4) ค าจ ากัดความของมโนทัศน์ 
                 (5) การน ามโนทัศน์ไปสู่หลักการ 
                           จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าในการวัดมโนทัศน์ เป็นการวัดระดับความเข้าใจ
หรือความรู้  ความจ าที่วัดได้ใน  2  ลักษณะ คือ การวัดความรู้เกี่ยวกับหลักวิชา  เป็นการวัด
ความสามารถในการสรุปความหมายของสิ่งที่ได้เรียนตามความเข้าใจของตนเอง รู้จักน าข้อเท็จจริง
ของเนื้อหาต่างๆ ที่เรียนรู้มาสัมพันธ์กัน โดยการน ามาสรุปความหมายของสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง  และการ
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ขยายหลักวิชา จะต้องท าการวิเคราะห์มโนทัศน์ในเนื้อหานั้นก่อนแล้วน าไปออกข้อสอบให้สอดคล้อง
กับมโนทัศน์นั้น 
               1.2.1.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
             (อรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2555) ได้ท าการวิจัยผลการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เอกสารมโนทัศน์เพ่ือเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็น 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสอนมโนทัศน์ ขั้นที่ 2 การน าเสนอมโนทัศน์  ขั้นตอนที่ 3  การให้ความ
กระจ่างเกี่ยวกับมโนทัศน์  และขั้นตอนที่ 4 การสรุปโดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ ท าให้ครูได้พัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 64 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างานในระดับสูง นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก   
                             (พรธิดา สุขกรม, 2557) ได้ท าการวิจัยผลการศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  1 และเขต 2 พบว่าการใช้แบบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและ
ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ แบบอัตนัย เรื่องจ านวนจริงและเลขยกก าลัง  มีผลคือ 1. นักเรียนมี                 
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์มากที่สุดคือการมีมโนทัศน์ที่จ ากัด รองลงมาคือ การมีความ
เข้าใจที่บกพร่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ การอ้างอิงเกินขอบเขตหรือเงื่อนไข และการ
ตีความผิด 2. ลักษณะของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่พบมากของการมีมโนทัศน์ที่จ ากัด 3. นักเรียนมี
ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ คือประเภทการใช้ข้อมูลที่ผิด ข้อผิดพลาดทางด้านภาษาและสัญลักษณ์ 
ข้อผิดพลาดในด้านการด าเนินการและค านวณ และการบิดเบือนทฤษฎีบทหรือนิยาม 4. ลักษณะที่พบ
มากของการใช้ข้อมูลผิด เป็นการแสดงแนวคิดในการหาค าตอบที่ถูกต้อง แต่เลือกใช้ข้อมูลผิดพลาด 
การไม่ท าตามที่โจทย์ระบุอย่างชัดเจน แต่เลือกท าสิ่งที่โจทย์ไม่ได้ระบุแทน และการแสดงค าตอบที่ได้
จากการค านวณไม่ถูกต้อง 
                         (ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น, 2558) ได้ท าการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบอุปนัยที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบอุปนัยมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                จากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่าความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
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คณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นของผู้เรียน เนื่องจากมโนทัศน์เป็นความคิด
รวบยอดที่เป็นความรู้ หลักการทางคณิตศาสตร์ เป็นนามธรรม ดังนั้นการท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในมโนทัศน์จึงต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      1.2.2 ความสามารถด้านการคิดค านวณ   
              1.2.2.1 ความหมายของทักษะการคิดค านวณ 
         ทักษะการคิดค านวณ (Computational Skills) เป็นค าประสมที่ประกอบ ด้วย
ค า 2 ค า คือ ทักษะ (Skills) และการคิดค านวณ (Computation) ซึ่งจากงานวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
มา ยังไม่มีผู้ใช้ความหมายของค าว่า ทักษะการคิดค านวณ  ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของค าต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับค าว่า ทักษะการคิดค านวณ  ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายที่กล่าวมาแล้วดังต่อไปนี้ 
         นักการศึกษาได้ให้ความหมายค าว่า ทักษะ ไว้ดังนี้ 
         (Herbert J. Klausmeier & Ripple, 1971) ได้กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง ความ
คล่องแคล่วในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 
         (มาลินี จุฑะรพ, 2537) ได้กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีการ
เคลื่อนไหว สัมพันธ์กัน มีลักษณะเป็นลูกโซ่ 
         (พัชรินทร์ เปรมประเสริฐ, 2542) ได้กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง และด าเนินไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว 
         (สรศักดิ์ แพรด า, 2544) ได้กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการกระท า 
(คิดหรือปฏิบัติ) ได้คล่องแคล่ว ถูกต้องและแม่นย า หรือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว                
จากที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถหรือความช านาญใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า 
         นักการศึกษาได้ให้ความหมายค าว่า ทักษะการค านวณ ไว้ดังนี้ 
         (ธงชัย ชวิปรีชา และทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2529) ได้ให้ความหมายของ ทักษะการ
ค านวณเป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
การบวก ลบ คูณ หาร การเขียนแผนภูมิ การเขียนกราฟ การแก้สมการ การหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น มาใช้
แก้ปัญหาหรือช่วยในการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
        (สุวัฒน์ นิยมค้า, 2531) ได้ให้ความหมาย ทักษะการค านวณ ว่าเป็นความสามารถ
ในการน าตัวเลขที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลองหรือจากแหล่งอ่ืนมาจัดกระท าเสีย ใหม่เพ่ือให้
ได้ค่าใหม่ ซึ่งจะมีความหมายต่อการน าไปใช้การจัดกระท าระหว่างตัวเลขอาจจะเป็น การบวก การลบ 
การคูณ การหาร การหาค่าเฉลี่ย การยกก าลัง การถอดกรณฑ์ เป็นต้น 
          (วรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532) ได้ให้ความหมายของ 
ทักษะการค านวณ ว่าเป็นความสามารถในการน าค่าท่ีได้จากการวัดและการนับมาจัดกระท าให้เกิดค่า
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ใหม่โดยน าตัวเลขที่ได้มาบวก ลบ คูณ หาร เช่น การหาค่าเฉลี่ย การหาปริมาตร พ้ืนที่ความหนาแน่น 
เป็นต้น  เพ่ือน าเอาค่าใหม่ที่ได้นั้นมาสื่อความหมายให้ชัดเจนและเหมาะสม 
          (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2534) ได้ให้ความหมาย
ของ ทักษะการค านวณ เป็นความสามารถในการนับจ านวนของวัตถุและการน าตัวเลขแสดงจ านวนที่
นับได้มาคิดค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลี่ยหรืออ่ืน ๆ 
          (ภพ เลาหไพบูลย์, 2537) ได้ให้ความหมาย ทักษะการค านวณ ไว้ว่าทักษะการ
ค านวณหมายถึงความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร หรือจัดการกระท ากับตัวเลข 
          (ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, 2542) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทักษะการค านวณ 
(Computational Skills) ไว้ว่าการสอนให้นักเรียนมีทักษะในการค านวณนั้นมุ่งให้นักเรียนสามารถ
ค านวณได้อย่างมีระบบถูกต้องตามโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
         (สรศักดิ์ แพรด า, 2544) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทักษะการค านวณ หมายถึง 
ความสามารถในการนับหรือการน าค่าที่ได้จากการสังเกตเชิงปริมาณ การวัด การทดลองและจาก
แหล่งอ่ืนๆ มาจัดกระท าเสียใหม่ โดยการบวก ลบ คูณ หาร การยกก าลัง การหาค่าเฉลี่ย หรือ                 
ถอดราก 
         จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าทักษะการค านวณ หรือความสามารถด้านการคิด
ค านวณ เป็นความสามารถในการจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวน
ตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางในการด าเนินการเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ 
               1.2.2.2 หลักในการสอนความสามารถด้านการคิดค านวณ 
           (Greenwood, 1993) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะ
การคิดค านวณส าหรับนักเรียนดังนี้ 
          1. ทุกๆ สิ่งที่ด าเนินการในคณิตศาสตร์จะต้องมีความหมาย 
          2. พยายามใช้สิ่งที่รู้อยู่แล้วด้วยตนเอง 
          3. สามารถระบุข้อผิดพลาดของค าตอบการใช้สื่อ และการคิดได้ 
          4. ใช้การคิดค านวณแบบวิธีการนับ (Counting) ให้น้อยที่สุด 
          5. ใช้การค านวณที่เป็นกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil) ให้น้อยที่สุด 
          6. เมื่อยุทธวิธีที่เลือกใช้ไม่ได้ผลก็เต็มใจที่จะเลือกใช้ยุทธวิธีอ่ืน 
          7. ขยายหรือปรับเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา โดยการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม 
หรือ ลดเงื่อนไขหรือตั้งค าถามใหม่ 
         (กระทรวงศึกษาธิการ, 2533) ได้กล่าวถึงหลักในการสอนทักษะการคิดค านวณมี
สิ่งที่ควรค านึงดังนี้ 
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  1. ควรท าหลังจากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ แล้ว 
2. ควรฝึกในช่วงเวลาไม่มากนัก แต่ควรท าบ่อยๆ 
3. ควรใช้กิจกรรมฝึกหลายๆ แบบ 
4. ควรเริ่มจากง่ายไปยาก 
5. ควรให้น่าสนใจและท้าทายความสามารถ 
6. ควรให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นนักเรียน 

ทุกคนไม่จ าเป็นต้องได้รับการฝึกแบบเดียวกัน 
         (ยุพิน พิพิธกุล, 2536) ได้ให้แนวคิดในการสอน เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดค านวณ
ไว้ 2 แนวคิดดังนี้ 
         แนวคิดท่ี 1  
         การที่จะสอนให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดค านวณนั้น จะต้องสอนให้มีล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 

       1. ขั้นน า น าด้วยวิธีการต่างๆ และใช้สื่อรูปธรรม 
  2. ขั้นสอน ยกเนื้อหาตามล าดับขั้นตอน ใช้สื่อรูปธรรม ใช้ตัวอย่างง่ายๆ ไปสู่ 

ข้อสรุปใช้วิธีการต่างๆ ให้นักเรียนสรุป 
         3. สรุปความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน ที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณ 
         4. ครูยกตัวอย่างแสดงวิธีท าท่ีถูกต้อง แสดงวิธีท า เขียนให้ถูกต้อง 
            5. ครูยกโจทย์ให้นักเรียนฝึก ให้นักเรียนช่วยยกโจทย์บ้าง 
         6. สรุปรวมค าสอนหลายๆ เรื่อง (มีมโนทัศน์หลายๆ เรื่อง) ใช้วิธีการต่างๆ ในการ
สรุปไม่ควรใช้วีการสรุปในตอนแรก 
         7. ท าโจทย์พิเศษท้ายชั่วโมง 
         8. ท าแบบฝึกหัด การบ้าน 
            แนวคิดท่ี 2 

       1. ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ความรู้พื้นฐาน หรือสอนเนื้อหา 
      2. นักเรียนเกิดความเข้าใจจากการศึกษาสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
      3. น าเข้าสู่การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม 

          4. เน้นข้อผิดพลาด ป้องกันการผิดพลาด 
          5. การฝึก การฝึกดูความสามารถ 
          6. การจ า จ าแต่เรื่องส าคัญ 

                        7. การน าไปใช้ สามารถน ากฎ และสูตรต่างๆ ไปใช้ท าได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
ใช้ได้กับเรื่องอ่ืนก็ได้รู้จักพลิกแพลงใช้กับเรื่องอ่ืน 
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        จากที่กล่าวมาสรุปหลักในการสอนทักษะการคิดค านวณได้ดังนี้   
1. การสอนทักษะการคิดค านวณ ผู้สอนต้องยกตัวอย่างเนื้อหาโดยใช้สื่อที่เป็น 

รูปธรรมยกตัวอย่างจากง่ายไปสู่บทสรุป เพื่อให้ผู้เรียนสรุปเป็นความคิดพ้ืนฐานรวบยอด  
2. ผู้เรียนต้องน าความรู้เหล่านี้ไปฝึกฝน พัฒนาตน  
3. ผู้เรียนคิดในวิธีที่ตัวเองถนัดที่สุด โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดหรือสร้างวิธีลัดของ 

ตนเองขึ้นมาช่วยกันในการฝึกทักษะการคิดค านวณ  
4. ผู้สอนต้องสรุปตอนท้ายให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายและจดจ าได้ดี  
5. ผู้สอนต้องหาโจทย์พิเศษมาให้ผู้เรียนท าในท้ายชั่วโมงและผู้เรียนสามารถพลิก 

แพลงน าไปใช้กับเรื่องอ่ืนได้ 
             1.2.2.3 ประโยชน์ของการฝึกความสามารถด้านการคิดค านวณ 
         (กระทรวงศึกษาธิการ, 2533) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทักษะการคิดค านวณดังนี้ 

       1.   มีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และมีทักษะในการคิดค านวณ 
       2.   รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่างมีระเบียบ ชัดเจน  

และรัดกุม 
                         3.   รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

  4.   สามารถน าประสบการณ์ทางด้านความรู้ ความคิดและทักษะที่ได้จากการ 
เรียนคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2539) ได้กล่าวว่าการที่ผู้ฝึกทักษะได้ลงมือท าและปฏิบัติ
ต่างๆ ที่ก าหนดด้วยตนเอง จนสามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายส่งผลดังนี้ 

1. เกิดความช านาญ สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็ว 

2. เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ใช้ฝึกทักษะ 
3. มีความคงทนในการจ าในส่วนที่ได้ฝึกทักษะ เช่น ส่วนส าคัญของเนื้อหา  

กระบวนการ ขั้นตอนตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการฝึกทักษะ 
4. สามารถน าความรู้ความช านาญที่ได้รับจากการฝึกทักษะ ไปประยุกต์ใช้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
          (เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ, 2542) ได้กล่าวว่าการฝึกทักษะในการคิดค านวณมี
ประโยชน์สรุปได้ดังนี้ 

1. การฝึกช่วยให้จ าได้แม่นย าขึ้น เพราะโดยปกติการอ่าน ฟัง มองดู หรือท า 
เพียงครั้งเดียว ย่อมยากแก่การที่จะจดจ าได้ทั้งหมด 
         2. การฝึกเป็นทางน าไปสู่ความถูกต้อง 
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         3. การฝึกเป็นรากฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพในการค านวณ เช่น เมื่อเรียนรู้
ว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้นแล้ว จากการฝึกจะช่วยให้มองเห็นวิธีลัดอันจะท าให้คิดได้รวดเร็วขึ้น 
         4. การฝึกเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการคิดค านวณ เมื่อเด็กประสบ
ความส าเร็จในการคิดค านวณ สามารถคิดค านวณได้ถูกต้อง และรวดเร็วย่อมก่อให้เกิดพลังท าให้มี  
เจตคติที่ดีต่อวิชานี้และอยากท าแบบฝึกมากขึ้น 
         จากการศึกษาในข้างต้นสรุปประโยชน์ของการฝึกทักษะการคิดค านวณได้ดังนี้
              1.น าความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การซื้อขาย  

2. ผู้เรียนที่ฝึกทักษะการคิดค านวณจะมีความเชื่อมั่นในการคิดค านวณ  
3. สามารถน าความรู้ความช านาญที่ได้รับจากการฝึกทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  
4. ช่วยในการคิดสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหา ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ  
5. ช่วยให้เป็นคนมีเหตุมีผล  
6. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

               1.2.2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการคิดค านวณ 
          (Smith, 1997) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์จากการใช้เครื่องคิดเลข
ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดยท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เครื่องคิดเลขที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 
ความรู้พื้นฐานเดิม ความคงทนในความสามารถแก้ปัญหา และทักษะการคิดค านวณ ผลการวิจัยพบว่า
การใช้เครื่องคิดเลขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาจากภาษาคณิตศาสตร์ และการคิด
ค านวณท่ีเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งการใช้เครื่องคิดเลข จะมีผลดีต่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่จะท าให้นักเรียนสามารถปรับปรุงความสามารถในการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน
ในการเขียนกราฟฟิกได้ 
              (Walder, 1997) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับหลักที่ส าคัญของทักษะการคิดค านวณที่
น าไปใช้ประโยชน์ ส าหรับช่างผู้ช านาญในการผลิตในรัฐโอไฮโอตอนกลางด้านตะวันตกเพ่ือพัฒนา
ระบบการท างานในโรงงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่จ า เป็นในการพัฒนาครั้งนี้ คือ 
เจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญในการผลิตต้องมีความพิถีพิถันมีความรู้ ทักษะและความสามารถใน
การสร้างเครื่องมือใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างผู้ช านาญ
ในการผลิต จ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ ที่เป็นหลักส าคัญในการน าไป
ประยุกต์ใช้กับรายละเอียดในการอ่านภาพวาดที่มีความละเอียดในระบบการวัด และมีค่าเข้าใกล้
จ านวนที่อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมต าแหน่งที่ 1 , 2 และ 3 เพ่ืออธิบายถึงทักษะทางคณิตศาสตร์
ระดับสูงที่สัมพันธ์กัน และในการทดสอบประสิทธิภาพของช่างผู้ช านาญในการผลิตควรใช้เครื่องมือที่
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พัฒนาให้มีลักษณะเจาะจงเกี่ยวกับทักษะการคิดค านวณ นอกจากนี้ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเพ่ิม
ทักษะทางวิชาการที่เจาะจงเกี่ยวกับทักษะการคิดค านวณในโรงเรียนระดับมัธยมและวิทยาลัยชั้น                
ปีที่ 2 
          (Schmidt, 2001) ได้ท าการวิจัยการตรวจสอบผลกระทบของการปฏิบัติตาม 
ค าชี้แนะของ NCTM ในเรื่องของความส าเร็จคณิตศาสตร์ของนักเรียนในรัฐฟลอริด้า การส ารวจแสดง
ถึงรูปแบบการสอนของครู การค้นพบหลักของการศึกษาแสดงถึงจ านวนน้อยกว่า 3%  ของครูผู้สอน
ใช้กลยุทธ์ความสามารถการนับค านวณ การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าชั้นเรียนที่มีส่วน
ร่วมจะมีความส าเร็จของนักเรียนสูงกว่ารูปแบบการสอนแบบอ่ืนนอกจากนี้ครูสอนเด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ที่มีรูปแบบการสอนแบบศิลปะจะมีคะแนนสูงกว่ารูปแบบการสอนอื่นๆ ที่
อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน ขณะที่รูปแบบการสอนนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในความส าเร็จของ นักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการศึกษารูปแบบการเรียนของนักเรียนพบว่านักเรียนที่เรียนในชั้น
เรียนแบบศิลปะในปี 2000 แสดงลักษณะที่เหนือกว่านักเรียนอ่ืนๆ ในปี 2001 สุดท้ายระดับการ
ปฏิบัติ FCAT มีความสัมพันธ์เป็นบวกกับความส าเร็จนักเรียนของนักเรียนในระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 3 และไม่พบความสัมพันธ์ใดๆ เลยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 แต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะที่เหนือกว่าในระดับปานกลางกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อื่นๆ 
          (Son & Senk, 2010) ได้ท าการวิ จั ย เกี่ ยวกับวิ ธี การปฏิ รูปหลักสู ตร ใน
สหรัฐอเมริกาและเกาหลีปัจจุบันเกี่ยวกับการคูณและการหารเศษส่วน เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกในความ
แตกต่างข้ามชาติในการศึกษา การศึกษานี้วิเคราะห์การพัฒนาของการคูณและการหารเศษส่วนในสอง
หลักสูตร หลักสูตร Everyday Mathematics (EM) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตร
คณิตศาสตร์ที่ 7 ของเกาหลี (KM) ทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาและปัญหาในหนังสือเรียนแสดงให้เห็นว่า
การคูณของเศษส่วนมีการพัฒนาใน KM ก่อนใน EM หนึ่งภาคเรียน ในทางตรงข้ามการหารของ
เศษส่วนถูกพัฒนาในเวลาเดียวกันทั้งสองหลักสูตร หลักสูตรทั้งให้โอกาสในการพัฒนาความเข้าใจ
แนวคิดและกระบวนการอย่างคล่องแคล่ว แต่ EMความเข้าใจแนวคิดถูกพัฒนาเป็นอย่างแรกตามด้วย
กระบวนการอย่างคล่องแคล่ว ในขณะที่ KM ก็มีการพัฒนาพร้อมกัน ปัญหาหลักของการคูณและการ
หารเศษส่วนในทั้งสองหลักสูตรคือต้องการกระบวนการความรู้เท่ านั้น อย่างไรก็ตามปัญหาการ
ค านวณทั้งสองอย่าง เป็นเรื่องทั่วไปใน KM มากกว่า EM และประเภทการตอบสนองนอกจากนี้ยังมี
อีกหลากหลายใน KM 
        (ธัญสินี ฐานา, 2546) ได้ท าการวิจัยพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องทางด้านทักษะกระบวนการคิดค านวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการวิจัย
พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือ
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แก้ไขข้อบกพร่องทางด้านทักษะการคิดค านวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
        (นิติกาญจน์  ไกรสิทธิ พัฒน์ , 2553) ได้ท าการวิจัยผลการใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าทักษะการคิด
ค านวณของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        จากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถด้านการคิดค านวณเป็น
ความสามารถคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ผู้เรียนส่วนมากมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง อันเป็นสาเหตุท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ต่ า   ถ้าผู้เรียนได้รับการแก้ไขโดยจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณก็ท าให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึน  
        1.2.3 ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
               1.2.3.1 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
                           (George.  Polya, 1957) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาว่า การแก้ปัญหา
เป็นความสามารถพิเศษทางสมอง ซึ่งเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคล ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถ
พิเศษเหนือผู้อื่น 
                 (Robert M. Gagne, 1970) อธิบายว่า กระบวนแก้ปัญหาเป็นรูปแบบของการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป 
และการใช้หลักการนั้นประสมประสานกันจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่า ความสามารถ
ทางด้านการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ประเภทนี้ต้องอาศัยหลักการเรียนรู้มโนมติโดยสามารถมองเห็น
ลักษณะร่วมกันของสิ่งเร้าทั้งหมด 
                 (Good, 1973) ให้ความหมายของการแก้ปัญหาว่า เป็นกระบวนการที่เราใช้
เพ่ือค้นหาหรือท าให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆ จากสิ่งต่างๆ ที่เราก าลังสังเกตหรือรับรู้ กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ประกอบด้วย การตั้งสมมติฐานแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย โดยใช้ความคิดและความเข้าใจ
ทั้งอย่างง่ายๆ หรืออย่างซับซ้อน เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานนั้น กระบวนการดังกล่าวนี้ถ้ากระท าอย่าง
เป็นระบบก็เรียกว่า การวิจัย 
           (Adams, 1977) กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่า เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทางสมอง
ซึ่งน าไปสู่การจินตนาการ การคิดเป็นนามธรรม และการเชื่อมโยงความคิดต่างๆ ที่ส าคัญคือต้องการ
พัฒนารูปแบบ เพราะรูปแบบของการแก้ปัญหาที่เคยใช้กับปัญหาหนึ่งส าเร็จ อาจใช้ไม่ได้กับปัญหาอ่ืน 
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการคิดไปสู่รูปแบบการคิดที่ยากข้ึนจึงมีความจ าเป็นมาก 
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               (Kennedy & Steve, 1994) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า 
เป็นการแสดงออกของแต่ละคนในการตอบสนองสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
                (S.  Krulik & Rudnick, 1993) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นวิถีทางที่แต่ละคน
ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา ทักษะและความเข้าใจให้เป็นไปตามความคิดที่ต้องการในการเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีไม่เคยพบมาก่อน 
              (ทิศนา แขมมณี , 2545) ((NCTM), 2000) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นการ
ท างานที่ยังไม่รู้วิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบในทันที การหาค าตอบนั้นต้องน าความรู้ เดิมที่มี ไปสู่
กระบวนการแก้ปัญหาที่จะท าให้เกิดความรู้ใหม่  ความสามารถในการแก้ปัญหาควรได้รับการฝึกฝน
อย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนขึ้น มีการให้เหตุผล แสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วย ซึ่ง
การแก้ปัญหาไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ค าตอบ แต่อยู่ที่วิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบ 
               (Dossey, 2002) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการหาค าตอบ หรือการ
จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ  ปัญหาที่ยากและน่าเบื่อส าหรับคนหนึ่ง อาจเป็นปัญหาธรรมดาส าหรับ
อีกคนหนึ่ง กระบวนการแก้ปัญหาจึงต้องใช้การสร้างองค์ความรู้ตามวิถีทางใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม  
ใช้หลักในการวางแผนหรือยุทธวิธีที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และเป็นการได้มาซึ่งความรู้ใหม่จาก
สถานการณ์นั้นๆ  กระบวนการนี้อาจจะยุ่งยาก ซับซ้อนขึ้นเมื่อมีการขยายไปสร้างการเชื่อมโยง ซึ่ง
นักเรียนจะได้ประสบการณ์จะกระบวนการนี้ และสามารถพัฒนายุทธวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
                        (ประสาท อิศรปรีดา, 2533) ได้อธิบายว่า กระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ
ที่สลับซับซ้อน ที่ต้องอาศัยสติปัญญา ความคิด  ประสบการณ์และการรับรู้ รวมทั้งรูปแบบพฤติกรรม
ต่างๆ การแก้ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าปราศจากความคิด  
                        (สิริพร ทิพย์คง, 2536) กล่าวว่า  การแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่นักเรียน
ทุกคนจะต้องเรียนรู้  เข้าใจ สามารถคิดเป็น และแก้ปัญหาได้  เพ่ือจะน ากระบวนการนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไป  เพราะการฝึกแก้ปัญหาจะท าให้นักเรียนรู้จักคิด  มีระเบียบขั้นตอน
ในการคิด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  และรู้จักตัดสินใจอย่างฉลาด 
                        (ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2537) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า 
เป็นการหาวิธีการเพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดในปัญหา 
               (สมวงษ์ แปลงประสพโชคและคณะ, 2543) ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ว่า เป็นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่พบ นักเรียนต้องสามารถประยุกต์รูปแบบการคิด
อย่างมีเหตุผล  เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง สามารถอธิบายข้อมูลและสรุปผลจากข้อมูลที่ปรากฏ ใน
ชีวิตจริงนักเรียนต้องพบกับปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ  ปัญหาข้อความหรือปัญหาเรื่องราวเป็นเพียง
รูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหา 
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               (กรมวิชาการ , 2545  ) กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ/
กระบวนการแก้ปัญหาได้  ผู้สอนจะต้องให้โอกาสผู้เรียนได้คิดด้วยตนเองให้มาก โดยจัดสถานการณ์
หรือปัญหา  หรือเกมที่น่าสนใจ  ท้าทายให้อยากคิด เริ่มต้นด้วยปัญหาที่เหมาะกับผู้เรียน สามารถน า
ความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้ ต่อมาก็ให้ปัญหาที่แตกต่างกับที่เคยพบมา เพ่ิมความยากและซับซ้อนมาก
ขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก  
                     จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยผู้เรียน
ต้องฝึกฝนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นเพ่ือพัฒนายุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
              1.2.3.2 กระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
                        (George  Polya, 1985) ได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 

(1) ท าความเข้าใจปัญหา เป็นการพิจารณาปัญหา ว่าปัญหาต้องการหาอะไร  
ก าหนดอะไร  มีสาระความรู้ใดที่เกี่ยวข้อง  ค าตอบของปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการท าความ
เข้าใจปัญหาอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การเขียนแผนภาพ การเขียนรูป ตามรูปแบบที่ตนเข้าใจ 

(2) วางแผน มีความส าคัญมาก เป็นการพิจารณาวิธีการแก้ปัญหา จะใช้วิธีใด  
จะแก้อย่างไร ปัญหาที่ก าหนดมีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เคยพบมาก่อนหรือไม่  โดยผู้แก้ปัญหาต้อง
พิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในปัญหา ผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผู้
แก้ปัญหามีอยู่ เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 

(3) ด าเนินการตามแผน เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยเริ่ม 
จากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน  เพ่ิมรายละเอียดต่างๆ ของแผนไว้ให้ชัดเจน แล้วลงมือ
ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ 

(4) ตรวจสอบ เป็นการมองย้อนกลับไปที่ข้ันตอนต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณา 
ปรับปรุงแก้ไขวิธีแก้ปัญหาให้กะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมดีกว่าเดิม 

                (Bradley, 1995) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาโดยประยุกต์มาจาก Polya 
(1) มองหาและท าความรู้จักกับเง่ือนไข เป็นการพิจารณาดูเงื่อนไขของปัญหาว่า 

มีอะไรบ้างและควรอ่านปัญหาหลายๆ รอบ ทบทวนสภาพปัญหาในลักษณะค าพูดที่เข้าใจง่าย สร้าง
แผนภาพ สร้างตาราง ใช้เวลาในการส ารวจสิ่งที่ต้องการ 
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(2) ก าหนดวิธีทางการแก้ปัญหา ซึ่งการก าหนดวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นสามารถ 
ค้นหาวิธีทาง ได้แก่ ลองผิดลองถูก  พิจารณาค าตอบสัมพันธ์กับปัญหาหรือไม่ทดสอบกรณีพิเศษ เช่น 
ทดลองปัญหาส่วนเล็กท่ีแตกต่างกัน มองหาตัวอย่างที่จะท าให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจน พิจารณาส่วนที่ซ้ า
กัน กลับไปดูเงื่อนไขของปัญหา ส ารวจและดูความเกี่ยวข้องระหว่างเงื่อนไขกับจุดประสงค์ กรณีที่มี
แปรหลายจ านวนให้แสดงบทบาทของแต่ละอัน แล้วพิจารณาดูปัญหาเพียงหนึ่งหรือสองตัวแปร
เท่านั้น มีการย้อนกลับไปดูงานที่ผ่านมา 
                        (3) เสนอวิธีการแก้ปัญหา 
                        (4) พิจารณาวิธีการแก้ปัญหา ว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นมีเหตุผลหรือไม่  เป็นไปได้
หรือไม่ มีวิธีอ่ืนอีกหรือไม่  สามารถแก้ปัญหาได้ในรูปทั่วไปหรือไม่  ปัญหาอ่ืนสัมพันธ์กับปัญหาที่
เผชิญอยู่หรือไม่ และถ้ามีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วสามารถแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกับปัญหา
ที่เผชิญอยู่โดยเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นหนึ่งหรือสองเงื่อนไขได้หรือไม่และจะเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ปัญหา
อย่างไร 

                (ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, 2542) ได้สรุปกระบวนการคิดแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์มี 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

                 ขั้นที่ 1  วิเคราะห์ปัญหา  ท าความเข้าใจปัญหาโดยอาศัยทักษะการแปล 
ความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล โจทย์ถามอะไรและให้ข้อมูลอะไรบ้าง จ าแนกแยกแยะสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาและสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องกับปัญหาให้แยกออกจากกัน 
                         ขั้นที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา  จะสมมติสัญลักษณ์อย่างไร จะต้องหาว่าข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร  สิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รู้แล้วอย่างไร หาวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
น ากฎเกณฑ์ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วเสนอออกมาในรูปของวิธีการ 
                         ขั้นที่ 3  การคิดค านวณหาค าตอบที่ถูกต้อง เป็นขั้นที่ต้องค านวณแก้สมการคิด
หาค าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดของปัญหา โดยวิธีการตามแผนที่วางไว้ จะต้องรู้จักวิธีการค านวณที่
เหมาะสม ตลอดจนตรวจสอบวิธีการและค าตอบด้วย 

              (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542) กล่าวถึงข้ันตอนในกระบวนการแก้ปัญหา  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
                        (1) ท าความเข้าใจปัญหา เป็นการระบุสิ่งที่ต้องการ ระบุข้อมูลที่ก าหนดให้ และ
ระบุเงื่อนไข  เชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการกับข้อมูลที่ก าหนดให้ 
                        (2) วางแผนแก้ปัญหา เป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น โดยการระบุ
ปัญหาย่อย มีการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
                        (3) ด าเนินการตามแผน  เป็นการด าเนินการตามวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ 
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                        (4) ตรวจสอบกระบวนการและค าตอบ ในขั้นนี้เป็นการตรวจค าตอบที่ได้ว่า
ถูกต้องหรือไม่  ค าตอบสมเหตุสมผลหรือไม่  สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่า  สั้นกว่าวิธีการที่
เลือกได้หรือไม่ และสามารถดัดแปลงเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อมูลเพื่อสร้างปัญหาใหม่ได้หรือไม่ 
               (อรพรรณ พรสีมา, 2543) ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดแก้ปัญหา ซึ่ง
ประกอบด้วย ดังนี้ 
                        (1) ระบุปัญหา ปัญหาควรมีลักษณะชัดเจน น่าสนใจ มีความส าคัญ และเหมาะสม
ต่อผู้แก้ปัญหา และควรเป็นค าถามที่ท้าทายความรู้ความสามารถ 
                        (2) ระดมสมอง เป็นการท างานเป็นกลุ่ม มีการกระตุ้นให้แต่ละคนหาวิธีหรือ
แนวทางแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้ โดยต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
                        (3) เลือกแนวทางการแก้ปัญหา  เป็นการร่วมกันพิจารณาข้อดี-ข้อจ ากัดของ
แนวคิดในข้อ 2 เพ่ือเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด 
                        (4) ทดลองและน าไปใช้ เป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกมาทดลองปฏิบัติ และ
บันทึกเก่ียวกับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ 
                        (5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการร่วมกันสังเกตอภิปรายถึงแนวทางท่ีปฏิบัติ
ไป ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร ถ้าเหมาะสมดีแล้วจะทดลองวิธีการ
อ่ืนหรือไม่ เพ่ือเปรียบเทียบผลของวิธีการอ่ืน 
               จากขั้นตอนที่ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปตามขั้นตอน
การแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา  ขั้นด าเนินการ
แก้ปัญหา และข้ันตรวจสอบวิธีการและค าตอบ  ซึ่งถ้าด าเนินการไปถึงข้ันใดแล้วไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้   สามารถย้อนกลับไปขั้นที่ผ่านมาได้โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มที่ข้ันท าความเข้าใจปัญหาเสมอ 
             1.2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
             (Sarver, 2009) ได้ท าการวิจัยศึกษาความตระหนักในการคิด และการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เป็นกรณีศึกษา มีนักเรียนจ านวน 6 คน  ในระดับเกรด 7  การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
เป็นงานที่ยาก  จุดประสงค์ของการศึกษาเพ่ือส ารวจความหมายผ่านสิ่งที่นักเรียนแก้ปัญหา  เป็นการ
ตอบค าถามการวิจัย 2 ค าถาม คือ 1) ท าอย่างไรที่จะให้นักเรียนระดับเกรด 7 ไม่มีปัญหาในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  2) อะไรที่เป็นกระบวนการ ตระหนักการคิดที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในชานเมืองเล็ก K-8  ใน Northeastern New Jersey นักเรียนจ านวน 6 
คน มาจากระดับเกรด 7 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ทั่วไป แต่ระบุว่ามีความสามารถสูง กลาง ต ่า โดยยึด
คะแนนมาตรฐาน  ออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การคิดโปรโตคอล  ตรวจสอบการแก้ปัญหาและ
พฤติกรรมตระหนักในการคิดในการที่จะให้ นักเรียนแก้ปัญหา 4  ปัญหา  เอกสารที่ใช้อ่าน  เข้าใจ 
วิเคราะห์ วางแผน ส ารวจ น าไปใช้ และพิสูจน์  พฤติกรรมต่อมาที่ลงความเห็นว่าเป็นการปรับตัว  
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การจัดการ  การปฏิบัติหรือการพิสูจน์ ความจริง  ความตระหนักในการคิดควบคุมโดยการบันทึก  
การค้นพบเจตคติและความเชื่อท่ีเกิดข้ึน ผลลัพธ์สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
         (สุภาพร ปิ่นทอง, 2554) ได้ท าการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิคKWDL พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ขึ้นไป และมีเจตคติต่อการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบทั้งสอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
         (วชิราภรณ์ ช านิ , 2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้แบบฝึกที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์สมการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ 1  พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
         (ปิยวรรณ ไกรนรา , 2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาลิชา อ าเภอระแงะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3   พบว่าชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความเหมาะมา
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/81.23 ซึ่งความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 40.17 
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
           (จักรพันธ์ ชาญสมร , 2558) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล เรื่อง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล เรื่อง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 73.21/72.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล เรื่องบทประยุกต์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
                         (กิตติมา ปัทมาวิไล, 2557) ได้ท าการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างทักษะการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการ
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สื่อสารทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีชื่อว่า “RICH Model” ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และ
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ โดยผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ E1/E2 เท่ากับ 80.07/83.90 ตามเกณฑ์ 80/80 หลังการทดลองใช้รูปแบบ 
พบว่า ผู้เรียนมีทักษะการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
            จากการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่าความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เป็นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ควรพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี โดยใช้รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการสอนทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  
       1.2.4 ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
     1.2.4.1 ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
               นักจิตวิทยาและนักศึกษาได้ให้ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้
ดังนี้ 
                         (เมธี ลิมอักษร, 2521) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นการคิดที่
ก่อให้เกิดข้อสรุป ซึ่งได้มาจากเหตุหือข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งการสรุปนั้น เป็นผลผลิตติดตามมาจาก
ข้อเสนอที่ให้      

              (ศุภกิจ เฉลิมวิสตม์กุล, 2528) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าเป็น
การอ้างหลักฐาน เพ่ือยืนยันว่าข้อสรุปของเราเป็นจริง 
                        (กนกวลี อุษณกรกุล, 2551) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นการ
อธิบายเพ่ือให้เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เข้าใจระบบขั้นตอนหรือรายละเอียดและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
ซึ่งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นเหตุหรือข้ออ้าง 
และส่วนที่เป็นผลหรือข้อสรุป 
              (พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร, 2553) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นการ
สร้างความรู้ใหม่ที่ต้องอาศัยสมมติฐานบางอย่าง โดยสมมติฐานเหล่านี้อาจได้มากจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหรือประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วไป 
               (สมัย เหล่าวานิชย์, 2554) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าเป็น
เครื่องมือที่มนุษย์ใช้ สาหรับการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ โดยการวิเคราะห์แจกแจงเหตุการณ์ หรือ
สมมติฐานที่ก าหนดขึ้นมา ท าให้ได้ ผลหรือข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาได้ 
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             (สุมณฑา พรหมบุญ, 2540) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นการ
ประดิษฐ์ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์โดยการคิดอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ต้องมีความชัดเจน
และรัดกุม จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ได้ 

             (สมเดช บุญประจักษ์, 2540) ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นการ
แสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการ หรือการหาความสัมพันธ์ โดยมีการสรุปที่สมเหตุสมผล
ตามแนวคิดนั้นประกอบด้วย 

             1. การวิเคราะห์ และระบุถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
             2. การหาข้อสรุป 
             3. การแสดงข้อสรุป และยืนยันข้อสรุปของแนวคิดอย่างสมเหตุสมผล          
              (กรมวิชาการ, 2545  ) ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังรายปี ในสาระที่ 6  

ทักษะ/กระบวนการคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.2 ก าหนดให้ นักเรียนมีความสามารถในการให้ 
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ในช่วงชันที่ 4 ไว้ ว่าน าวิธีการให้ เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยมาช่วยในการ
ค้นหาความจริงหรือ ข้อสรุปและช่วยในการตัดสินใจบางอย่างได้ 

              จากข้างต้นสรุปได้ว่าความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นการ
แสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผล
ตามแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
             1.2.4.2 ประเภทของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

              นักจิตวิทยาและนักการศึกษา แบ่งประเภทของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไว้
ดังนี้ 

              (สมัย เหล่าวานิชย์, 2554) ได้แบ่งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ออกเป็น 3 
ประเภทคือ 

              1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นวิธีการให้ เหตุผลโดยมี
เหตุผลย่อยหลายๆ เหตุ เหตุย่อยแต่ละเหตุเป็นอิสระจากกัน มีความส าคัญเท่า ๆ กันและเหตุทั้งหลาย
เหล่านี้จะรวมกัน เพ่ือน าไปสู่ผลสรุปเป็นกรณีทั่วไป 

              2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นวิธีการให้เหตุผลโดยมี
เหตุใหญ่และเหตุย่อยลดหลั่นกันตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุใหญ่และเหตุย่อยจะท าให้เกิดผล
สรุป 

             3. การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ (Intuitive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลซึ่งเกิด
จากจิตของแต่ละคน ยังไม่มีรูปแบบของการให้ เหตุผลที่แน่นอนอาจเกิดขึ้นมาทันทีทันใดในเวลาใด
เวลาหนึ่ง บางคนเกิดขึ้นบ่อย บางคนนานๆ เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง การเกิดขึ้นแต่ละครั้งบางทีก็อยู่นาน บาง
ทีก็อยู่ไม่นาน ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ความจริงต่าง ๆ ที่มีสะสมอยู่ในแต่ละบุคคล ความรู้ที่เกิดจาก
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การให้เหตุผลแบบนี้เป็นความรู้ ที่คิดว่าน่าจะถูกต้อง น่าจะเป็นจริง ดังนั้นจึงต้องน าความรู้ เหล่านี้ไป
พิสูจน์เพ่ือค้นหาความจริงต่อไปอีกในกรณี ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าความรู้ดังกล่าวเป็นจริง แต่ก็ยัง
ไม่มีใครค้นพบข้อขัดแย้งความรู้ดังกล่าวได้ ความรู้ ดังกล่าวจะถูกก าหนดให้ เป็นข้อตกลงหรือกติกา 
เพ่ือเป็นหลักในการศึกษาหาความรู้ อย่างอ่ืนต่อไป ถ้าความรู้ดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ ว่าจริง ความรู้
ดังกล่าวก็จะเปลี่ยนเป็นทฤษฎี ซึ่งสามารถน าไปใช้ อ้างอิงในการศึกษาต่อไป 

              (กนกวลี อุษณกรกุล, 2551) ได้แบ่งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 
ประเภทคือ 

              1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลจากการ
พิจารณาว่าสิ่งที่ก าหนดให้สนับสนุนผลสรุปเท่านั้น เป็นการค้นหาความจริงจากการสังเกตการใช้
ประสบการณ์ ใช้เหตุการณ์เฉพาะซึ่งเกิดขึ้นซ้ าๆ กันหลายๆ ครั้ง การทดลองหลายๆ ครั้ง แล้ว
คาดคะเนผลสรุป บางครั้งเป็นการสรุปจากกรณีย่อยๆ แล้วน ามาสรุปเป็นความรู้ทั่วไป การให้เหตุผล
แบบนี้อาจจะได้ ผลที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ 

             2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลที่อ้างว่า
สิ่งที่ก าหนดให้ยืนยันผลสรุป โดยก าหนดให้ เหตุหรือข้อสมมุติเป็นจริงหรือยอมรับว่าเป็นจริงแล้วใช้
ความรู้พื้นฐานหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ยอมรับกันมาก่อนว่าเป็นจริง สรุปผลจากเหตุที่ก าหนดให้ 

            (พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร, 2553) ได้แบ่งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ออกเป็น 2 
ประเภทคือ 

            1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นวิธีการสรุปผลในการ
ค้นหาความจริงจากการสังเกต การทดลองหลาย ๆ ครั้ง หรือจากเหตุการณ์ย่อยแล้วน ามาสรุปเป็น
ความรู้ในรูปแบบทั่วไป 

            2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นวิธีการสรุปผลในการ
ค้นหาความจริงของเหตุการณ์ย่อยๆ โดยอ้างอิงเหตุผลจากเหตุใหญ่ หรือสมมติฐานทั่วไปที่เรายอมรับ
ว่าเป็นความจริงในขณะนั้น 

 
            (ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, 2545) ได้แบ่งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 

ประเภทคือ 
            1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลโดยการใช้ 

ประสบการณ์ย่อยหลาย ๆ ตัวอย่าง หรือการคาดคะเนในการสรุปผล นั่นคือเหตุที่ตั้งขึ้นเป็นการเก็บ
ข้อมูลในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นแล้วสรุปผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่สอดคล้องกับเหตุทกกรณี เนื่องจาก
ผลลัพธ์ที่ได ้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ 

            2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลโดย
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ก าหนดให้หรือยอมรับ เหตุเป็นจริง นั่นคือ เหตุที่ตั้งขึ้น บังคับให้เกิดผลลัพธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่ง 
ผลจะสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล จะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั้น 

            (O’Daffer & Thornquist, 1993) แบ่งประเภทการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็น 
2 ประเภท ได้แก่ 

            1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในการสร้างหลักการใหม่  เพ่ือค้นหาแบบรูปทางคณิตศาสตร์ หรือ
รูปทั่ วไป จากการวิ เคราะห์สถานการณ์ และสมบัติต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  แล้วสรุปเป็น                
มโนมติ หรือเกิดจากผลของหลายๆ ตัวอย่าง แล้วน ามาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ท่ัวไป 

            2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบที่ลงความเห็นที่สมเหตุสมผลในการสรุป จากหลักฐานสู่การพิสูจน์ข้อสรุป
และตัดสินความถูกต้องของขั้นตอนการคิด เป็นการให้เหตุผลที่เป็นตรรกะใช้โครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ อนิยาม นิยาม สัจพจน์และทฤษฎีบท  สรุปได้ว่าเป็นการให้เหตุผลที่ใช้
ข้อสรุปหลักเกณฑ์ทั่วไปเป็นหลัก เพ่ือสรุปผลของกรณีเฉพาะที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ หลักการที่เป็น
จริงเสมอ 

            (สุมณฑา พรหมบุญ , 2540) ได้แบ่งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

              1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นวิธีให้เหตุผลโดยอาศัยการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง
หรือหลัก ต่างๆ โดยการสังเกตหรือการทดลอง ทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ 

              2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นวิธีการให้เหตุผลอย่างหนึ่ง โดยน าอนิยาม นิยาม 
สัจพจน์และอาศัย หลักทางตรรกศาสตร์มาสรุป เป็นกฎ หรือ ทฤษฎีบท ซึ่งทฤษฎีบทที่พิสูจน์มาแล้ว
สามารถน าไปใช้ อ้างอิงต่อไปได้ 

              จากประเภทของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวไว้ จะเห็นว่าการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องใช้การให้เหตุผลทั้งแบบอุปนัยและแบบนิรนัย พอสรุปได้ดังนี้ 

              1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นกระบวนการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยการ
อ้างอิงความรู้และข้อมูล หรือประสบการณ์เดิมหรือซ้ าๆ กันหลายๆ ครั้ง แล้วน าไปสู่ข้อสรุป 

              2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นกระบวนการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้
รูปแบบการลงความเห็นที่สมเหตุสมผลในการสรุป โดยจะน าอนิยาม นิยาม สัจพจน์ และหลักการทาง
ตรรกศาสตร์มาช่วยให้ได้สรุปผล                     
             1.2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
               (กุลนิดา วรสารนันท์, 2552) ได้ท าการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการอุปนัยที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
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ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้โมเดลการอุปนัยมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า และสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                         (วาสนา ภูมี, 2555) ได้ท าการวิจัยผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และมีความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์หลังจากได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
             (พีชาณิกา เพชรสังข์, 2556) ได้ท าการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5E ร่วมกับค าถามปลายเปิดที่มีต่อความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5E ร่วมกับ
ค าถามปลายเปิดมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
ปกต ิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศและในประเทศสรุปได้ว่าการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ผู้เรียนต้องมีความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ที่ควรพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดในตัวผู้เรียน โดยใช้รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้
ในแบบต่างๆ  เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  
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2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา  
    2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้ อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี 6 
สาระ ได้แก่ 1) จ านวนและการด าเนินการ 2) การวัด 3) เรขาคณิต 4) พีชคณิต 5) การวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็น  6) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในสาระที่ 6 ได้ก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนไว้ในมาตรฐาน  ค 6.1 คือ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ทดลองกับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  5 จึงน าเสนอ
ความสัมพันธ์ของความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้านซึ่งจะอยู่ ในสาระที่  6 ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ดังตารางที่ 2   
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ตารางท่ี 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  เขียนและอ่านเศษส่วน   
    จ านวนคละ  และทศนิยมไม่เกิน  
    สองต าแหน่ง   

 ความหมาย  การอ่าน  และการเขียนเศษส่วนแท้  
เศษเกิน จ านวนคละ และทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง 

 เศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ 
 การเขียนจ านวนนับในรปูเศษสว่น 
 การเขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละและ 
   การเขียนจ านวนคละในรูปเศษเกิน 
 เศษส่วนที่เท่ากัน 
 เศษส่วนอย่างต่ า 

2.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง 

 หลัก  ค่าประจ าหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลักของจ านวนนับ  และทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 
    ไม่เกินสองต าแหน่ง 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 

ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 

3.  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและ
ร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วน
และทศนิยม   และเขียนทศนิยมใน                

รูปเศษส่วนและร้อยละ 

 ความหมาย การอ่าน และการเขียนร้อยละ 
การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 
และ 100 ในรูปทศนิยมและร้อยละ 

 การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม 
 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งในรูปเศษส่วน

และร้อยละ 
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มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง      

                      การด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ 
คูณระคนของเศษส่วน  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 การบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 

 การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ 
 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  
 การหารเศษส่วนด้วยจ านวนนับ 
 การหารจ านวนนับด้วยเศษส่วน 
 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 
 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 

2.  บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็น
ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

 การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
 การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกับจ านวนนับ 
 การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหน่งกับทศนิยมหนึ่ง

ต าแหน่ง 
 การบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม 

3. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ 
    ของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา 
    ระคนของจ านวนนับ เศษส่วน   
    ทศนิยมและร้อยละ พร้อมทั้ง 
    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
    ค าตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหา 
    เกี่ยวกับจ านวนนับได้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
และการบวก ลบ  คูณ  หารระคนของจ านวนนับ 

 โจทย์ปัญหาที่ใช้บัญญัติไตรยางค์ 
 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การ

หาร  และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ 
 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

เศษส่วน 
 โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณระคนของเศษส่วน 
 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ ทศนิยม และ 
 การสร้างโจทย์ปัญหา 
 โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมถึงโจทย์

ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหาก าไร  ขาดทุน  การลด
ราคาและการหาราคาขาย 
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มาตรฐาน ค 1.3   ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวน
เต็มสิบ  เต็มร้อย  และเต็มพันของ
จ านวนนับ และน าไปใช้ได้ 

 ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย  
เต็มพัน 

สาระท่ี 2  การวัด 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บอกความสัมพันธ์ของหนว่ยการวัด  
    ปริมาตร  หรือความจุ 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุ 
(ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร) 

2. หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม                      
   รูปสามเหลี่ยม 

 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
 ความยาวรอบรปูของรูปสามเหลี่ยม 

3. หาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ 
   รูปสามเหลี่ยม 

 การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 การหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม 

4. วัดขนาดของมุม  การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
 การหาขนาดของมุมกลับ 

5. หาปริมาตรหรือความจุของ  
   ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย  ลูกบาศก์
เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร 

 การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดย
ใช้สูตร 

มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่  ความยาว      โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ของรูปสี่เหลีย่มมุมฉาก และ  

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ   
รูปสามเหลี่ยม 

รูปสามเหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม 
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สาระท่ี 3  เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บอกลักษณะและจ าแนกรูป

เรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ  

 ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด 

2.  บอกลักษณะ  ความสัมพันธ์และ  

    จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ  

 รูปสี่เหลีย่มจัตุรัส   รูปสีเ่หลีย่มผนืผ้า   รูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู   
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 

3.  บอกลักษณะ  ส่วนประกอบ    

    ความสัมพันธ์  และจ าแนก   

    รูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆ  

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน 
 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม 
 ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม 
 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 

มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (Visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial 
Reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์      ชนิดของมุม 
 การสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 

2.  สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก                       
รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม 

     

 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
 การสร้างรูปวงกลม 

3.  สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก  การสร้างเส้นขนานผ่านจุดที่ก าหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก 

สาระท่ี 4 พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บอกจ านวนและความสัมพันธ์ใน  
     แบบรูปของจ านวนที่ก าหนดให้ 

 แบบรูปของจ านวน 
 

สาระท่ี 5   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ 
    ของเส้นแสดงจ านวน 
2.  อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง 
    เปรียบเทียบ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล 
การเขียนแผนภูมิแท่งท่ีมีการย่นระยะของเส้นแสดง
จ านวน 

 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 
  อย่างสมเหตุสมผล 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้นั้น 
    –   เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 

– อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้ 

– ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ  

สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 

2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม 

3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย และการน าเสนอได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน 

• ทุกสาระ 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    คณิตศาสตร์และเชื่อมโยง

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

 
   2.2 เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
         เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีเนื้อหาตามเรื่องต่อไปนี้(สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551)  

2.2.1 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณและการหาร 
2.2.2 มุม 
2.2.3 เส้นขนาน 
2.2.4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
2.2.5 เศษส่วน 
2.2.6 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 

        การวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีเนื้อหาดังนี้ 
(1)   มุม 
(2)   สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
(3)   การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 
เนื้อหาเรื่องมุม สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการบวก การลบ การคูณ และการ 

หารเศษส่วนจะมีเนื้อหาของแต่ละสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ สาระที่ 1: จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระที่ 2: การวัด  สาระที่ 3: เรขาคณิต  สาระที่ 5: การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น และส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้านตามสาระที่ 6: ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 เนื้อหาเรื่องมุม สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการบวก การลบ การคูณ และการ
หารเศษส่วนใน 6 สาระ 
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สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง     
การด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ  
    คูณระคนของเศษส่วน  พร้อมทั้ง 
    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
    ค าตอบ 

 การบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 

 การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ 
 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  
 การหารเศษส่วนด้วยจ านวนนับ 
 การหารจ านวนนับด้วยเศษส่วน 
 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 
 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 

2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ 
    ของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา 
    ระคนของจ านวนนับ เศษส่วน   
    ทศนิยมและร้อยละ พร้อมทั้ง 
    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
    ค าตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหา 
    เกี่ยวกับจ านวนนับได้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร
เศษส่วน 

 โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณระคนของเศษส่วน 
 

สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. วัดขนาดของมุม  การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 

 การหาขนาดของมุมกลับ 

สาระท่ี 3   เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (Visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial 
Reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์      ชนิดของมุม 
 การสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
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สาระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  บอกจ านวนและความสัมพันธ์ใน  
     แบบรูปของจ านวนที่ก าหนดให้ 

 แบบรูปของจ านวน 

สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ 
    ของเส้นแสดงจ านวน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล 
 การเขียนแผนภูมิแท่งท่ีมีการย่นระยะของเส้นแสดง

จ านวน 
2.  อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง 
    เปรียบเทียบ 

 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
1.  บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้นั้น 
    -   เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
    -   อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ 
    -   ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ  

สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

 

• ทุกสาระ 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

 
ตารางท่ี 4 เนื้อหาเรื่องมุม สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการบวก การลบ การคูณ และ             
การหารเศษส่วนครอบคลุมทั้ง 6 สาระ 
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สถิติและความน่าจะเป็น
เบื้องต้น 

      

การบวก การลบ การคูณ
และการหารเศษส่วน 

      

        

                จากตารางที่ 4  จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยเลือกเนื้อหาทั้ง 3 เรื่องนี้มาท าวิจัย เนื่องจากเนื้อหาใน
เรื่องมุม สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนมีความ
ครอบคลุมทั้ง 6 สาระ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีและมีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
       3.1 แนวคิดเกี่ยวกับ Constructivism 

  3.1.1 แนวคิด Constructivism 
          ตั้งแต่สมัยของ Socrates, Plato และ Aristotle (470 – 320 B.C.)  ซึ่งกล่าวถึงการ

สร้างความรู้  ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 17 – 18 John Locke  กล่าวว่า ความรู้ของบุคคลมาจาก
ประสบการณ์ที่เขาสร้างขึ้น และ Kant อธิบายว่า การวิเคราะห์การกระท าและเป้าหมายจะน าไปสู่
ความก้าวหน้าของความรู้และมุมมองจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลจะท าให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (J.G. Brooks & Brooks, 1993) นอกจากนี้ Henrich Pestalozzi ค.ศ.1746 – 1827  
นักปรัชญาชาวสวิตเซอร์แลนด์ ยืนยันว่ากระบวนการทางการศึกษาควรอยู่บนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาการทางธรรมชาติของเด็ก  เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส (Senses) ได้ดีกว่าการเรียนรู้โดยผ่าน
การบอกเล่า (Ornstein & Hunkins, 1993)  
            ปรั ชญาสรรค์ ส ร้ า งความรู้ (Constructivism)  คื อกลุ่ มของนั กปรั ชญาที่ มี
แนวความคิดร่วมกันในการอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์  ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นเทคนิคการ
เรียนรู้  ในปี 1991 ประธานของสมาคมวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (NARST)  ได้เน้นการ
วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนของครูวิทยาศาสตร์  ตามแนวคิดปรัชญาสรรค์สร้างความรู้  
จุดเน้นของปรัชญาสรรค์สร้างความรู้  จะศึกษาธรรมชาติความรู้ของมนุษย์  และจะเน้นในเรื่องความรู้
ทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วๆ ไป เกี่ยวกับจุดก าเนิด  การถ่ายทอดทางกลศาสตร์และการท านายทาง
วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์และปรัชญา  สามารถที่จะให้เราเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้ 
             (Driver, 1986) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้  ว่าการเรียนรู้
คือการสร้างความหมายที่ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างขึ้นอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง  ผู้ เรียนจะ
ตั้งสมมติฐาน  ตรวจสอบและอาจเปลี่ยนสมมติฐานในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์หรือกับ
บุคคลผู้อ่ืนก็ได้  และผลการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เท่านั้น  แต่ยังขึ้นอยู่กับ
ความรู้เดิมของการเรียนรู้ด้วย  ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง  เกี่ยวกับความตั้งใจใน
การท างาน  นอกจากนี้  Driver ยังได้เสนอว่าผู้สอน  ไม่ควรตระหนักในมโนทัศน์  (Concept) และ
กลวิธีที่ผู้เรียนน ามาจากภายนอกโรงเรียนเท่านั้น  แต่ผู้สอนจะต้องจัดการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ  โดยอาศัยแนวคิดและกลวิธีเดิมของผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้น 
            (Vygotsky, 1997) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางการเรียนรู้ โดยให้
ความส าคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก  เขาอธิบายว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรก
เกิด  ซึ่งนอกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็ยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งก็คือ  วัฒนธรรมแต่ละ
สังคมสร้างขึ้น  ดังนั้นครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล 
นอกจากนั้นภาษายังเป็นเครื่องมือส าคัญของการคิดและการพัฒนาเชาวน์ปัญญาขั้นสูง พัฒนาการทาง
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ภาษาและทางความคิดของเด็ก ซึ่งการพัฒนาจะเริ่มด้วยพัฒนาที่แยกจากกัน  แต่เมื่ออายุม ากขึ้น
พัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะเป็นไปร่วมกัน 
            (Carin, 1992) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการเรียนรู้  โดยอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Piaget  ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยเขาอธิบายว่า  
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซับ  (Assimilation)  และ
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)  พัฒนาการขึ้นเมื่อบุคคลรับและ             
ซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม  หาก
ไม่สามารถสัมพันธ์กันได้  จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น  (Disequilibrium)  บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ
ให้อยู่ในภาวะสมดุล  โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา  Piaget  เชื่อว่าคนทุกคนจะมี
พัฒนาเชาว์ปัญญาไปตามล าดับขั้น  จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical 
Experience) รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) วุฒิภาวะ (Maturity) 
และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น 
              (Underhill, 1991) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ ว่าความ
ขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) และความอยากรู้อยากเห็น เป็นกลไกหลักสองประการที่จูง
ใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ความขัดแย้งทางปัญญาจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน 
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ และความขัดแย้งทางปัญญาก่อให้เกิดกิจกรรมการไตร่ตรอง (Reflective 
Activity) การไตร่ตรองเป็นองค์ประกอบหลักที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
(Cognitive Restructuring)  
            3.1.2 การน าทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivist Theory) มาใช้ส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
           (1) นักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ศึกษาได้เสนอน าทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้มาใช้
ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
                (1.1) ผลการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ และการตระหนักรู้
ในกระบวนการนั้น ดังนั้นเป้าหมายของการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูต้องเป็น
ตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการสร้างความรู้ตนเอง    
(Jonassen, 1992; ทิศนา แขมมณ,ี 2547) 
                (1.2) เป้าหมายการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ที่
แน่นอนตายตัว ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงข้ันตอนท าให้ได้และแก้ปัญหาจริงได้  
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                (1.3)  ในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียน
จะต้องเป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วย
ตนเองโดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  
สิ่งของ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นจริงหรือครูอาจจะสร้างสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้นนั้น  และมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถจัด
กระท า  ศึกษา  ส ารวจ  วิเคราะห์  ทดลอง  ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้น ๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ
ขึ้นดังนั้นความเข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด  การจัดกระท ากับข้อมูล  มิใช่เกิดขึ้นได้ง่าย   
จากการได้รับข้อมูลหรือมีข้อมูลเพียงพอเท่านั้น 
                (1.4)  การจัดการเรียนรู้ ครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศจริยธรรมทางสังคม
ให้เกิดขึ้น (สุระ วุฒิพรหม, 2547) กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างความรู้ เพราะกิจกรรมและวัสดุ
อุปกรณ์ทั้งหลายที่ครูจัดให้หรือผู้เรียนแสวงหามาเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือบุคคล
อ่ืนๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนได้กว้างข้ึน และหลากหลายขึ้น(Grady, 2008)  
               (1.5) ในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะต้องมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่  
(Devrics & Zan) โดยผู้เรียนจะน าตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ เช่น  ผู้เรียนจะ
เป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนเอง  ตั้งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง  ตกลงกันเองเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  เลือกผู้ร่วมงานได้เอง  และรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน 
               (1.6) ครูจะต้องมีบทบาทให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ครูจะต้องท าหน้าที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจภายใน ให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ด าเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ให้ค าปรึกษาแนะน า ทั้งทางด้านวิชาการและ
ด้านสังคมแก่ผู้เรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  
นอกจากนั้นครูยังต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (ทิศนา 
แขมมณ,ี 2547)  
              จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท า
กิจกรรมเอง  การเรียนรู้เกิดจากโครงสร้างส่วนบุคคลและโครงสร้างทางความคิด เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการปรับประสบการณ์เก่าให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ด้วยกระบวนการพิสูจน์ให้เห็นจริง
ได้  และความสมเหตุสมผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ  การสร้างความหมายที่ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างขึ้นอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง  ผู้เรียนจะตั้งสมมติฐาน  ตรวจสอบและอาจเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานในขณะที่ปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  การเรียนรู้จะเกิดจากความขัดแย้ งทาง
ปัญญา  ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่อ านวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์  ที่จะสามารถส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดและดีที่สุด 
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         (2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ 
              นักจิตวิทยากลุ่ม Cognitive Psychology ปรัชญาและมานุษยวิทยา ได้กล่าวถึง 
ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้โดยให้ความหมายของค าว่า  ความรู้ คือ สื่อกลางในการพัฒนาทางด้านสังคม
และวัฒนธรรม ดังนั้นการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งท าให้
ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม   
               (J. G.  Brooks, 1990) ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมา
จากการทดสอบโดยใช้แนวคิดทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ดังต่อไปนี้ 
               1. ส่งเสริมและยอมรับนักเรียนในการมีอิสระ  การเป็นสมาชิกในกลุ่มและเป็น
ผู้น า 
               2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดกระท ากับสื่อรูปธรรม 
               3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนควรยืดหยุ่นตามแนวคิดและ
ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เรียน 
               4. สอบถามถึงความเข้าใจมโนมติของนักเรียนก่อนมโนมติของครู 
               5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในการพูดและคิดกับครูและเพ่ือนๆ  
               6. กระตุ้นให้นักเรียนค้นหา  คิดค้น  และตอบสนองด้วยตัวนักเรียนเอง 

              7. ส่งเสริมนักเรียนให้ส ารวจ  ค้นหาค าตอบจากค าถามของครู  และฝึกให้
นักเรียนได้ใช้ค าถามในการหาค าตอบอีกด้วย 

              8. หลังใช้ค าถามควรหยุดและรอเวลาให้นักเรียนได้คิด 
              9. มีเวลาให้นักเรียนได้ค้นพบความสัมพันธ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
            10. การออกแบบหลักสูตรเนื้อหาควรจะเป็นการเน้นและฝึกพ้ืนฐานการพัฒนามโน

มติโดยใช้สถานการณ์ปัญหา 
               (สุนทร สุนันชัย, 2540) ได้เสนอการน าแนวคิดทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้มาใช้ใน

การเรียนการสอน ดังนี้ 
               1. ต้องจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้มีทางเลือก  ลดความกดดันและส่งเสริมให้

เกิดความคิดริเริ่ม 
               2. จัดบริบทการเรียนรู้ซึ่งสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้เรียน  ในขณะเดียวกัน

ครูก็ต้องท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนที่ดี  เพ่ือพัฒนาเด็กซึ่งอยู่ในระหว่างการเขยิบจากการพ่ึงพาผู้อ่ืนมา
เป็นผู้พึ่งพาตนเองให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้  สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในข้อนี้ยังหมายถึงเพ่ือนๆ ของ
เด็กซึ่งจากการท างานด้วยกันด้วยดี  ความเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันย่อมเป็นปัจจัย สนับสนุนให้
เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีด้วย 
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               3. เด็กมีโอกาสที่จะใช้ความรู้ที่เรียนในบริบทที่เหมาะสม  เพ่ือให้เด็กได้เห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับโลกท่ีเป็นจริงภายนอก 

               4. ออกแบบการเรียนที่มีลักษณะสมจริง  บริบทการเรียนการสอนที่มีความ
สมจริง  คือ บริบทที่มีการใช้พลังสติปัญญาที่มีลักษณะเดียวกันกับพลังสติปัญญาที่นักเรียนต้อง
น าไปใช้ในอนาคต  การเรียนรู้มีการเสนอความคิดต่างออกมาจ านวนมากในการอธิปรายกันจะ
ก่อให้เกิดความ “ขัดข้อง”  ที่น าไปสู่หรือความคิดที่เกิดภายในตัวของคน  นักปราชญ์กลุ่มนี้บอกว่า 
จิตใจนั้นมีอยู่ที่บุคคลในกิจกรรมของกลุ่ม เขาเชื่อว่า กระบวนการทางพุทธิปัญญานั้นเป็นกระบวนการ
ย่อยภายในการเรียนรู้และการพัฒนา 

              5. ครูอาจจะเสนอแนะให้นักเรียนได้ข้อมูลดิบหรือข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ  
แทนที่จะมอบหมายให้อ่านแนวคิดที่คนอ่ืนเขียนขึ้นไว้ 

              6. ก าหนดกิจกรรมและบริบทของการเรียนรู้ให้มีความละเอียดอ่อนในลักษณะ
เดียวกับท่ีผู้เรียนจะออกไปใช้ในชีวิต 

              7. ก าหนดบริบทของการเรียนการสอน ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด 
              8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสวิเคราะห์เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ 
              (Steedman, 1991) กล่าวว่า การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรค์สร้าง

ความรู้นี้ให้ความส าคัญกับการอภิปรายซึ่งมักอยู่ในแบบของการแก้ปัญหาร่วมกัน  
              ดั งนั้นนักเรียนจ า เป็นต้องเรียนรู้ที่ จะสนทนากับผู้ อ่ืนและกับตนเองใน

กระบวนการของกิจกรรมการสร้างความรู้ร่วมกัน การร่วมมือกันท า งานและการใช้ค าถามที่มุ่ง
วิเคราะห์วิธีการซึ่งจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาด้านการด าเนินการได้ในระดับที่
เหนือกว่าระดับปกติของนักเรียน  นอกจากนี้การให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดออกมาถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและกลวิธีแก้ปัญหาท าให้ผู้สอนแน่ใจว่านักเรียนก าลังตรวจสอบโครงสร้างทางปัญญา
ของตนเองอยู่ 

              (Bell, 1981) กล่าวถึง ลักษณะการเรียนแบบองค์ความรู้ไว้ดังนี้ 
              1. นักเรียนเป็นเจ้าของความคิดมากกว่าเป็นผู้รับสารหรือรับข้อมูล 
              2. การสื่อสารของครูจะเป็นลักษณะกระตุ้นให้นักเรียนคิด โดยจะไม่บอกหรือ

ตอบค าถามนักเรียนตรงๆ นักเรียนต้องเรียนรู้วิธีการแปลความหมายสิ่งที่ครูพูด เพ่ือน ามาใช้ในการ
ตอบค าถามท่ีนักเรียนต้องการ 

              3. นักเรียนเรียนรู้ด้วยการเข้าใจ 
              4. สิ่งที่นักเรียนเข้าใจเป็นสิ่งที่นักเรียนสร้างขึ้น ซึ่ งไม่ใช่การลอกเลียนแบบ

แนวความคิดของครู 
              5. บทบาทของครูคือผู้ชี้แนะไม่ใช่ชี้น า 
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              (Confrey, 1991) กล่าวถึง การสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎี
สรรค์สร้างความรู้ดังนี้  

              1. คณิตศาสตร์เป็นสิ่งเร้าสร้างสรรค์มนุษย์  มนุษย์สร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
จากกิจกรรมไตร่ตรอง  การสนทนาและการแลกเปลี่ยนข้ามสาขา  วัฒนธรรม  ยุคสมัยและการ
ประยุกต์ใช้การจัดของระเบียบประสบการณ์และการแก้ปัญหา 

              2. ในการตรวจสอบความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ทฤษฎี
สรรค์สร้างความรู้มุ่งตรวจสอบการใช้จินตนาการทางภาษา  ค าจ ากัดความ  ตัวอย่างหรืออุปมาอุปมัย  
ฯลฯ ของนักเรียนเพ่ือสืบค้นว่านักเรียนเข้าใจถึงมโนทัศน์ด้วยวิธีการใด  โดยคาดหวังในความ
หลากหลายและการให้เหตุผลที่แปลก  ซึ่งอาจให้ตัวครูค้นพบกลวิธีที่ง่ายๆ ในการเข้าถึงมโนทัศน์ที่
ยากๆ ได้ 

               3. ปัญหามีบทส าคัญในการสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์  ปัญหา คือ ความรู้สึก
ขัดแย้ง  ความรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่อการบรรลุจุดหมาย  จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระท าและการ
ไตร่ตรองเก่ียวกับผลของกระท านั้น 

               4. กระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบสรรค์สร้าง
ความรู้เป็นกระบวนการเชิงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งร่วมถึงบุคคล  ครูผู้สอน
ต้องจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการซักถาม  ชี้แจง  แสดงเหตุผลระหว่าง
นักเรียนกับเพ่ือนและกับครู  นิยาม  มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง  และวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมจะค่อยๆ 
เกิดข้ึนในระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนและกับครู 

               5. ค าตอบของนักเรียนซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากค าตอบที่ครูคาดหวัง  อาจเป็นสิ่งที่
มีเหตุผลและถูกต้องในฐานะที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง  หรืออาจจะน าไปใช้อย่างได้ผลในขอบข่ายที่
จ ากัดครูต้องให้โอกาสนักเรียนได้ชี้แจงและครูต้องระลึกอยู่เสมอว่า  ค าตอบที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับครู  ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและพิจารณา
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

                         (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักการหรือการอ้างอิงหลักฐานเพ่ือให้ได้ข้อสรุป โดยที่โครงสร้างและ
มุมมองเป็นผลมาจากประสบการณ์และระเบียบแบบแผนทางความคิดของผู้เรียนแต่ละคน การเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเตรียมผู้เรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
คลุมเครือโดยให้ความสนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท าของตนเอง เมื่อเกิดปัญหาหรือ
ความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นบุคคลจะใช้โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ที่มีอยู่เดิมท า
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือเพ่ือนๆ ที่อยู่รอบข้าง ความขัดแย้งทางปัญญาจะเป็นแรงจูงใจให้เกิด
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การไตร่ตรอง (Reflection) อันเป็นกิจกรรมของการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนสมมติฐานทาง
ความคิดด้วยเหตุและผล ซึ่งน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาต่อไป  

                        (ทิศนา แขมมณี, 2552) กล่าวว่า การให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ตามแนวคิดการสร้างความรู้  จึงเป็นแนวคิดที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางได้ชัดเจนโดยการให้ผู้เรียนได้คิด  ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

                1. ให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิม 
                2. ให้ผู้เรียนได้รับ/แสวงหา/รวบรวม/ข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง 
                3. ให้ผู้เรียนได้ศึกษา คิด วิเคราะห์ และสร้างความหมายข้อมูล/ประสบการณ์

ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
                4. ให้ผู้เรียนได้สรุปและจัดระเบียบความรู้/ข้อมูล  หรือจัดโครงสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง 
                5. ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย 
                จากที่ กล่ า วมาจะ เห็น ได้ ว่ า การจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู้ ต ามแนว คิ ด 

Constructivism ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์  ได้มีโอกาสผิดพลาดและมี
โอกาสแก้ตัวจากความผิดพลาดนั้นๆ   ผู้เรียนไม่ควรได้รับการสอนให้จดจ าเนื้อหาต่างๆ เท่านั้น  แต่
ควรจะได้รับการเสนอให้รู้จักคิดโดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ตนได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ  คือ
การน าข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ตนมีอยู่ ผู้เรียนสามารถแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ที่คลุมเครือโดยให้ความสนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท าของ
ตนเอง และการปรับกระบวนการรู้คิด พยายามค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความเข้าใจอย่าง
กระจ่างแจ้งจนเกิดเป็นองค์ความรู้หรือมโนทัศน์ที่มีความหมายต่อตนเอง โดยผู้สอนต้องออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีที่ต่างกัน เน้นแก้ปัญหาที่มีความหมาย
จริงๆ และเป็นปัญหาในชีวิตจริง มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรม จัดเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน สร้างความรู้ร่วมกัน ร่วมมือกันท างานและใช้ค าถามกระตุ้นการค้นหา จึงเหมาะสมกับการท าวิจัย
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
    3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์     
          ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์และความสามารถน าไประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับครู นักจิตวิทยาได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของมนุษย์เพ่ือคิดค้นทฤษฎีและหลักการที่จะน ามาช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาและท า
ความเข้าใจและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่มี
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ปัญหาการเรียนการสอนมากวิชาหนึ่ง มีดังนี้ 
         3.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
        เพียเจต์ (Piaget)  (ทิศนา แขมมณี , 2545) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้าน
ความคิดของเด็กว่ามีข้ันตอนหรือกระบวนการอย่างไร   เขาอธิบายว่า  การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตาม
พัฒนาการทางสติปัญญา เขาเชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ 4 
ขั้น  โดยแต่ละขั้นแตกต่างกันตามกันในกลุ่มคน  และอายุที่กลุ่มคนเข้าสู่แต่ละขั้นจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  ล าดับขั้นทั้งสี่ของเพียเจต์มีสาระสรุปได้ดังนี้ 
                 (1)   ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส  เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 0 – 2 ปี  ความคิดของ
เด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระท า เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและยังไม่สามารถเข้าใจความ
คิดเหน็ของผู้อื่น 
                 (2)   ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด  เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 2 – 7 ปี  ความคิดของเด็กวัยนี้
ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง   แต่สามารถเรียนรู้และใช้
สัญลักษณ์ได้  การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อยๆ 2 ขั้น คือ  ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด  เป็นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 2 – 4 ปี  และข้ันการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง  เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 4 – 7 ป ี
                 (3)   ขั้นการคิดแบบรูปธรรม  เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 7 – 11 ปี  เป็นขั้นที่การคิด
ของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น  เด็กสามารถสร้างภาพในใจและสามารถคิดย้อนกลับ
ได ้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้มากข้ึน 
                 (4)   ขั้นการคิดแบบนามธรรม  เป็นขั้นการพัฒนาในช่วงอายุ 11 – 15 ปี  เด็กสามารถ
คิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้  และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
        การน าทฤษฎีของเพียเจต์ไปใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎี
ของเพียเจต์ ครูคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องค านึงถึงความพร้อมทางสมองของเด็ก เช่น ในระดับประถม
ศึกษาเด็กเริ่มเข้าเรียน ป.1 เมื่ออายุ 6 ขวบ ซึ่งอยู่ในวัยขั้นที่ 2 ในการสอนคณิตศาสตร์ เด็กเพ่ิงเริ่ ม
เข้าใจสัญลักษณ์ เริ่มเรียนรู้ภาษา จึงมีบางคนที่ไม่เข้าใจจ านวนแต่สามารถออกเสียงหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้ 
แต่เมื่อสั่งให้หยิบของมาตามจ านวนที่ก าหนด เด็กบางคนจะหยิบไม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ 
นอกจากนี้การเปรียบเทียบจ านวนมากน้อย หนักเบา ยาวสั้น ไม่สามารถจะสอนได้ เข้าใจในขั้นนี้ ครู
บางคนจะสอนบวกโดยวิธีให้บวกจ านวนหนึ่งไว้ในใจแล้วนับต่อไปเท่าจ านวนที่น ามาบวก พบว่า
นักเรียนมักจะลืมว่าตนเองบวกด้วยจ านวนอะไรไว้ ปัญหานี้ครูจะต้องรอเพราะเด็กในวัยนี้ไม่สามารถ
จะคิดในใจได้ ต้องใช้รูปธรรม หรือแม้กระทั่งคิดย้อนกลับ เช่น 4 + 5 =  หรือ 4 + = 9 เด็ก
บางส่วนจะท าไม่ได้เช่นกัน นอกจากนี้ในการสอนโจทย์ปัญหาที่ต้องมีการคิดซับซ้อนหลายขั้นตอน ใน
ขั้นนี้เนื่องจากเป็นขั้นที่เริ่มเรียนรู้ภาษา การให้เด็กเขียนแสดงวิธีท าโจทย์ที่เป็นข้อความจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรส าหรับในชั้น ป.2 ซึ่งเพ่ิงจะเริ่มเข้าสู่วัยขั้นที่ 3 ครูจะพบปัญหาเช่นเดียวกับชั้น ป.1 



  81 

เพราะเป็นช่วงรอยต่อบางคนอาจมีความสามารถไปสู่อีกขั้นแล้วแต่บางคนยังอยู่ในวัยเดิมส าหรับ
ในช่วงชั้น ป.3 – 6 ในช่วงนี้เด็กไม่สามารถจะเข้าใจค าพูดที่เป็นนามธรรม ไม่เข้าใจเหตุผลตรรกะ การ
ให้เหตุผลจะอิงรูปธรรม การสอนคณิตศาสตร์ในขั้นนี้จึงต้องมีสื่อการสอนประกอบให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจให้มากท่ีสุด นอกจากนี้การใช้ภาษาคณิตศาสตร์จะยังไม่ดี จึงท าให้เด็กหลายคนไม่สามารถ
จะแก้โจทย์ปัญหาได้ ไม่สามารถจะแสดงวิธีคิดของตนออกมาเป็นภาษาเขียนได้ นักเรียนจะแก้ปัญหา
ด้วยวิธีลองผิดลองถูกอย่างไม่มีระบบ อาจกลับมาลองแล้วลองอีก บางคนให้นิยามได้แต่ ไม่รู้จัก เช่น 
รู้จักรูปสามเหลี่ยมแต่ถ้าถามว่ารูปสามเหลี่ยมคืออะไร บางคนตอบไม่ได้  
       3.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
      กาเย (Gagne) นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือส าหรับทดลอง 
และประยุกต์ทฤษฎีเรียนรู้ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ จัดท าโครงการทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือศึกษาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการพัฒนาการหลักสูตร 
      กาเย ได้แบ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ จุดประสงค์ 
ทางตรงและจุดประสงค์ทางอ้อม จุดประสงค์ทางตรง ได้แก่ การเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Facts) ทักษะ 
(Skills) ความคิดรวบยอด (Concepts) หลักการ (Principles) จุดประสงค์ทางอ้อม ได้แก่ การถ่าย 
โยงการเรียนรู้ ความสามารถในการซักถาม ความสามารถในการแก้ปัญหา วินัยในตนเอง และ ความ
ซาบซึ้งในโครงสร้างของคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
      (1) ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ข้อตกลงต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่น 2  เป็น
สัญลักษณ์แทนจ านวนสอง + เป็นสัญลักษณ์แทนการบวก sine เป็นสัญลักษณ์แทนฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อันหนึ่ง การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงใช้วิธีเรียนรู้แบบท่องจ า ฝึกซ้ าๆ ทดสอบ เล่นเกมและจัดแข่งขัน 
สถานการณ์ต่างๆ 
       (2) ทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ การกระท าหรือขบวนการซึ่งต้องการความเร็วและความ
ถูกต้อง เช่น การหารยาว การบวกเศษส่วน การคูณทศนิยม การสร้างมุมฉาก การแบ่งครึ่งมุม การหา
ยูเนี่ยน อินเตอร์เซ็คชั่นของเซต เป็นต้น การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะจะอาศัยวิธีสาธิต การฝึกและการ
ท าซ้ าๆ จากบัตรงาน การฝึกท าบนกระดานด า กิจกรรมกลุ่มและการเล่นเกม เราจะทราบว่านักเรียนมี
ทักษะ เมื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับทักษะได้อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้ทักษะกับ
สถานการณ์ต่างๆ 

      (3) ความคิดรวบยอดในคณิตศาสตร์ เป็นความคิดทางนามธรรมในการจัดกลุ่มสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ใดที่เป็นตัวอย่างหรือไม่ใช่ตัวอย่าง เช่น ค าว่า เซต สับเซต การเท่ากัน การไม่เท่ากัน 
รูปสามเหลี่ยม ลูกบาศก์ รัศมีและเลขยกก าลัง เป็นความคิดรวบยอดในทางคณิตศาสตร์ คนที่จะ
เรียนรู้ความคิดรวบยอดของรูปสามเหลี่ยม การเรียนรู้ความคิดรวบยอดจะใช้วิธีให้บทนิยามหรือวิธี
สังเกตโดยตรง เช่น ฟัง ดู จับต้อง อภิปราย หรือคิดจากสิ่งที่เป็นตัวอย่าง สิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่าง และดูสิ่งที่
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มีคุณสมบัติตรงกันข้าม นักเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในขั้นคิดเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจ าเป็นต้องดู
ด้วยตา จับต้องด้วยมือจึงจะเกิดการเรียนรู้ ส่วนนักเรียนที่อยู่ในขั้นสูงกว่าอาจจะเรียนรู้มโนทัศน์โดย
วิธีอภิปรายตรึกตรองคนที่เรียนรู้ความคิดรวบยอดแล้วจะมีความสามารถจ าแนกสิ่งที่เป็นตัวอย่างจาก
สิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างของความคิดรวบยอดได้ 

     (4) หลักการ เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในคณิตศาสตร์ หลักการเป็นล าดับของความคิดรวบ
ยอดที่มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ความคิดรวบยอด ตัวอย่างหลักการ ได้แก่ “รูปสามเหลี่ยม 2 รูป
เท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน และมีมุมในระหว่างด้านเท่าเท่ากัน”  “พ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะเท่ากับผลบวก พ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านอีกสองด้าน” การที่จะเข้าใจหลักการดังกล่าว ผู้เรียนต้องเข้าใจหลายความคิด
รวบยอด เช่น รูปสามเหลี่ยม มุม ด้านของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ การเรียนรู้
หลักการจะอาศัยกระบวนการถามตอบแบบสืบสวน สอบสวน อาศัยบทเรียนแนะแนวทางเพ่ือการ
ค้นพบ การอภิปรายกลุ่ม การใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหา และการสาธิต นักเรียนที่เรียนรู้หลักการจะต้อง
สามารถพิสูจน์ความคิดรวบยอดในหลักการ สามารถจัดความคิดรวบยอดสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง และ
สามารถประยุกต์หลักการในสถานการณ์ต่างๆ 

3.2.2.1 ล าดับการเรียนรู้ของกาเย 
           กาเย ได้แบ่งประเภทของการเรียนรู้ออกเป็น 8 ระดับ โดยความรู้ระดับที่สูงกว่า

จะต้องอาศัยความรู้ในระดับที่ต่ ากว่า ในการจัดการเรียนรู้จะต้องค านึงถึงเนื้อหาและความคิดรวบยอด
ให้เป็นไปตามล าดับขั้นเพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนสิ่งที่ยาก 

           (1) การเรียนรู้สัญญาณ (Signal Learning) เป็นการเรียนรู้ตอบสนองอย่างไม่ตั้งใจ
ตอบสนอง โดยออกมาทางรูปอารมณ์มีทั้งทางบวกและทางลบ หรือการตอบสนองในรูปกลไกของ
ร่างกาย เช่น สุนัขน้ าลายไหลเป็นการตอบสนองโดยกลไกง่ายๆ ที่ทดลองโดยพาฟลอฟตัวอย่างในชั้น
เรียน ได้แก่ บรรยากาศเคร่งเครียด พฤติกรรมการดุของครู พฤติกรรมการไม่ยอมรับความคิดเห็นของ
นักเรียนจะท าให้นักเรียนเกลียดและเบื่อที่จะตอบสนอง เฉื่อยชาไม่รู้ตัว 

            (2) การเรียนรู้สิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response Learning) เป็น
การเรียนรู้ซึ่งเนื่องมาจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง โดยที่ผู้เรียนสามารถควบคุม
พฤติกรรมได้เป็นไปอย่างตั้งใจ รู้ตัว การแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนได้มาจากการได้รับการเสริมแรง
และมีโอกาสกระท าซ้ าๆ 

           (3) การเชื่อมโยง (Chaining) เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
ติดต่อกันเป็นลูกโซ่ กิจกรรมทางคณิตศาสตร์หลายอย่างที่อาศัยเครื่องมือ เช่น ไม้บรรทัด วงเวียน 
แบบจ าลองทางเรขาคณิต กิจกรรมการใช้เครื่องมือเหล่านี้ต้องท าเป็นลูกโซ่ การเรียนรู้วิธีแบ่งครึ่งมุม 
ด้วยวงเวียนและเส้นตรงต้องการทักษะที่เป็นล าดับขั้นตอน 
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           (4) การเชื่อมโยงภาษา (Verbal Association) เป็นการเชื่อมโยงสัญลักษณ์หรือ
ค าพูด เช่น ค าว่าฟังก์ชันจะเกิดจากการเชื่อมโยงสัญลักษณ์หรือค าพูด บางคนอาจจะนึกถึง “y 
ก าหนดโดย x” หรือ “y =f(x)” หรือบางคนอาจนึกถึงแผนผังการเชื่อมโยง สมาชิกของสองเซต การ
สอนการเชื่อมโยงภาษาอาจสอนได้โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงข้อเท็จจริง บทนิยามมโนทัศน์และ
หลักการให้ชัดเจนและถูกต้อง 

          (5) การเรียนรู้การจ าแนก (Discriminant Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียน
สามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งของประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ นักเรียนมักจะ
สับสนเรื่องที่เรียนใหม่ที่คล้ายกับเรื่องที่เรียนแล้ว บางคนมีเทคนิคแตกต่างกัน ครูมีหน้าที่ช่วยให้
ผู้เรียนไม่สับสน อาจจะมีการแนะน าเทคนิคการจ า จ าแนกความแตกต่าง อาจมีการทวนซ้ าๆ อาจมี
การแลกเปลี่ยนเทคนิคการจ าแนกความแตกต่างในหมู่นักเรียนกันเอง 

          (6) การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็นความสามารถที่ผู้เรียน
มองเห็นความเหมือนท าให้ผู้เรียนตอบสนองสิ่งของหรือเหตุการณ์ในลักษณะเป็นกลุ่ม เช่น ถ้านักเรียน
สามารถตอบได้ว่า อะไรบ้างเป็นรูปวงกลมในสถานการณ์ท่ีต่างไปจากเดิม แสดงว่า นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับรูปวงกลม กาเย เสนอวิธีการสอนนักเรียนให้เกิดมโนทัศน์ในทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

    1) แสดงตัวอย่างที่หลากหลายของความคิดรวบยอด เพ่ือหาข้อสรุป 
    2) แสดงตัวอย่างที่แตกต่างแต่สัมพันธ์กับความคิดรวบยอดเพ่ือให้นักเรียนได้

แยกแยะความแตกต่าง 
    3) แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างของความคิดรวบยอดแตกต่างชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วสรุปใน

รูปทั่วไป 
    4) หลีกเลี่ยงการแสดงตัวอย่างที่มีสมบัติร่วมกันกับความคิดรวบยอดอ่ืน เพ่ือ

ป้องกันการสับสน 
         (7) การเรียนรู้กฎ (Rule Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยง

ความคิดรวบยอดตั้งแต่ 2 ความคิดรวบยอดเข้าด้วยกัน การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส่วนมากจะเป็น
การเรียนรู้กฎกาเยได้เสนอขั้นตอนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กฎ ดังนี้ 
    1) บอกผู้เรียนถึงลักษณะพฤติกรรมการเรียนที่ต้องการหลังการเรียนจบ 
    2) ถามค าถามเพ่ือน าความรู้เก่าประกอบเป็นกฎใหม่ 
    3) ฝึกให้นักเรียนใช้ค าพูดแสดงกฎ 
    4) ให้นักเรียนสาธิตกฎโดยครูถามตัวอย่าง 
    5) ให้บอกกฎอีกในการสอนภายหลังในสถานการณ์ที่เหมาะสม 

       (8) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา หมายถึง การเรียนรู้ที่
เกิดจากการเลือกหรือเชื่อมกฎเข้าด้วยกันแล้วน าไปใช้ในการแก้สถานการณ์ที่นักเรียนไม่เคยพบมา
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ก่อน เป็นขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ในขั้นนี้เราจะพบว่า การแก้ปัญหามีความเกี่ยวข้องกับการค้นพบ
และคิดสร้างสรรค์ 
       3.2.2.2 ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ของกาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

       กาเย ได้ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างล าดับขั้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
การเรียนรู้การแก้ปัญหาและการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ดังกล่าวจะประกอบด้วย
ล าดับความสามารถย่อยและความสามารถที่มีมาก่อน ซึ่งนักเรียนจะต้องรอบรู้เนื้อหาหรือกิจกรรม
เบื้องต้นมาก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาหรือกิจกรรมที่สูงกว่า กาเย อธิบายว่าคนที่เกิดการเรียนรู้จะสามารถ
ท ากิจกรรมที่เขาไม่เคยท ามาก่อน เนื่องจากกิจกรรมในคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐาน
ที่มีมาก่อน แต่ละเรื่องคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ การสร้าง
ล าดับขั้นตอนส าหรับแต่ละเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ครูควรท า  
       3.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ 
      บรูเนอร์ (Bruner) ได้เขียนผลงานชื่อว่า The Process of Education ในปี 1959 ได้น า
ผลงานไปสังเคราะห์และอภิปรายในการประชุม Wood Hole ที่แหลมคอด บรูเนอร์ได้เสนอหลักการ
ทั่วๆ ไป ของการสอนดังนี้  
    1. การเรียนรู้ที่จัดว่าเป็นสุดยอดก็คือ การเรียนรู้วิธีการเรียน 
    2. ทุกเรื่องในทุกวิชาสามารถสอนได้โดยเริ่มจากพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 
    3. กิจกรรมทางสติปัญญาใช้รูปแบบเดียวกันได้ตั้งแต่ ป.3 จนถึงนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 
    4. แรงจูงใจที่ดีที่สุดคือความสนใจในวิชานั้น 
    บรูเนอร์เน้นการศึกษาโครงสร้างของแต่ละวิชาว่ามีความส าคัญด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 
    1. ต้องสอนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
    2. นักเรียนจะจ ารายละเอียดได้ดีต้องจัดรูปแบบโครงสร้าง 
    3. นักเรียนจะมีการถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่กรณีทั่วๆ ไปได้ ต้องมีความเข้าใจในความคิด
รวบยอดหลักการและโครงสร้างของวิชานั้นๆ 
    4. ถ้าสอนโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่เริ่มที่โรงเรียน จะช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้ใหม่ๆ 
และความรู้ที่สอนในโรงเรียน 
   บรูเนอร์เน้นว่า ถ้าเข้าใจในโครงสร้างของความรู้จะช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยตนเองได้ 
ผู้เรียนต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาทางใดทางหนึ่ง 
   ในด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ บรูเนอร์และผู้ร่วมงานได้ศึกษา อ านวยการสอนและ
สังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ผลจากการสังเกตและทดลอง บรูเนอร์และเคนนี  (Jerome S.  Bruner, 
1963)  ได้ตั้งทฤษฎีทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 ทฤษฎีดังนี้  
   (1) ทฤษฎีการสร้าง (Construction Theory) 
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        การเรียนรู้ความคิดรวบยอด หลักการ หรือกฎทางคณิตศาสตร์จะเรียนได้ดี ต้องสร้าง
ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ วิธีที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียนเริ่มเรียน คือ สร้างตัวแทน (Representation) 
ของสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง ในการสอนผู้เรียนเล็กควรเริ่มจากตัวแทนทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมจะ
ท าให้พวกเขาจ าและน าไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม การให้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่ส าเร็จรูปจะ
ท าให้นักเรียนมีแนวโน้มในการจูงใจลดลงและสับสน 
   (2) ทฤษฎีสัญกรณ์ (Notation Theory) 
       ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ตัวแทนของสิ่งที่เรียนสามารถจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ถ้าเราใช้
สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของผู้เรียน สัญกรณ์ คือ ข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์สื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ล าดับของการใช้สัญลักษณ์ในคณิตศาสตร์ควรน าเสนอในรูปแบบบันได
เวียน ความคิดรวบยอดเดียวกันจะถูกน าเสนอในรูปแบบที่แตกต่างในแต่ละระดับที่เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนความคิดรวบยอดเดิมแต่เรียนต่างรูปแบบกัน 
   (3) ทฤษฎีตรงข้ามและหลากหลาย (Contrast and Variation Theory) 
       ในการเรียนคณิตศาสตร์ควรให้นักเรียนได้พบความแตกต่างของสิ่งที่ก าลังเรียนกับสิ่งที่
เรียนรู้มาแล้วและได้พบตัวอย่างที่หลากหลาย ในการสอนคณิตศาสตร์ครูจ าเป็นต้องยกตัวอย่างมาก
และหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้มองเห็นรูปทั่วไปได้หรือมองเห็นโครงสร้างคณิตศาสตร์ที่เป็น
นามธรรม นอกจากนี้การได้แยกแยะว่ามันแตกต่างกับสิ่งที่เคยรู้อย่างไร จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
ความคิดรวบยอดในคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะมีความหมายต่อนักเรียนเมื่อพวกเขาได้พบความคิดรวบ
ยอดท่ีแตกต่างจากสิ่งที่เคยรู้มาแล้ว 
 (4) ทฤษฎีเชื่อมโยง (Connectivity Theory) 
      ในวิชาคณิตศาสตร์แต่ละความคิดรวบยอด หลักการและทักษะจะมีการเชื่อมโยงกับ
ความคิดรวบยอด หลักการ และทักษะอ่ืนๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ครูต้องฝึกให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องให้สัมพันธ์กัน 
      3.2.4 ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
    ดีนส์ (Deans) เชื่อว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นอยู่กับการหยั่งรู้ด้วยตนเองและประสบการณ์ 
รูปธรรม ดีนส์สรุปว่า การเรียนคณิตศาสตร์ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
    1. วิเคราะห์โครงสร้างทางคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์เชิงตรรกวิทยา 
    2. ใช้กระบวนการนามธรรม ดึงเอาสมบัติร่วมกันของโครงสร้างหรือเหตุการณ์ แล้วจ าแนก
โครงสร้างหรือเหตุการณ์ 
    3. สรุปเป็นนัยทั่วไป (Generalization) ขยายจากสิ่งที่รู้ไปยังขอบเขตของสิ่งที่กว้างกว่าที่
มีสมบัติเดียวกับสิ่งที่รู้นั้น 
    4. สร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ซับซ้อนโดยใช้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียนรู้มาก่อน 
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              แนวคิดของดีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  มีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับ
ของเพียเจต์(อัมพร ม้าคนอง, 2546) เช่น การกระตุ้นผู้เรียนให้มีบทบาท มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ประกอบด้วยกฎ  4  ข้อ ได้แก่ 
             1)  กฎภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) เป็นความเข้าใจที่แท้จริงในมโนทัศน์ใหม่ 
เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) เป็นพัฒนาการที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน 3 ขั้น คือ 
                  ขั้นที่1  เป็นขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ เรียนประสมกับมโนทัศน์ในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง
ใดๆ  เช่น   การที่เด็กเรียนรู้จากของเล่นชิ้นใหม่โดยการเล่นของเล่นนั้น 
                   ขั้นที ่2  เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้พบกับกิจกรรมที่มีโครงสร้างมากข้ึน  ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ 
คล้ายคลึงกับโครงสร้างของมโนทัศน์ที่ผู้เรียนจะได้เรียน 
                   ขั้นที่ 3 เป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่จะเห็นได้ถึงการน า          
มโนทัศน์เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
            2)  กฎความหลากหลายของการรับรู้  (The Perceptual Variability Principle) เป็นการ
แนะน าว่าการเรียนรู้มโนทัศน์จะมีประสิทธิภาพดี เมื่อผู้เรียนได้รับรู้มโนทัศน์เดียวกันในหลายๆ ครั้ง
หลายๆ รูปแบบผ่านบริบททางกายภาพ โดยการจัดสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเพ่ือให้
เข้าใจโครงสร้างทางมโนทัศน์เดียวกันนั้นจะช่วยในการได้มาซึ่งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้
เป็นอย่างด ี
             3)  กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ (The  Mathematical  Variability  Principle) 
เป็นการอ้างอิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์หรือการน ามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้จะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นถ้าตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้นเปลี่ยนไปอย่างเป็นระบบในขณะที่คงไว้ซึ่งตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้นๆ   เช่น   การสอนมโนทัศน์ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ ว   สิ่ งที่ควร
เปลี่ยนไป  คือ  ความยาวของด้าน ขนาดของมุม  แต่สิ่งที่คงไว้  คือ  ลักษณะส าคัญของรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่วที่ต้องมมีุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน และด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากัน 
            4)  กฎการสร้าง (The Constructivist Principle) เป็นการสร้างความรู้ พิจารณาว่าผู้เรียน
ควรได้รับการพัฒนามโนทัศน์จากประสบการณ์ และพ้ืนฐานเดิมในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือก่อให้เกิด
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญและมั่นคง ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อไป ครูควรจัด
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม
นั้น และสามารถวิเคราะห์สิ่งที่สร้างนั้นต่อไปได้ 
    ในการเรียนการรู้ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ดีนส์ได้แบ่งขั้นตอน
ออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ 
    (1) การเล่นอย่างอิสระ (Free Play) เป็นการเล่นอย่างไม่มีโครงสร้างและไม่มีทิศทาง โดย
ให้นักเรียนได้คลุกคลีกับสื่อรูปธรรม ให้นักเรียนคลุกคลีกับสิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย ผู้เรียนจะได้เห็น
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แนวคิดในการแปลงสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างของรูปธรรมเป็นความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
    (2) เกม (Games) หลังจากการเล่นอย่างอิสระจากสื่อรูปธรรมแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็น
รูปแบบเห็นกฎและแนวคิดหลากหลายจากเล่นเกม จะพบว่ามีบางสิ่งเป็นไปและบางสิ่งเป็นไปไม่ได้ 
เกมจะช่วยในการทดลอง การปรับเปลี่ยนตัวชั่วคราว และเริ่มวิเคราะห์โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เกม
หลาย ๆ แบบจะช่วยให้นักเรียนค้นพบเหตุผลและสิ่งที่เป็นคณิตศาสตร์ ดีนส์เชื่อว่า เกมมีประโยชน์
ส าหรับการเรียนรู้ความคิดรวบยอดในคณิตศาสตร์ มีประโยชน์ในการฝึกทักษะ ทบทวน หรือน า
ความรู้ไปใช้ 
    (3) การค้นหาสมบัติร่วมกัน (Searching for Commonality) หลังจากเล่มเกมหลายเกม 
โดยใช้ตัวแทนรูปธรรมในขั้นนี้นักเรียนจะต้องสามารถหาสมบัติร่วมของความคิดรวบยอดและสามารถ
จ าแนกสิ่งที่เป็นตัวอย่างและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่าง ดีนส์แนะน าว่าครูจะต้องช่วยชี้แนะให้นักเรียนเห็น
สมบัติร่วมกันของโครงสร้างในตัวอย่างของความคิดรวบยอด และสามารถจะต้องแปลงไปสู่ตัวอย่าง
อ่ืน ๆ โดยไม่เปลี่ยนสมบัติทางนามธรรมที่มีร่วมกัน 
   (4) ตัวแทน (Representation) หลังจากหาสมบัติร่วมกันของสิ่งที่เป็นตัวอย่างจะต้องหาสิ่ง
ที่เป็นตัวแทนของความคิดรวบยอด เป็นการแทนสมบัติร่วมกันที่ได้ในข้อ 3 ด้วยค าพูดหรือแผนภาพ
หรือทั้งสองอย่าง 
   (5) การใช้สัญลักษณ์ (Symbolization) ในขั้นนี้นักเรียนต้องภาษาที่ เหมาะสมหรือ
สัญลักษณ์เพ่ืออธิบายความคิดรวบยอด เช่น นักเรียนใช้สัญลักษณ์ a2 + b2 = c2 แทนทฤษฎีบท                    
ปีทากอรัส เป็นต้น 
   (6) การท าให้เป็นแบบแผน (Formalization) เป็นขั้นตอนการเรียบเรียงความคิดรวบยอด
ออกมาเป็นระบบสัจพจน์ และทฤษฎีบท สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ 
และประยุกต์ได้ 
        3.2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ 
      สกินเนอร์ (Skinner) ได้คิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ เรียกว่า “Operant Conditioning”               
สกินเนอร์เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้กระท าเอง โดยไม่ต้องรอสิ่งเร้าจากภายนอกมากระตุ้น
แต่เกิดจากสิ่งเร้าภายในตัวผู้เรียนเอง (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2528) พฤติกรรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เกิดขึ้นเอง และสกินเนอร์เชื่อว่าถ้าต้องการให้พฤติกรรมคงอยู่ตลอดไป จ าเป็นต้องให้แรงเสริมซึ่งมี 2 
ประเภท คือ แรงเสริมทางบวก ได้แก่ ค าพูด หรือสภาพที่ท าให้พฤติกรรมเกิดขึ้นซ้ าอีก อีกประเภท
หนึ่งคือ แรงเสริมทางลบ หมายถึงการเปลี่ยนสภาพการณ์ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เพื่อ
ท าให้เกิดพฤติกรรมแบบที่ต้องการ (สุรางค์ โคว้ตระกลู, 2536)  
      ในสภาพห้องเรียนปกติ พฤติกรรมบางประการของครู ของเพ่ือน หรือสภาพแวดล้อมจะ
เป็นตัวเสริมแรง พฤติกรรมที่ดีจะเป็นตัวเสริมทางบวก เช่น ถ้านักเรียนตอบถูก ครูชมเชย เพ่ือน
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ยอมรับ จะมีผลให้นักเรียนตอบอีก แต่ถ้าครูมีปฏิกิริยาไม่ดี ดุ หัวเราะเยาะ พูดถากถาง เมื่อนักเรี ยน
ตอบผิด จะมีผลท าให้ไม่ตอบค าถามจะเกิดพฤติกรรมนิ่งเงียบ สิ่งเร้าบางอย่างถ้าเราขจัดมันออกไปจะ
มีแนวโน้มที่จะเสริมพฤติกรรมที่ต้องการได้ถือเป็นตัวเสริมแรงทางลบ เช่น ความตั้งใจเรียนของ
นักเรียนสามารถเพ่ิมพูนได้โดยเพียงขจัดสิ่งเร้าที่ท าให้นักเรียนวอกแวกเสียสมาธิออกไปได้แก่ เสียงดัง 
หรือการชอบพูดทะลุกลางปล้องของนักเรียน ท่าทางที่ไม่ดีบางอย่างของครู เช่น เกาหัว ขยับแว่นตา 
เดินไปเดินมา ท าท่าแปลกๆ เป็นต้น 
     ในการเรียนการสอนครูมักจะพบว่า นักเรียนลืมความรู้ไปมากจ าเป็นต้องเรียนใหม่ การลืม
เป็นผลมาจาก ผลของการวางเงื่อนไขสูญหายไปตามกาลเวลา เช่น ทักษะบางอย่างพีชคณิตที่นักเรียน
เคยเรียนมาในตอนต้นเทอมจะถูกลืมถ้าขาดการฝึกฝนระหว่างปี นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
นักเรียนรับรู้มาอย่างผิดๆ เช่น การคิดเลขผิด ใช้สูตรผิด นักเรียนกลับท าผิดซ้ าแล้วซ้ าเล่าเป็นหน้าที่ที่
ครูจะต้องขจัดมันออกไป สกินเนอร์อธิบายว่า ที่นักเรียนลืมความรู้ เพราะไม่ได้รับการเสริมแรง ส่วน
การขจัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผิดจะต้องถูกท าให้น้อยลงโดยไม่มีการเสริมแรง จากการวิจัยพบว่า  
การขจัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ไม่พึงประสงค์ จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และมักจะเห็นผลช้า 
และสิ่งที่ก าจัดยากมากก็คือ การเรียนรู้มาอย่างผิดๆ และกระท าซ้ าๆ จนเป็นนิสัยและอัตโนมัติ เช่น 
ครูคณิตศาสตร์บางคนมักจะเอือมระอาที่แก้ปัญหาเด็กใช้สูตร (a+b)2 = a2+b2 จนเป็นอัตโนมัติแม้จะ
ตักเตือนแก้ไขก็ผิดซ้ าอีก ปัญหานี้แก้โดยการให้ใช้บ่อยๆ และเสริมแรงทันที เมื่อท าถูก ธรรมชาติของ
มนุษย์จะเผชิญกับสิ่งเร้าที่ไม่ชอบ ด้วยการหลีกหนี เช่น นักเรียนบางคนอาจจะพยายามหนีความ
ผิดหวังจากการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการลอกค าตอบจากเพ่ือน หรือขาดสอบ ในทัศนะของครูวิธีการ
ที่จะหลีกหนีความล้มเหลวในการสอน ก็คือ การให้ท า แบบฝึกหัดทุกข้อ และการทบทวนก่อนสอบ 
การลงโทษเป็นวิธีการที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรม สกินเนอร์ไม่สนับสนุนการลงโทษ และได้จ าแนก
ผลที่เกิดจากการลงโทษ 3 ประการ คือ จะท าให้เด็กมีพฤติกรรมเก็บกดชั่วขณะ เด็กมีความเครียดทาง
กายและจิตใจ อาจแสดงกิริยาที่น่ารังเกียจ เช่น ท าลายของ ก่อกวน (Bell, 1981) 
 จากการวิจัยเกี่ยวกับการใช้แรงเสริมพบว่า ครูอาจจะใช้แรงเสริม 3 ประเภท ดังนี้  

1. การให้ความสนใจและค าชม วิธีเหมาะสมสภาพห้องเรียนที่ครูและนักเรียนมี 
ความสัมพันธ์กันดี โดยครูจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อีกทั้งยังต้องทราบความต้องการของ
นักเรียน 

2. การอนุญาตให้นักเรียนประกอบกิจกรรมตามที่นักเรียนชอบหรือต้องการ เช่น ให้อ่าน 
หนังสือการ์ตูน หรือเล่นเกม เมื่อท างานเสร็จ 

3. การให้รางวัลเป็นของ เช่น ของเล่น ขนม ดาว หรือเบี้ย ซึ่งมีค่าต่างกันอาจใช้เบี้ยเป็น 
คูปองแลกสิ่งของได้ วิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับนักเรียนที่ไม่เห็นความส าคัญของการเรียน ไม่มีแรงจูงใจ 
สติปัญญาไม่ได้ วิธีนี้ควรใช้ค าชมมาช่วยเสริมอีกทางหนึ่ง และควรใช้ของเป็นรางวัลให้น้อยลงเรื่อยๆ 



  89 

         จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ทฤษฎีการเรียนรู้
ของบรูเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่กล่าว
มาในข้างต้น  ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
         1. ครผูู้สอนต้องค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         2. สาระของวิชาคณิตศาสตร์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน การจัดการเรียนรู้จะสูงขึ้นตามล าดับ 
เนื้อหาควรเรียงล าดับขั้นของการเรียนรู้ โดยเริ่มจากความคิดรวบยอดที่เป็นทักษะ ความรู้พ้ืนฐาน
ง่ายๆ ไปสู่หลักการความคิดรวบยอดและทักษะที่ซับซ้อน 
         3. จัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์เดียวกัน 
         4. ใช้เกม และการเล่นมีประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ความคิดรวบยอดในคณิตศาสตร์ และมี
ประโยชน์ในการฝึกทักษะ ทบทวน หรือน าความรู้ไปใช้ 
         5. ใช้องค์ความรู้หรือมโนทัศน์ที่มีไปใช้ต่อยอด 
         6. สร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ซับซ้อนโดยใช้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียนรู้มาก่อน 
         7. มีการฝึกและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ใช้เวลาในการท าไม่มากนัก ที่ส าคัญต้องไม่ยากจน
ผู้เรียนท าไม่ได้ 
         8. ใช้แรงเสริมทางบวก เช่น ให้ความสนใจและค าชม เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี  
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน และการออกแบบการเรียนการสอน 
    4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
         4.1.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน  
                  สภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้
อย่างเป็นระเบียบ  ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยประกอบด้วย 
กระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือ ซึ่งได้รับ
การพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบบรรยายในการเรียนการสอนให้
บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ 
        4.1.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
                 (Joyce, Weil, & Calhoun, 1996) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

       (1)  ทฤษฎีหรือหลักการที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบ 
       (2)  แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการเรียน 

                 (3) วิธีสอนและวิธีเรียน ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ                           
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                 (Joyce et al., 1996) กล่ า วถึ ง องค์ประกอบของรู ปแบบการ เ รี ยนการสอน 
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ และหลักฐานที่แสดงการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบนั้น 
        (Arends, 1998) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบ           
4 ประการ คือ 

(1) หลักการตามทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 
(2) ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ 
(3) วิธีสอนที่จะท าให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
(4) สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนที่จะน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ                

                  (ทิศนา แขมมณี, 2545) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 
4 ประการ ได้แก่ 
                  (1) หลักการ  แนวคิด ปรัชญา  ทฤษฎี  หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการ
เรียนการสอนนั้น 
                  (2) บรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับหลักการ แนวคิด ปรัชญา  ทฤษฎี  หรือความเชื่อท่ีเป็นพื้นฐาน 
                  (3) จัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่
เป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น 
                  (4) อธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
         4.1.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
         (Joyce et al., 1996) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 

        (1)  รูปแบบการเรียนการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ  
(2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบ 

ทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพ โดยการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

(3) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง หรือ 
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

(4) จุดมุ่งหมายหลักของรูปแบบการเรียนการสอนที่ถือเป็นหลักในการพิจารณาเลือก 
รูปแบบไปใช้ ถ้าผู้ใช้น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งผู้ใช้ก็สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม แตป่ระสิทธิภาพอาจจะลดน้อยลง 
        4.1.4 การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน 
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       การจัดกลุ่มของรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม  ได้แก่ 
รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย  การพัฒนาด้านจิตพิสัย และการพัฒนาด้าน
ทักษะพิสัย  การพัฒนาทักษะกระบวนการ และการบูรณาการ มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้    (ทิศนา 
แขมมณ,ี 2545)  
                 (1) รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นรูปแบบ
ที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง              
มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด รูปแบบการสอนกลุ่มนี้ประกอบด้วย การสอนมโนทัศน์ (Concept 
Attainment)  การสอนตามแนวคิดของกาเย (Gagne’s Instructional)  การน าเสนอมโนทัศน์กว้าง
ล่วงหน้า (Advance Organizer)  เน้นความจ า (Memory)  ผั งกราฟฟิก (Graphic Organizer 
Instruction) 

(2)  รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  เป็นรูปแบบ 
ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์  รูปแบบ
การสอนกลุ่มนี้ประกอบด้วยการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม ( Instructional Model Based on 
Bloom’s Domain)  การซักค้าน (Jurisprudential)  บทบาทสมมติ (Role Playing) 

(3)  รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) เป็น 
รูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออก  
ต่างๆ รูปแบบการสอนกลุ่มนี้ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson)  ทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow)  ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies)  

(4)  รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills)  เป็น 
รูปแบบการสอนทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีด าเนินการต่างๆ ประกอบด้วยรูปแบบการสอนกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation)  กระบวนการคิดอุปนัย ( Inductive 
Thinking)  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics) การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ           
ทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving) 

(5)  รูปแบบการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration)  เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนา 
ผู้เรียนด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการ  ประกอบด้วยรูปแบบการสอนทางตรง 
(Direct Instruction)การสร้างเรื่อง (Storyline Method) วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) 

       (Joyce, Weil, & Calhoun, 2004) ได้การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางทฤษฎีการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (Family) ได้แก่ กลุ่มกระบวนการในการประมวล
ข้อมูล (Information Processing Family) กลุ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Family)  กลุ่มเอกัต
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บุคคล (Personal Family)  และกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Systems Family)  โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

(1)  The Information Processing Family  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ 
ส่งเสริมแรงกระตุ้นภายในของบุคคลในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการเรียนรู้และจัดกระท าข้อมูลให้เป็น
ระบบ รับรู้และจัดกระท ากับปัญหา  รวมทั้งการพัฒนามโนทัศน์และภาษาในการถ่ายทอด  ในบาง
รูปแบบเป็นการเตรียมผู้เรียนในเรื่องการรวบรวมข้อมูลและมโนทัศน์  บางรูปแบบเน้นการสร้าง       
มโนทัศน์และการตรวจสอบสมมติฐาน  รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้ า งสรรค์   มีความสามารถทาง ปัญญาและสามารถเรี ยนรู้ เ กี่ ยวกับตนเองและสั งคม 
           รูปแบบการสอนกลุ่มนี้ประกอบด้วยการคิดแบบอุปนัย ( Inductive Thinking)  
การบรรลุผลด้านมโนทัศน์ (Concept Attainment) รูปแบบการคิดแบบอุปนัยของรูปภาพ-ค า (The 
Picture-Word Inductive Model)  การสืบเสาะแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)  การฝึกการ
สืบเสาะความรู้  ( Inquiry Training)   การใช้ เทคนิคช่วยจ า  (Mnemonics)  การสั ง เคราะห์  
(Synthetics)  และการเสนอมโนทัศน์ล่วงหน้า (Advance Organizers) 

(2)  The Social Family  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความ 
สามารถในการเรียนรู้และทักษะทางสังคม  ให้ความส าคัญกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  การ
พัฒนาความสัมพันธ์ในชั้นเรียนโดยการเรียนรู้ร่วมกัน  การพัฒนาวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ใน
โรงเรียน  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
         รูปแบบการสอนกลุ่มนี้ประกอบด้วยการจับคู่ในการเรียน (Partners in Learning) 
การสืบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation) บทบาทสมมติ (Role Playing)  การสืบเสาะแบบราย
กรณี (Jurisprudential Inquiry) 
                  (3) The Personal Family  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
บุคลิกภาพ และความตระหนักในตน  โดยการรับรู้สิ่งที่เป็นตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
และการด ารงชีวิตสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  เกิดการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนา
ตนเองเพ่ือการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
          รูปแบบการสอนกลุ่มนี้ประกอบด้วยการสอนแบบไม่ชี้น า (Nondirective 
Teaching)  การส่งเสริมความตระหนักรู้ในตนเอง (Enhancing Self-Esteem) 
                  (4) The Behavioral Systems Family  รูปแบบการสอนกลุ่มนี้มาจากแนวคิดของ
กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม 
(Behavior Modification) ซึ่งเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการปรับแก้ตนเอง 
(Self-Correcting)  เพ่ือให้พบกับความส าเร็จ  เน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การค านวณ ทักษะทาง
กายภาพ  เ พ่ือการ พัฒนาพฤติกรรมการ เรี ยนรู้ ซึ่ ง เป็นพฤติกรรมที่ สั ง เกตได้และวัด ได้  
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          รูปแบบการสอนกลุ่มนี้ประกอบด้วยการเรียนเพื่อรู้รอบ (Mastery Learning)  การ
สอนตรง (Direct Instruction)  การเรียนรู้จากสิ่งเร้า (Learning from Stimulations) การเรียนรู้
สังคม (Social Learning)   

            จากรูปแบบการสอนในข้างต้น สรุปได้ว่ามีรูปแบบการสอนเป็น 4 กลุ่มใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้  ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้  การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและความสามารถของ
ตนเอง แนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนในการเพ่ิมความสามารถในการตระหนักรู้ตนเอง และการให้
การช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้ก้าวหน้าจากระดับพัฒนาการที่เป็นอยู่    ในการพัฒนารูปแบบการสอน 
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีฐานความคิดและจุดเน้นที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาให้
นัก เรียนเกิดการเรียนรู้  ผู้ วิจั ยจึ งน ามาใช้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
    4.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน  

           4.2.1 ทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอน 
                    (Joyce et al., 2004) อธิบายถึงค าว่า ทฤษฎี เป็นการอธิบายโดยทั่วไปที่ได้จากการ
สังเกตแล้วลงสรุป ซึ่งอธิบายและท านายพฤติกรรมที่สังเกตได้ ทฤษฎีจะยังไม่ถูกก าหนดขึ้นมาหากยัง
มีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ทฤษฎีสามารถปรับเปลี่ยนได้ ในบางครั้งทฤษฎีจึงเป็นที่ยอมรับกันเป็น
เวลานาน ก็อาจถูกพิสูจน์หักล้างในเวลาต่อมาได้ 
          (Reigeluth, 1997) กล่าวยืนยันว่า การเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรียนรู้ และ
ทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอนเป็นทุกสิ่งที่เสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งที่ช่วยให้
เรียนรู้นั้น 
                   (G. Wilson, 1997) ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ทฤษฎีในการออกแบบการเรียนการสอนจะ
ช่วยให้พบแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ 
                    ทฤษฎีช่วยแสดงวิธีการที่หลุดพ้นจากปัญหาอย่างไร โดยอาศัยวิธีการแก้ปัญหาในเชิง
ทฤษฎี และน าไปสู่การปฏิบัติทางเทคโนโลยี 
                    ทฤษฎีให้วิธีการวิพากษ์ตนเอง  (Self- Critique)  ซึ่งมั่นใจว่าการแก้ไขท่ีได้มามีความ
น่าเชื่อถือและเป็นเหตุเป็นผล 
                    (Kenneth, 2012) กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม และกลุ่ม
ปัญญานิยมเป็นทฤษฎีในการออกแบบการเรียนการสอนโดยที่การเรียนการสอนโดยตรง หรือระบบ
การเรียนการสอนมาจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม
คือการเรียนการสอนแบบสรรค์สร้างความรู้ ระบบการออกแบบการเรียนการสอนพื้นฐานที่น าเสนอนี้
ปรับมาจาก(Reiser & Dick, 1996) ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 ระบบการออกแบบการเรียนการสอน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4.2.2 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 
                    4.2.2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน    
                              ค าว่ารูปแบบการเรียนการสอน หรือแบบจ าลองการเรียนการสอน มี
ความหมายต่างๆ ดังนี้ 
                    (Saylor, 1981) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบหรือ
แผนของการสอน รูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งจะมีจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรปูแบบจึงอาจมีจุดหมายที่แตกต่างกัน 
                             (Joyce et al., 1996) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน เป็น
แผนการเรียนการสอน ที่ใช้สอนในห้องเรียนหรือสอนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งมีสื่อการสอน ได้แก่ หนังสือ 
เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ และหลักสูตรรายวิชา  รูปแบบการเรียนการสอน
แต่ละรูปแบบจะเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีรูปแบบก าหนด 
                             (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2535) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
โดยเปรียบเทียบกับโมเดลที่วิศวกรใช้ในการท างาน โดยกล่าวว่า เมื่อวิศวกรมีสิ่งก่อสร้างที่จะต้องท า
เริ่มแรกเขาต้องรู้ก่อนว่าเขาจะสร้างอะไร เช่น บ้าน สะพานหรือถนน เมื่อรู้ว่าจะสร้างอะไรแล้ว เขาก็
ออกแบบสิ่งนั้นโดยเขียนออกมาเป็นพิมพ์เขียว รายละเอียดที่มีอยู่ในพิมพ์เขียวนั้น จะบอกผู้ก่อสร้าง

1.ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

และสภาพพื้นฐาน 

2.ก าหนดเป้าหมาย                    

การเรียนการสอน 

3.ก าหนดวัตถุประสงค์                 

ที่เป็นไปได้ 

4.วางแผนจัดกิจกรรม                

การเรียนการสอน 

5.เลือกสื่อ                                   

การเรียนการสอน 

6.พัฒนาเครื่องมือ                       

การประเมินการเรียนรู ้
7.จัดการเรียนการสอน 

8.ปรับปรุงแก้ไข 
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ให้รู้ว่าจะต้องสร้างอะไร สร้างอย่างไร เมื่อสร้างแล้วสิ่งก่อสร้างนั้นจะมีรูปร่างอย่างไร วิศวกรที่
ออกแบบเทียบได้กับผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งต้องรู้จุดมุ่งหมายว่าจะสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างไร เกิดสมรรถภาพอย่างไร จากนั้นจึงจะสามารถออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนได้ตรงตาม
ความต้องการ รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเทียบได้กับพิมพ์เขียวของวิศวกรในการท างาน
ของวิศวกร วิศวกรต้องมีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิชาฟิสิกส์ วิศวกรรมก่อสร้าง การออกแบบ 
เป็นต้น  ในท านองเดียวกันผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต้องมีความรู้สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เช่น จิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา สังคมวิทยา เป็นต้น 
                     (อารี สัณหฉวี , 2543) ให้ความหมายรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
โครงสร้างที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
                     (ทิศนา แขมมณี, 2545) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน เป็น
สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ โดยการจัดอย่างเป็นระบบ
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อพ้ืนฐาน จะประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญใน
การเรียนการสอนรวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอน
นั้นเป็นไปตามหลักปรัชญา ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ พ้ืนฐาน ซึ่งได้รับการพิสูจน์ 
ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ 
                    (สุเทพ อ่วมเจริญ , 2557) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง  แผนการจัดการเรียนการสอนที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบเกี่ยวกับ
การสอนอย่างมีจุดหมายเฉพาะเจาะจง มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
                   4.2.2.2 องค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน            
                              (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) แนวคิดหรือหลักการพื้นฐานของรูปแบบการเรียน
การสอนจะต้องมีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐาน ซึ่งมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น ให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง มีกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสวน ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น มีพัฒนา
ทางด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมควบคู่กันไป ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ หรือแนวคิด
เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น รูปแบบการเรียนการสอนอาจจะมีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานเพียง
อย่างเดียว ดังเช่น รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce and Weil หรือมีแนวคิดมากกว่าหนึ่งได้ดังที่ 
สเทร์น เสนอแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนควรเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) แนวคิด
หรือหลักการพ้ืนฐานนี้จะเป็นหลักหรือแนวทางในการเลือก ก าหนดและจัดระเบียบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบให้สอดคล้อง ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันและในรูปแบบการเรียนการสอนจะบรรลุผลตาม
เป้าหมายได้นั้นต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบซึ่งการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
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(Instructional  System  Design) ที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการว่าเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ที่เป็นพ้ืนฐาน คือ ADDIE ซึ่งมาจากอักษรตัวแรกของขั้นตอนในการออกแบบ คือ A-Analyze 
การวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือปัญหาอุปสรรค ตัดสินใจว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไร   D-Design การ
ก าหนดว่าจะเรียนรู้อย่างไร ระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เลือกวิธีการและสื่อ              
D-Develop  การสร้างและผลิตเครื่องมือต่างๆ  ตรวจสอบและปรับปรุง I-Implement การน าแผน
หรือโครงการไปปฏิบัติ  E-Evaluate  การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุก
อย่างที่ผ่านมา ปรับปรุงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป   อย่างไรก็ตาม มีนักการศึกษาหลายท่าน คิดรูปแบบ
การเรียนการสอนขึ้นมาอย่างหลากหลาย เพ่ือให้สามารถเลือกใช้เป็นแนวปฏิบัติในการออกแบบการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน หรือการแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้  รูปแบบที่มีการอ้างถึงอย่างแพร่หลาย มีดังนี้คือ  
                            (Gerlach & Ely, 1980) ออกแบบวิธีระบบส าหรับจัดการเรียนการสอน 10 
ขั้นตอน ซึ่งได้รับการอ้างถึงในวงการศึกษาไทยอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย 1) การก าหนด
วัตถุประสงค์ โดยควรจะเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติและผู้สอนสามารถวัดหรือสังเกตได้  2) การก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3) การ
ประเมินผลพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้เรียนก่อนการเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการที่จะจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม 4) การก าหนดกลยุทธ์ของวิธีการสอน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ การสอนแบบ
เตรียมเนื้อหาความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยสมบูรณ์ท้ังหมด และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5) การจัด
แบ่งกลุ่มผู้เรียน เหมาะสมกับวิธีสอน  6) การก าหนดเวลาเรียน 7) การจัดสถานที่เรียน ซึ่งแบ่งได้เป็น 
3 ขนาด คือ ห้องเรียนขนาดใหญ่ สามารถสอนได้ครั้งละ 50-300 คน ห้องเรียนขนาดเล็ก เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย และห้องเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามล าพังแบบ
รายบุคคล  8) การเลือกสรรทรัพยากรหรือสื่อการสอน ซึ่งแบ่งได้เป็น สื่อบุคคลและของจริง สื่อวัสดุ
และอุปกรณ์เครื่องฉาย  สื่อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวัสดุที่ใช้แสดงต่างๆ               
9) การประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
ด้วยกันเอง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน  10)  การวิเคราะห์ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพิจารณาว่าการด าเนินงานตั้งแต่ต้นมานั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้างในระบบ หรือมีปัญหา
ประการใดบ้าง ส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                             (Brown, Lewis, & Harcleroad, 1985) ออกแบบวิธีที่จัดให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนการสอนโดยการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน  
เพ่ือที่ผู้สอนจะได้สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียน โดยแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมาย 2) วัตถุประสงค์และเนื้อหา              
3) สภาพการณ์ 4) ผลลัพธ์    
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                             (Kemp, 1985) น าเสนอวิธีระบบในจัดการเรียนการสอนได้ออกแบบไว้ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอน 9 ขั้นตอนคือ 1) ก าหนดหัวข้อที่จะสอน และเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป 2) ศึกษา
คุณลักษณะของผู้เรียน 3) ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม 4) ก าหนดเนื้อหาวิชาที่
สนับสนุนวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 5) ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนที่จะท าก าร
สอน  6) เลือกกิจกรรมและแหล่งวิชาการส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือจะน าเนื้อหาวิชาไปสู่
จุดมุ่งหมายปลายทางที่วางไว้  7) ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเงิน บุคลากร อาคารสถานที่ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้  8) ประเมินผลการเรียนของผู้ เรียน
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด 9) พิจารณาดูว่าควรจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงแผนการเรียน
การสอนให้ดีข้ึนอย่างไร  
                              (H.J.  Klausmeier, 1985) ออกแบบวิธีระบบส าหรับจัดการเรียนการสอน
ให้มี 7 องค์ประกอบคือ 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 2) เตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 3) จัดเนื้อหาวิชา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                 
5) ด าเนินการสอน 6) วัดสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน 7) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
                             (H.J.  Klausmeier, 1985) ออกแบบวิธีระบบที่มีองค์ประกอบในการ
ด าเนินงาน 3 ระยะคือ 1) การหาความจ าเป็น 2) การออกแบบ 3) การพัฒนาและน าไปใช้ ทั้งนี้ทุก
ระยะจะต้องมีการประเมินและปรับปรุง 
                            (Tripp & Bichelmeyer, 1990) เสนอรูปแบบที่เรียกว่าการสร้างต้นแบบ
ฉับพลัน (Rapid Prototyping) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้น คือ 1) การหาความจ าเป็น 
วิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การสร้างต้นแบบหรือการออกแบบ 3) การน าต้นแบบ
ไปใช้หรือการท าวิจัย 4) การวางระบบและดูแลรักษาระบบ  ส าหรับรูปแบบนี้เหมาะส าหรับนัก
ออกแบบการเรียนการสอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เดิมมากจึงจะใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้จะมีค าว่าฉับพลันในชื่อของรูปแบบ  แต่การด าเนินงานตามรูปแบบนี้จะใช้เวลา
ค่อนข้างมาก เพราะเป็นรูปแบบขั้นสูงที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คือนักออกแบบที่ต้องท าวิจัย  
                             (Tripp & Bichelmeyer, 1990) เสนอรูปแบบส าหรับออกแบบการเรียนการ
สอนที่เรียกชื่อว่า Gagne and Briggs Model ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในวงการศึกษาไทยมานานกว่า 30 ปี 
(R.M. Gagne & Briggs, 1974)รูปแบบนี้จะใช้หลังจากมีการจัดประเภทของผลลัพธ์การเรียนรู้
เรียบร้อยแล้ว โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการจัดระบบสภาพการณ์การเรียนการสอนของ
แต่ละผลลัพธ์  การเรียนรู้ ซึ่งมีการด าเนินงาน 9 ขั้นคือ 1) สร้างความสนใจ 2) ฟ้ืนฟูข้อมูลที่มีอยู่เดิม       
3) บอกวัตถุประสงค์แก่ผู้เรียน 4) น าเสนอวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งเร้า 5) แนะแนวทางการเรียนรู้ 6) ให้
ผู้เรียนแสดงความสามารถ 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 8) ประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน 9) เพ่ิมความคงทน
ในการเรียนรู้  
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                              (Glasser, 1998) ออกแบบวิธีระบบส าหรับจัดการเรียนการสอนให้มี 5 
ขั้นตอนคือ 1) จุดประสงค์ของการสอน 2) การประเมินสถานะของผู้เรียน 3) การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 4) การประเมินผลการเรียนการสอน 5) ข้อมูลย้อนกลับไปยังแต่ละข้ันตอนที่ผ่านมา  
                              (Cast., 2008) ได้ ออกแบบการจัดการ เรี ยนรู้  Universal Design for 
Learning: UDL ขึ้น เป็นการน า UDL มาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาต่างๆที่มีความหลากหลาย เพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้เรียนที่แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันและมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่ง
มี 3 ระดับ ดังนี้  
                             ระดับท่ี 1 การน าเสนอ (Representation)  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
                             1.1 การใช้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลเสียง ภาพ หรือข้อมูลที่
สัมผัสได้ 
                   1.2 ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่หลากหลาย 
                            1.3 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจจากการเรียน 
                            ระดับที่ 2 การสื่อสาร (Action and Expression ) เป็นการให้โอกาสในการ
แสดงออกท่ีหลากหลาย 
                            2.1 การใช้ร่างกาย 
                            2.2 การพูด 
                            2.3 การใช้การท างานของสมองระดับสูง 
                            ระดับท่ี 3 การมีส่วนร่วม (Engagement)  เป็นการสร้างแรงจูงใจ เช่น 
                            3.1 สร้างความสนใจโดยให้อิสระในการเลือก 
                            3.2 สนับสนุนให้มีความพยายามในการท างาน 
                            3.3 เสริมสร้างทักษะการก ากับตนเอง 
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แผนภาพที่ 3  Universal Design for Learning: UDL   

สิ่งท่ีเรียนรู้ 

 

วิธีการเรียนรู้ 

 

เหตุผลในการเรียนรู้

 
การน าเสนอ 

 (Representation) 
การสื่อสาร 

(Action & Expression) 
การมีส่วนร่วม  

(Engagement) 
 การใช้ข้อมูลหลากหลาย
รูปแบบ  

 ใช้ภาษาหรือสญัลักษณ์ที่
หลากหลาย 

 การสร้างโอกาสใหผู้้เรียน 

 การใช้ร่างกาย                   

 การพูด 

 การใช้การท างานของสมอง
ระดับสูง 

 สร้างความสนใจ  

 สนับสนุนความพยายามในการ
ท างาน 

 เสรมิสร้างทักษะ 

                             
                             (ทิศนา แขมมณี, 2545) เสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนที่มี
องค์ประกอบที่ผู้ออกแบบต้องพิจารณาตามล าดับขั้น 5 ส่วน คือ 1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียน
และผู้สอน 2) เนื้อหา มโนทัศน์ วัตถุประสงค์ 3) ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีในการสอน 4) กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อ  5) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ทั้งนี้ตั้งแต่ส่วนที่ 2 เป็นต้นมา  จะต้อง
ค านึงถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดด้านต่างๆ อาทิ  ผู้เรียน  ผู้สอน  ผู้บริหารโรงเรียน  สถานที่  สื่อ  
งบประมาณ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ผู้ปกครอง ฯลฯ  นอกจากนั้น ยังได้น าเสนอรูปแบบการสอน CIPPA 
ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ด้วย ซึ่งมี 5  ขั้นตอน คือ  C-Construction  การสร้างความรู้ของผู้เรียน  
I-Interaction กิจกรรมที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์   P- Physical  Participation การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ทางกาย  P-Process  Learning การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ A-Application การน าความรู้ที่ได้
เรียนไปประยุกต์ใช้ 
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จากการศึกษาองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนของ 
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ได้ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 องค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

นักการศึกษา 

สรุปองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิด

และทฤษฎ ี
4) กระบวน    

การจัด             
การเรียนรู้ 

5) การวัด
และ

ประเมินผล 
Gerlach and 

Ely  
 1) การก าหนด

วัตถุประสงค์              
2) การก าหนด
เนื้อหาให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

3) การ
ประเมินผล
พฤติกรรม                  
4) การก าหนด
กลยุทธ์ของ
วิธีการสอน 
 

5) การจัด
แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
เหมาะสมกับวิธี
สอน 
6) การ
ก าหนดเวลา
เรียน                    
7) การจัด
สถานท่ีเรียน 
8) การเลือกสรร
ทรัพยากร 

9) การ
ประเมินผล
พฤติกรรม
ของผู้เรียน
10)  การ
วิเคราะห์
ข้อมูล
ย้อนกลับ 

Brown, Lewis 
and     

Harcleroad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เป้าหมาย 
 

2) วัตถุประสงค์
และเนื้อหา 

 3) สภาพการณ ์ 4) ผลลัพธ์ 
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นักการศึกษา 

สรุปองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิด
และทฤษฎ ี

4) กระบวน    
การจัด             

การเรียนรู้ 

5) การวัด
และ

ประเมินผล 

Kemp   1) ก าหนดหัวข้อ
ที่จะสอน และ
เขียน
วัตถุประสงค์
ทั่วไป 
 

 2) ศึกษา
คุณลักษณะของ
ผู้เรยีน 
3) ระบุ
จุดมุ่งหมายของ
การสอนในเชิง
พฤติกรรม 

4) ก าหนด
เนื้อหาวิชา 
5) ทดสอบวัด
ความรู้
ความสามารถ
ของผู้เรียน
ก่อนท่ีจะท า 
การสอน 

6) เลือก
กิจกรรมและ
แหล่งวิชาการ 
7) ประสานงาน
ในเรื่องต่างๆ 

8) 
ประเมินผล
การเรยีนของ
ผู้เรยีน 
9) การแก้ไข 
ปรับปรุง 

Klausmeir                1) ก าหนด
จุดมุ่งหมายของ
การเรยีนการสอน 
2) เตรียมความ
พร้อมของนักเรียน 

3)  จัด
เนื้อหาวิชา 
วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือ
ต่างๆ 

4) จัดกิจกรรม
การเรยีน            
การสอน 
5) ด าเนินการ
สอน 

 

Hannafin 
and Peck                 

1) การหาความ
จ าเป็น 
 

 2) การ
ออกแบบ 

3) การพัฒนา
และน าไปใช้ 

 

Tripp and  
Bichelmeyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1) การหาความ
จ าเป็น วิเคราะห์
เนื้อหา และ
ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
 
 

2) การสร้าง
ต้นแบบหรือ
การออกแบบ 
 

3) การน า
ต้นแบบไปใช้
หรือการท าการ
วิจัย 

4) การวาง
ระบบและ
ดูแลรักษา
ระบบ   
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นักการศึกษา 

สรุปองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิด
และทฤษฎ ี

4) กระบวน    
การจัด             

การเรียนรู้ 

5) การวัด
และ

ประเมินผล 

Gagné, Briggs 
and Wager  

1) สร้างความ
สนใจ 
2) ฟื้นฟูข้อมูลที่
มีอยู่เดิม 
 

3) บอก
วัตถุประสงค์แก่
ผู้เรยีน                         
 

4) น าเสนอ
วัสดุอุปกรณ์ที่
เป็นสิ่งเรา้ 
5) แนะ
แนวทางการ
เรียนรู ้

6) ให้ผู้เรียน
แสดง
ความสามารถ 
7) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

8) ประเมิน
การปฏิบัติ
ของผู้เรียน                
9) เพิ่มความ
คงทนในการ
เรียนรู้การ
เรียนรู ้

Glasser   1) จุดประสงค์ของ
การสอน 
2) การประเมิน
สถานะของผู้เรียน 

3) การจัด
กระบวนการ
เรียนการสอน 

4) การ
ประเมินผลการ
เรียนการสอน 

5) ข้อมูล
ย้อนกลับ 

Cast : UDL  1) การน าเสนอ 
ให้ผู้เรียนเกิด
การเรยีนรู้เป็น
สิ่งที่เรียนรู ้

 2) การสื่อสาร
เป็นการให้
โอกาสในการ
แสดงออกท่ี
หลากหลาย
เป็นวิธีการ
เรียนรู ้

3) การมีส่วน
ร่วม ให้เกิด
แรงจูงใจเป็น
เหตุผลในการ
เรียนรู ้

 

Instructional  
System  
Design 

1) การวิเคราะห์
ความจ าเป็น
หรือปัญหา
อุปสรรค  

2)ระบุกิจกรรม
การเรยีนรู้ เลือก
วิธีการและสื่อ 

3) การสร้าง
และผลิต
เครื่องมือ
ต่างๆ  
ตรวจสอบและ
ปรับปรุง 

4) การน าแผน
หรือโครงการไป
ปฏิบัต ิ

5) การ
ประเมินทุก
อย่างที่ผ่าน
มา ปรับปรุง
เพื่อน าไป
ปฏิบัติต่อไป 

ทิศนา แขมมณ ี 1) ปัญหาความ
ต้องการของ
ผู้เรยีน  ผู้สอน  

2) เนื้อหา                 
มโนทัศน์ 
วัตถุประสงค์ 

3) 
ยุทธศาสตร์/
ยุทธวิธีในการ
สอน 
 

4) กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อ   

5) การวัด
และ
ประเมินผล
การเรยีนการ
สอน    

 



  103 

                            จากตารางที่ 5 องค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ 
Gerlach and Ely, Brown, Lewis and Harcleroad , Kemp, Klausmeir,  Hannafin and Peck, 
Tripp and  Bichelmeyer, Gagne, Briggs and  Wager, Glasser, Cast, Instructional System  
Design และ ทิศนา แขมมณี  ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้มี
ดังนี้ 1) หลักการ เป็นการก าหนดหัวข้อที่จะสอน โดยการวิเคราะห์ความจ าเป็น  ปัญหาอุปสรรค และ
ความต้องการของผู้เรียน  และผู้สอน  2) วัตถุประสงค์ เป็นการระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิง
พฤติกรรม โดยศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 3) แนวคิดและทฤษฎี 
เป็นการก าหนดกลยุทธ์ของวิธีการสอน หรือหาแนวทางการเรียนรู้ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีในการสอน                 
4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและวิชาที่
สอน  โดยให้ผู้เรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เน้นการมีส่วนร่วม และการใช้สื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินผลพฤติกรรมและการปฏิบัติของผู้เรียน เพ่ือ
น าไปแก้ไขปรับปรุงผู้เรียนและผู้สอนต่อไป  ซึ่งผู้วิจัยน าองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ไปสังเคราะห์ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism ในการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
                   4.2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism            
                              1) ทฤษฎี Constructivist  ตามที่ Instructional Technology Global 
Resource Network (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555) ได้สรุปกรอบทฤษฎี Constructivist ไว้ว่าการเรียนรู้
เป็นผลการผลิตหรือสร้างสรรค์ทางปัญญา ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสร้างความต่อเนื่องระหว่าง
ข้อมูลสนเทศใหม่กับความรู้เดิม มนุษย์จะเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด ถ้าหากได้ลงมือสร้างความหมายหรือ
ความเข้าใจด้วยตนเอง การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนลงมือสร้างโครงสร้างความรู้หรือความเข้าใจอย่าง
แข็งขันและเจตนามุ่งมั่นชัดเจน โดยผู้เรียนจะสลายความขัดแย้ง (Conflict Resolution) หรือความ
ไม่เข้าใจกันของแนวคิดหรือข้อมูลต่างๆ โดยการพินิจพิเคราะห์ค าอธิบายหรือเหตุผลเชิงทฤษฎีมนุษย์ 
สร้างโลกทัศน์ของตนเองขึ้นจากประสบการณ์ และโครงสร้างความรู้เดิมที่อยู่ในรูป Schema มนุษย์
ใช้ Schema ในการตีความหรือสร้างความหมายให้กับประสบการณ์หรือข้อมูลใหม่ เมื่อมีการเรียนรู้
เกิดข้ึน จะมีการปรับ Schema ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการตีความท่ีสูงขึ้น  ซึ่งการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีข้ันตอนดังนี้  
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                    ขั้นตอนที่ 1 การท าความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่างแจ้ง 

                   เด็กและผู้ใหญ่ต่างมีความคิดดั้งเดิมและมีความจ าเป็นที่จะต้องเลือกหรือ

ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ (แนวคิด) ดังกล่าว ความคิดของเด็ก (ผู้เรียน) นั้นท้าทายความรู้ทางวิชาการท่ี

ถูกต้อง ชักชวนให้เด็ก (ผู้เรียน) ละทิ้งหรือเปลี่ยนแนวคิดและยอมรับความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง 

                   กลยุทธ์ส าหรับขั้นตอนที่ 1 

   - สัมภาษณ์หรืออภิปรายกลุ่ม 

   - แบ่งกลุ่มข้อมูลหรือจ าแนกข้อมูล 

   - แบ่งกลุ่มข้อมูล โดยการเรียงล าดับข้อมูลตามลักษณะบางประการ  

                             - จ าแนกข้อมูล โดยการจัดกลุ่มวัตถุโดยใช้ลักษณะทางคุณภาพหรือปริมาณ  

   - แผนที่ความคิดหรือแผนผังมโนทัศน์ โดยการระดมสมองที่เก่ียวข้องกับ 

หัวข้อหลัก 

   - เหตุการณ์ที่ขัดแย้ง และเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผล 

                   ขั้นตอนที่ 2 การระบุ การได้รับและการเข้าใจข้อมูลใหม่ 

          เป็นการวางแผนแบบร่วมกัน โดยการวางแผนเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจที่

เข้มแข็ง  ผู้เรียนได้รับข้อมูลว่าจะต้องเรียนรู้อะไรจากหัวข้อบ้าง  อภิปรายเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องท่ีต้อง

เรียนรู้ และให้ขอบข่ายสาระส าคัญในเรื่องที่เรียนรู้ 

          กลยุทธ์ส าหรับขั้นตอนที่ 2 

          - นักจัดการขั้นสูง เป็นการข้อมูลใหม่เชื่อมโยงเข้ากับความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วได้

อย่างไร 

          - การรู้คิด เป็นขั้นที่ผู้เรียนต้องก ากับติดตามการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

          - เทคนิควิทยาศาสตร์ เป็นการใช้กิจกรรมเป็นฐานประกอบค าอธิบาย  ผู้เรียน
ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ปรัชญาส่วนบุคคล และใช้แนวคิดที่คุ้นเคยน าแนวคิดแบบอุปมาอุปมัย
มาใช้ 
                  ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันความถูกต้องและการใช้ข้อมูลใหม่ 
         ผู้เรียนได้รับข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
         - ความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นของคนส่วนใหญ่สร้างข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
         - ความรู้ถูกท าให้กระจ่างและยืนยันความถูกต้องเมื่อผู้เรียนน าความรู้ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ ์
         -  ความรู้ได้รับจะถูกปรับแต่งตามข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ  
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                  กลยุทธ์ส าหรับขั้นตอนที่ 3  
                           -  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นการสร้างและออกแบบใช้โมเดลช่วยในการสร้าง
ความเข้าใจ และเป็นการสาธิตมโนทัศน์ของความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการที่เป็นเลิศ โดยใช้
เทคนิคในการแสวงหาความรู้และการยืนยันความถูกต้องของความรู้ 
                           - การทดลอง/การออกแบบและเทคโนโลยี  ใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน 
                           - วิธีการแบบบูรณาการ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อค าถามกับ
แนวคิดอ่ืนๆ 
                          - สาขาวิชา (แนวคิดหลัก) เป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงเพ่ือช่วยเพ่ิมความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง 
                          2) แนวคิด John Biggs’ 3-P Model 
                               (J.B.  Biggs, 2003) ได้ เสนอแบบจ าลอง 3P เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ มี 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้น Presage เป็นกระบวนการทาง

การศึกษาที่ผู้เรียนแต่ละคนต้องเรียนรู้ด้วยความสัมพันธ์ของความรู้เดิม ความสามารถ ความชอบใน

วิธีการเรียนรู้ คุณค่า ความคาดหวัง และสมรรถภาพในการสอน ซึ่งขั้น Presage นี้เป็นการเรียนการ

สอนโดยทั่วๆ ไป เป็นการประยุกต์การเรียนรู้ในการท าหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ โดยความ

คาดหวังพฤติกรรมของผู้เรียนจะมาจากพัฒนาการและประสบการณ์การเรียนรู้ 2) ขั้น Process เป็น

การปฏิบัติภาระงานภายใต้การรับรู้ในบริบทของการสอน  แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการไขว่คว้า 

รวมถึงการตัดสินใจในการปฏิบัติโดยไม่ชักช้า ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้ตามภาระงาน 3) ขั้น Product 

ผู้เรียนเรียนรู้ทั้งความคิดในระดับต่ าและระดับสูง  
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แผนภาพที่ 4 แบบจ าลอง Biggs’s 3P 
         Presage                                   Process                                    Product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             3) แนวคิด Outcome-Driven model 
                        โมเดลการประเมินของ Benefits of iTOPS for Business Outcomes  

มีการแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) การระบุความต้องการจ าเป็นเพ่ือให้การสนับสนุน  (Identify Need  

for Support) 
(2) การตรวจสอบความต้องการจ าเป็นเพ่ือให้การสนับสนุน  (Validate  

Need for Support) 
(3) การวางแผนสนับสนุนการเรียนการสอน (Planning Instructional  

Support) 
(4) การด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน (Implementing  

Instructional Support)  
(5) การประเมินเพ่ือให้การสนับสนุน (Evaluate Support)  
(6) การทบทวนผล (Review Outcome) 

บริบทของผู้เรียน 

-ความสามารถ 

-ความรู้เดิม ความเข้าใจที่  

คลาดเคลื่อนก่อนเรียน 

-วิธีการเรยีนรู้ที่ช่ืนชอบ 

-คุณค่าและความหวัง 

-แรงจูงใจ 

บริบทของผู้สอน 

-หลักสตูร 

-โครงสร้างรายวิชา 

-วิธีสอน 

-วิธีการประเมิน 

กระบวนการ ภาระงาน : 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนรู ้

-มีความลุ่มลึก 

-มีเพียงผิวเผิน 

ผลการเรียนรู้ 

-การเรยีนรู้ที่มีความ

ลุ่มลึก 

-การเรยีนรูโ้ดยอสิระ 

-การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

-คุณลักษณะของการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต 
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แผนภาพที่ 5 โมเดลการประเมินของ Benefits of iTOPS for Business Outcomes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                             
                            4) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 
                                (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้เป็นการ       
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการหาความรู้
หรือวิธีการใหม่ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์กับสภาพการณ์ของการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหา/
พัฒนาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน  แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน สรุปได้ 
5 ขั้นตอน ดังนี้  

                   (1)  การวิเคราะห์ความต้องการ/พัฒนาการเรียนรู้ 
      (2)  การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
      (3)  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

           (4)  การสรุปความรู้ 
      (5)  การประเมินเพ่ือปรับปรุงและน าผลไปใช้ในการพัฒนา 
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แผนภาพที่ 6 แบบจ าลองของการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
 

                           

 

 

 

                          5) แนวคิด SU Learning Model 
แผนภาพที่ 7 แนวคิด SU Learning Model  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1. การวิเคราะห์ความต้องการ                   
การเรียนรู้ 

2. การวางแผนการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
- การแสวงหาและใช้แหล่งเรียนรู้ 
- การใช้วิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้ 
- การตรวจสอบความรู้ 

4. การสรุปความรู้ 

5. การประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงและน าผลไปใช้

ในการพัฒนา 
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                                 (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) จากรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างการเรียนรู้ โดย
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ใช้ค าถามสร้างความคิดเกี่ยวกับการท าความกระจ่างในความรู้- 
ความรู้และทักษะอะไรที่เป็นความจ าเป็นที่ผู้เรียนได้รับหลังจากการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ด้วย
การก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ 

(2) ใช้ค าถามสร้างความคิดเกี่ยวกับการเลือกรับและการท าความเข้าใจ 
สารสนเทศใหม่-กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการ
เรียนรู้+การจัดการชั้นเรียน) 

(3) ใช้ค าถามสร้างความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ ทบทวนและใช้ความรู้ 
ใหม่เป็น 

                                  จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism 

ของนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน และองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้จากที่กล่าวในข้างต้น  มาสรุปเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Constructivism ได้ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 

ทฤษฎี/แนวคิด ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 

ทฤษฎี 
Constructivist 

ท าความรู้ที่มีอยู่ให้                    
กระจ่างแจ้ง 

ระบุการได้รับและเข้าใจขอ้มูล
ใหม่ 

ยืนยันความถูกต้องและใช้ขอ้มูล
ใหม่ 

John Biggs’ 3-P 
Model 

บริบทของผู้เรียนและผู้สอน กระบวนการและ               
ภาระงาน 

ผลการเรียนรู้ 

Outcome-
Driven Model 

ระบุความ
ต้องการจ าเป็น

เพื่อให้            
การสนับสนุน 

ตรวจสอบ
ความต้องการ
จ าเป็นเพื่อให้
การสนับสนุน 

วางแผน
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ด าเนินการ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ประเมิน
เพื่อให้การ
สนับสนุน 

ทบทวนผล 

การจัดการเรียนรู้
ที่ใช้การวิจัยเป็น

ฐาน 

วิเคราะห์ความ
ต้องการ/
พัฒนาการ

เรียนรู ้

วางแผน           
การจัดการ

เรียนรู้ 

พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ 

สรุปความรู้ 
 

ประเมินผล 

SU Learning 
Model 

การวางแผน การออกแบบ  การเรียนรู้+การจัดการชั้นเรียน การ
ตรวจสอบ     
ทบทวน 

การใช้                
ความรู้ใหม่ 
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ทฤษฎี/แนวคิด ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 

ผู้วิจัยสรุป
กระบวนการ            

การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด 

Constructivism 

การเตรียมความพร้อม และ                
การเข้าใจในความรู ้

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม การตรวจสอบประสบการณ์ 
การเรียนรู้ และการประเมินผล            

การเรียนรู้ 

      
                                 จากตารางที่ 6  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism  
ทฤษฎี Constructivist, John Biggs’ 3-P Model, Outcome-Driven Model, การจัดการเรียนรู้ที่
ใช้การวิจัยเป็นฐาน และ SU Learning Model   ผู้วิจัยสรุปเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism มีข้ันตอนดังนี้  
                                 1) การเตรียมความพร้อม และการเข้าใจในความรู้ 
                                 2) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม  
                                 3) การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  
                                 จากกระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของทฤษฎีเพียเจต์ กาเย 
บรูเนอร์ สกินเนอร์ และดีนส์ที่กล่าวมาในข้างต้น  ผู้วิจัยน ามาสรุปเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ได้ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
และแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

กระบวนการการจัด                   
การเรียนรู้ตามแนวคิด 

Constructivism 

แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้                         
ตามแนวคิด Constructivism              
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษา(JOICE Model) 

1. การเตรียมความพร้อม  
    และการเข้าใจในความรู้ 
2. การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
3. การตรวจสอบ 
   ประสบการณ์การเรยีนรู้  
   และการประเมินผลการ 
   เรียนรู ้

1. ค านึงถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรยีนเป็น 
    ส าคัญ  
2. สาระของวิชาคณิตศาสตร ์เนื้อหาควร 
    เรียงล าดับขั้นของการเรียนรู้ จาก   
    ความรู้พื้นฐานไปสู่ความคิดรวบยอด 
    ที่ซับซ้อน 
3. จัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมท่ีมีความ 
    หลากหลาย   
4. ใช้เกม และการเล่น 
5. ใช้องค์ความรู้หรือมโนทัศน์ที่มไีปใช้ 
   ต่อยอด 
6. สร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมทีซ่ับซ้อนโดย 
    ใช้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียนรู้มาก่อน
7. มีการฝึกและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ   
8. ใช้แรงเสริมทางบวก 

1.  การเตรียมความพร้อมอย่าง    
     สนุกสนาน                                     
     (Joyful Preparation: J)    
2.  การท าความรู้ให้ชัดเจน  
    (Obvious Knowledge: O)   
3.  การเรียนรูด้้วยกิจกรรมที ่
     หลากหลาย                                       
     (Infinite Activities: I)                              
4. การตรวจสอบประสบการณ์                   
   การเรียนรู้                                                
   (Check Learning Experience:  
   C)  
5. การประเมินผลการเรียนรู้  
   (Evaluate Learning: E)  

                                   
                                  จากตารา งที่  7  สรุ ปกระบวนการจั ดการ เ รี ยนรู้ ต ามแนวคิ ด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (JOICE 
Model) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J)   
ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O)  ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย ( Infinite Activities: I)  ขั้นที่  4 การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้  (Check 
Learning Experience: C) และขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) 
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                      4.2.2.4 กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
                                  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เป็นการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน หลักสูตร และสังคม โดยอาจเน้นในด้านเนื้อหาวิชา ความสามารถเฉพาะ 
คุณลักษณะของผู้เรียน สังคม และความต้องการของผู้เรียนหรือเน้นเป้าหมายของการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีนักวิชาการและนักการศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศได้เสนอไว้หลายท่าน แต่ที่น่าสนใจ คือ ซีลส์ และกลาสโกว์ (Seels & Glasgow, 1990) 
ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอนดังนี้ 
                       1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) โดยตัดสินใจว่ามีปัญหาการ
เรียนการสอนหรือไม่ รวบรวมสารสนเทศต่างๆ โดยผ่านเทคนิคการประเมินความต้องการจ าเป็นและ
เขียนสิ่งที่เป็นปัญหาออกมา 
                      2. การวิเคราะห์ภาระงานและการเรียนการสอน (Task and Instructional 
Analysis) ด้วยการรวบรวมข้อสนเทศโดยอาศัยมาตรฐานการปฏิบัติและทักษะต่างๆ และอาศัย
ข้อก าหนดทางด้านเจตคติ แล้วจึงวิเคราะห์การเรียนการสอนเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเรียนมา
ก่อน 
                     3. การเขียนจุดประสงค์และแบบทดสอบ (Objectives and Tests) ด้วย
การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและแบบทดสอบอิงเกณฑ์ที่เข้าคู่กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เหล่านั้น 
                     4. กลยุทธ์การเรียนการสอน ( Instructional Strategy) ตัดสินใจเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การเรียนการสอนหรือองค์ประกอบของการเรียนการสอน เช่น การน าเสนอหรือเงื่อนไขการ
ปฏิบัติ 
                     5. การตัดสินใจเกี่ยวกับสื่อ (Media Decisions) ด้วยการเลือกวิธีการและ
สื่อการสอนที่ท าให้การสอนนั้นบรรลุผล 
                     6. การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ (Materials Development) วางแผนส าหรับ
ผลิตผล พัฒนาโปรแกรมหรือวัสดุอุปกรณ์ เฝ้าระวังติดตามการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้แน่ใจใน
บูรณาภาพของโครงการ 
                     7. การประเมินผลย่อยระหว่างเรียน (Formative Evaluation) วางแผนกล
ยุทธ์ในการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลเพ่ือความสัมฤทธิ์ผล
ตามจุดประสงค์ ทบทวนความเป็นไปได้และประเมินซ้ า 
                     8.  ก า ร ว า ง แผน เ พ่ื อกา รน า ไป ใ ช้ แ ละค้ า จุ น กา ร เ รี ย นก ารสอน 
(Implementation Maintenance) 
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                     9. การประเมินผลรวมภายหลังการเรียน (Summative Evaluation) เพ่ือ
ตัดสินการผ่านไม่ผ่าน 
                    10.  การเผยแพร่และการท าให้กระจาย (Dissemination Diffusion) 
หมายถึง การจัดแจงให้มีการเผยแพร่และการกระจายของนวัตกรรมการเรียนการสอน 

                    (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555) ได้ปรับใช้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิด Constructivism  การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แบบจ าลองขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ และการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน น ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

                   ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ 
                   ขั้นที่ 2 การวางแผนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                   ขั้นที่ 3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนรู้โดยการแสวงหาและใช้

แหล่งเรียนรู้ 
                   ขั้นที่ 4 การสรุปความรู้ และการวิพากษ์ความรู้ 
                   ขั้นที่5 การประเมินการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนประเมินความรู้ และ

ความสามารถของตนเอง ประเมินความก้าวหน้าในการเรียน และประเมินการบรรลุจุดหมายของการ
เรียนรู้ 
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แผนภาพที่ 8 แบบจ าลองการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     จากกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในข้างต้น สรุปได้ว่าผู้ น า
รูปแบบการสอนไปใช้ต้องใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักจึงจะท าให้เกิดผลสูงสุด โดยด าเนินการพัฒนา
อย่างมีข้ันตอนตามล าดับ 1) การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 2) การวางแผนการเรียนรู้ 3) การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4) การสรุปความรู้ และการวิพากษ์ความรู้  5) การประเมินการเรียนรู้ ซึ่งการ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เป็นการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน และประเมิน
การบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เพ่ือน าผลมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป 
                  4.2.2.5 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
                            1) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์  สภาครู
คณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ((NCTM), 2000) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ต้องมีหลักการได้แก่ 1. เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในเนื้อหาและข้อมูลส าคัญทาง
คณิตศาสตร์ อีกทั้งมีประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน  2. เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  3. เป็น

ก ำหนดจุดหมำย

จดุมุ่งหมำยของ

หลกัสตูร 

ก ำหนดวตัถปุระสงค์กำรเรียนรู้ของแต่

ละหน่วย และแตล่ะบทเรียน 

พฒันำแผนกำรสอน แผนกำรจดักำร

เรียนรู้ 

-ออกแบบกลวิธีกำรเรียนรู้ 

-ก ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะเคร่ืองมือ

ที่มำประเมิน 

-กำรออกแบบหรือเลือกเคร่ืองมือมำ

ประเมิน 

 

กระบวนกำรเรียนรู้ 

1. วิเครำะห์จดุมุง่หมำย 

2. วำงแผนกำรเรียนรู้ 

3. พฒันำทกัษะกำรเรียนรู้ 

4. กำรสรุป วิพำกษ์ควำมรู้ 

5. กำรประเมินกำรเรียนรู้ 

 

กำรประเมินคณุภำพกำรสอน 

กำรประเมินหลงักำรสอน 

กำรประเมินระหวำ่งกำรสอน

เรียน 



  115 

เครื่องมือที่มีคุณค่าในการตัดสินใจของครูเพ่ือเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้  4. เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องใน
ชั้นเรียนมากกว่ากิจกรรมที่ท าให้ห้องเรียนหยุดชะงัก 5. เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้สภาครู
คณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดมาตรฐานในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ดังนี้ 1. เป็นการสะท้อนแนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนควรรู้และสามารถท าได้             
2. เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  3. มีความเสมอภาค   4. เป็นกระบวนการที่เปิดเผย   
5. เป็นการแสดงข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ  6. เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
                             2) การประเมินผลการเรียนตามแนวคิด Constructivism เน้นการ
ประเมินที่เป็นพัฒนาการของผู้เรียนและให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์
ซึ่งเป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ การประเมินจะเน้นการวัดความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติหลายๆ 
ด้าน ประกอบด้วยความสามารถในการตั้งปัญหา และแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจใน
มโนคติที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้(Jonassen, 1992) ให้ข้อเสนอแนะส าหรับหลักที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ด้วย คือ  

                  (1) การประเมินผลการเรียนรู้ควรมีความหมายเป็นอิสระจากเป้าหมาย
มากขึ้น กล่าวคือ ในการประเมินไม่ควรมองที่เป้าหมายก่อนว่าต้องการให้เกิดความก้าวหน้าเพียงใด  
หรือไม่ต้องมีเกณฑ์ไว้อ้างอิงผลการประเมินก่อนที่จะมีการประเมิน เพราะการรู้เป้าหมายก่อน  อาจ
ท าให้เกิดความล าเอียงในการประเมินได้ 

                  (2) สิ่งที่ควรประเมินจากการเรียนรู้ คือ กระบวนการได้มาซึ่งความรู้และ
ทักษะการคิดในระดับสูง  ได้แก่  ทักษะการคิดเชิงเหตุผล และการรู้คิดของผู้เรียน  ความสามารถใน
การน าความรู้ที่มีไปถ่ายโยงกับสถานการณ์ใหม่ หรือบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ในการสร้างผลงาน การ
ประเมินควรท าให้ทั้งครูและผู้เรียนรับรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในเมตาคอคนิชันของผู้เรียน 

                  (3) เนื่องจากหลักการส าคัญอย่างหนึ่งของการสร้างความรู้ตามแนวคิด
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เป็นการเน้นการศึกษาที่เป็นจริง (Authentic Tasks) ซึ่งหมายถึงงาน
ทั้งหลายที่มีประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง  เป็นงานที่ซับซ้อนมากด้วยบริบท และเป็นงานที่
ผสมผสานเนื้อหาต่างๆ ของหลักสูตร  ดังนั้นปัญหาหรือสถานการณ์ที่น ามาใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ก็ควรเป็นปัญหาที่มากด้วยบริบท  มีความซับซ้อนสอดคล้องกับชีวิตจริงเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

                 (4) การประเมินผลควรผสมผสานอยู่กับการจัดการเรียนรู้หรือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ที่ เรียกว่าการประเมินผลตามสภาพจริง  ซึ่งเป็นการประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนขณะที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการประเมินที่ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
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การเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งอาจวัดได้เพียงความสามารถใน
การจ าเท่านั้น 

               (5) การประเมินไม่ควรใช้ผู้ประเมินเพียงคนเดียว ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการประเมิน โดยการแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เนื่องจากไม่
มีใครสามารถประเมินการสร้างความรู้ของนักเรียนได้ดีที่สุดเท่ากับตัวผู้เรียนเอง และการให้ผู้เรียน
เป็นผู้ประเมินตนเองยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง  สามารถใช้
การประเมินเป็นเครื่องมือในการควบคุมการเรียนรู้และวิเคราะห์ตนเองได้มากข้ึน 

               (6)  ในกรณีที่ จ า เป็นต้องประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้มากกว่ า
กระบวนการแล้ว ควรใช้แฟ้มสะสมงานมากกว่าการใช้ผลงานเพียงชิ้นเดียว ในการประเมินโดยแฟ้ม
สะสมงานควรจะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทั้งในการตีความ งานที่ได้รับมอบหมายและขั้นตอน
ในการพัฒนางานของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
                     ดังนั้นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism จะ
เน้นการประเมินที่เป็นพัฒนาการของผู้เรียนและให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
มากกว่าผลลัพธ์ซึ่งเป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ ส าหรับงานวิจัยนี้มีการประเมินที่เน้นการวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์หลายๆ ด้าน อันประกอบด้วยความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ   ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์   และด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้จริงตามศักยภาพได้ ซึ่งการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือตามแนวคิด SOLO Taxonomy มีรายละเอียดดังนี้ 

              SOLO Taxonomy คือ  ล าดับขั้ น โครงสร้ า งผลการ เ รี ยนรู้ ที่ สั ง เกต 
(Structure of Observed Learning Outcomes- SOLO)  ( John B.  Biggs & Collis, 1982 ) ไ ด้
จ าแนกล าดับขั้น ความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดของผู้เรียนซึ่งสังเกตได้จากการเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอด 

              อนุกรมวิธานแบบSOLO แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 

              1. ขั้นก่อนโครงสร้าง (Pre-structure: P) 
              2. ขั้นโครงสร้างเดี่ยว (Uni-structure: U) 
              3. ขั้นโครงสร้างหลากหลาย (Multi-structure: M) 
              4. ขั้นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างความคิดรวบยอด (Relational structure: R) 
              5. ขั้นขยายสู่นามธรรม (Extended abstract structure: E) 
              ผู้เรียนสามารถน าความคิดรวบยอดต่างๆ มาเชื่อมโยงและสรุปอ้างอิงเป็น

องค์ความรู้หรือข้อสรุปในเชิงนามธรรมได้ สามารถสร้างข้อสรุปจากความคิดรวบยอดต่างๆได้ เช่น กฎ 
สูตร ทฤษฎี สมมติฐาน การอ้างอิง การสะท้อนผล  
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         3) การประเมินตามแนวคิด SOLO Taxonomy   The SOLO Taxonomy 

เป็นชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นผลงานของ Biggs and Collis คือ Structure of 

Observed Learning Outcome (SOLO)  เป็นระบบที่ช่วยให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้

จากการปฏิบัติที่ซับซ้อน จากความรู้ที่มีความหลากหลายในการปฏิบัติภาระงานทางวิชาการ  โดยที่

นิยามจุดประสงค์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่ปฏิบัติ

ได้จริง ซ่ึงการใช้ SOLO Taxonomy จะช่วยให้ครูและผู้เรียนตระหนักถึงองค์ประกอบของหลักสูตรที่

หลากหลายได้ชัดเจนขึ้น การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนจะอยู่บนพ้ืนฐานของการ

พัฒนาผู้เรียนในลักษณะของความเข้าใจที่ซับซ้อน ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวแบ่งได้เป็น 5 ระดับ มี

รายละเอียดดังนี้ 

             (1) ระดับโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน (Pre-structural level) ในระดับนี้ผู้เรียนจะ

ได้รับเพียงแต่เศษเสี้ยวของข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย และไม่ได้รับการจัดการ ท าให้ไม่สามารถ

เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ 

            (2) ระดับโครงสร้างเดี่ยว (Uni-structural  level) มีการสร้างความสัมพันธ์

พ้ืนฐานที่เห็นได้ชัดของข้อมูล แต่ความหมายของข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ปรากฏชัด 

            (3) ระดับหลากหลายโครงสร้าง (Multi-structural  level) ในระดับนี้ อาจจะ

มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายๆ ชนิด แต่ความสัมพันธ์ในระดับสูงยังไม่ปรากฏ ท าให้

ความหมายโดยรวมไม่เด่นชัด 

            (4) ระดับที่แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง (Relational Level) ผู้เรียน

สามารถเข้าใจความหมายส าคัญเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ทั้งหมด 

            (5) ระดับแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract 

Level) ผู้เรียนไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์เกี่ยวโยงในเรื่องที่ได้รับเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องอยู่เกิน

ขอบเขตด้วย ผู้เรียนสามารถสรุปและส่งผ่านความส าคัญ และแนวคิดท่ีซ่อนอยู่ภายใต้กรณีตัวอย่าง 

              การจัดระดับ SOLO  มีค าถามและการตอบสนองที่คาดหวังจากผู้เรียน ดัง
ตารางที ่8 และมีการก าหนดค่าระดับคุณภาพ ดังตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 8 การจัดระดับ SOLO ค าถามและการตอบสนองที่คาดหวังจากผู้เรียน 

การจัดระดับSOLO ค าถามและการตอบสนองท่ีคาดหวังจากผู้เรียน 
ระดับโครงสร้างข้ันพ้ืนฐาน  
(Pre-structural  Level) 

- ผู้เรียนได้รับข้อมูลเป็นส่วนๆ ที่ไม่ปะติดปะต่อกัน 
- ไม่มีการจัดการข้อมูล 
- ความหมายโดยรวมของข้อมูลไม่ปรากฏ 

ระดับโครงสร้างเดี่ยว  
(Uni-structural  Level) 

- ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐาน ง่ายต่อการเข้าใจ 
- ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงของข้อมูล 

ระดับโครงสร้างหลากหลาย  
(Multi-structural  Level) 

- ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมูลหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน 
- ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวโยงของ 
  ข้อมูลไม่ปรากฏ 

ระดับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง  
(Relational Level) 

- ผู้เรียนแสดงความสัมพันธ์ของความเกี่ยวโยงของข้อมูลได้ 
- ผู้เรียนแสดงความสัมพันธ์ของความเกี่ยวโยงของข้อมูล   
  และภาพรวมทั้งหมดได้ 

ระดับแสดงความต่อเนื่องใน
โครงสร้างภาคขยาย  
(Extended Abstract Level) 

- ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมูลนอกเหนือจากหัวข้อเรื่องที่ได้รับ 
- ผู้เรียนสามารถสรุปและส่งผ่านความส าคัญ และแนวคิดที่ 
  ซ่อนอยู่ภายใต้กรณีตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 9 การก าหนดค่าระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy 
ค่าระดับ สัญลักษณ ์ เป้าหมาย วิธีการแกป้ัญหา โครงสร้าง/รายละเอียด 

4 

 

 

 

 

-ความส าคัญ 

-การ

สังเคราะห์ 

-การสร้าง

สมมุติฐาน 

-การมีเหตุผล 

-การท านาย 

-การอภิปราย 

-การสร้าง

ทฤษฎ ี

- ค าตอบจากการ

แก้ปัญหาที่เกิด

จากการท านาย 

- ข้อมูลที่รายงาน

จะมาจาก 

เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจริง 

- มีโครงสร้าง/ข้อความอยู่ในระดับดี  มคีวาม

ชัดเจนในการแนะน าและสรุปผล  ชัดเจนใน

การจ าแนกประเด็น/ ชัดเจนในการอภปิราย

โครงสร้างและรวบรวม  มกีารตัดสินใจเลือก

เนื้อหาอยา่งมีเหตุผลเหมาะสม  บ่งบอกถึงการ

ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมีความ

ชัดเจนในการจ าแนก พจิารณาตามลกัษณะ

ธรรมชาติ   

3 

 

 -การปรับ 

-โครงสร้าง 

-การจ าแนก 

-การวิเคราะห ์

-การแยก

ประเภท 

-การ

เปรียบเทียบ 

-สรุป/รวบรวม 

-ล าดับขั้น(การ

เรียงล าดับ) 

- การแก้ปัญหาที่

สมบูรณ์โดยต้อง

มีก าหนดตัวแปร

ที่ได้รับการ

ประเมินหรือถูก

ทดสอบ

สมมุติฐานแล้ว 

- เป็นโครงการ

หรือรายงานการ

ปฏิบัติงานงาน

แบบเปิดเผยที่อยู่

ในระดับดี 

- มีโครงสร้าง/ข้อความที่ดีมีความชัดเจน

แนะน าสรุปผล  มโีครงสร้าง  มีการพัฒนาที่ดี  

เนื้อหาเหมาะสมมีเหตุผล  มีการน าเสนอ

ความคิดเห็นชัดเจน  มีการจ าแนกและแสดง

เหตุผลในการอภิปรายอย่างชัดเจน  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 -อธิบาย 

-ค าจ ากัด

ความ 

-รายการ/ดัชน ี

-แก้ปัญหา/

อธิบาย 

-แผนภูมิ

(บรรยาย) 

-อธิบาย/ชีแ้จง 

- เป็นการ

แก้ปัญหาโดยตรง

จากหลายๆ

ปัญหาที่ต้อง

จัดการกับข้อมูล

ทีละส่วน 

- เป็นโครงการ

หรือรายงานการ

ปฏิบัติงานงาน

แบบเปิดเผยที่อยู่

ในระดับต่ า 

 

 

- มีโครงสร้าง/ข้อความที่อยู่ในระดับพอใช้ บาง

ประเด็นมีการจ าแนก มีขอ้จ ากัดในโครงสร้าง 

แต่เนื้อหาส่วนใหญ่มีความเหมาะสมกับการ

แนะน าการสรุปผล มีการทดลองและประสบ

ความส าเร็จอยา่งจ ากัด โครงสร้างบางอย่างมี

ข้อโต้แย้งแต่มีเพยีงเล็กน้อยไม่มีความคิดใหม่ 
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ค่าระดับ สัญลักษณ ์ เป้าหมาย วิธีการแกป้ัญหา โครงสร้าง/รายละเอียด 

1 

 

 

-ชี้แจง 

-สภาพ/

สถานการณ์ 

-ยอมรับ 

-การน า

กลับมา 

-การเน้นค า 

-การบันทกึ

ชื่อ/หัวขอ้ 

- เป็นการ

แก้ปัญหาพื้นฐาน

ที่ต้องจัดการ

ข้อมูลตาม

หลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

- การแก้ปัญหานี้

จะอยู่ในระดับดี

เฉพาะส่วนจาก

ปัญหาที่

หลากหลาย 

- มีโครงสร้าง/ข้อความอยู่ในระดับต่ า  ระดับ

ของเนื้อหามีความหลากหลายการแนะน าและ

การสรุปผล อยู่ในระดับต่ า  มีการทดลอง

เล็กน้อยมุ่งสนใจในปริมาณไม่เน้นคุณภาพ (ซ่ึง

ไม่สามารถอธิบายรายละเอยีดขาดกระบวนการ

คิดการออกแบบการจัดการเรียน) 

0 

 
- - ไม่เสนอทาง

แก้ปัญหา 
-ข้อความไม่เหมาะสม มีประเด็นน้อย  ไม่มี

โครงสร้างในการอธิบายเนื้อหา  ความสมัพันธ์

กันน้อย ข้อมูลไม่ดี มีรายละเอียดไม่ตรง

ประเด็น ให้ความหมายผิด บอกความสมัพันธ์

เชิงเหตุผลน้อย การมีตัวอย่างที่ไม่ดี 

 
            การก าหนดระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy ที่ผู้วิจัยใช้ในการ

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตามแนวคิด SOLO Taxonomy คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน/
ระหว่างเรียน/หลังเรียน และแบบบันทึกการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ปรับค่าระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO 
Taxonomy เป็น 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน 

            ระดับ 1  หมายถึง ระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน/ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ (Pre- 
structural Level) 

            ระดับ 2  หมายถึง ระดับโครงสร้างเดี่ยว/ จุดประสงค์เดี่ยว (Uni-structural 
Level) 

            ระดับ 3 หมายถึง ระดับโครงสร้างหลากหลาย/จุดประสงค์ที่หลากหลาย 
(Multi-structural Level) 

            ระดับ 4 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง/ การตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล (Relational Level) 
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             ระดับ 5 หมายถึง ระดับแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้างภาคขยาย
นามธรรม/การประเมินค่า (Extended Abstract Level) 

             โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนดังตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10  เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 

1.50 – 2.49 น้อย 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

3.50 – 4.49 มาก 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 
 

                             ผู้วิจยัปรับระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy เป็น 5 ระดับ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ดังตารางที่ 11 
ตารางท่ี 11 เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5  ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

1.  ความสามารถ
ด้านมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ 

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ
จ านวน    
2.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ  
สัญลักษณ์  
3.น า
ประสบการณ ์
ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
มาสรปุรวมได ้
4. น า
ประสบการณ์
ในการเรียนรู้

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับจ านวน    
2.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ  
สัญลักษณ์  
3.น า
ประสบการณ ์
ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มา
สรุปรวมได ้
4. น า
ประสบการณ์ใน
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์  

1.บอกความหมาย
เกี่ยวกับจ านวน    
2.บอกความหมาย
เกี่ยวกับ  
สัญลักษณ์  
3.น าประสบการณ ์
ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มา
สรุปรวมได ้
 

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ
จ านวน    
2.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ  
สัญลักษณ์  
 

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ
จ านวน    
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เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5  ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

คณิตศาสตร์  
มาสรปุรวมให้
อยู่ในรูปนิยาม 
ทฤษฎีบท 
และสมบัติ
ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
5.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได ้

มาสรปุรวมให้
อยู่ในรูปนิยาม 
ทฤษฎีบท และ
สมบัตติ่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์
ได ้
 
 

2.  ความสามารถ
ด้านการคิด
ค านวณ 

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ใน
ลักษณะของ
การบวก ลบ 
คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้  
2.เขียน
แนวทางการ
จัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะ
ของการบวก 
ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได ้
3.จัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะ
ของการบวก 

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได้  
2.เขียนแนวทาง
การจัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได ้
3.จัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได ้

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ในลักษณะ
ของการบวก ลบ 
คูณ หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได้  
2.เขียนแนวทาง
การจัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนดได ้
3.จัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนดได ้
 

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ใน
ลักษณะของ
การบวก ลบ 
คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้  
2.เขียน
แนวทางการ
จัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะของ
การบวก ลบ 
คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได ้
 

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ใน
ลักษณะของ
การบวก ลบ 
คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้  
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ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได ้
4.ด าเนินการ
จัดจัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะ
ของการบวก 
ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
5.ด าเนินการ
จัดจัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะ
ของการบวก 
ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้อย่างเป็น
ขั้นตอน
ตามล าดับจน
ได้ผลลัพธ์ 
 
 

4.ด าเนินการจดั
จัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

3.  ความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในโจทย์ปัญหา

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในโจทย์ปัญหา

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในโจทย์ปัญหา
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ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
2. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในขั้นตอน
กระบวนการ
แก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้   
3. ด าเนินการ
แก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้    
4. ด าเนินการ
แก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
ตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง
ได้                   
5. ด าเนินการ
แก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
ตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง 
จนได้ค าตอบ
ของปัญหา 

2. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
ขั้นตอน
กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้   
3. ด าเนินการ
แก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
ได ้     
4. ด าเนินการ
แก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
ตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องได้                    

2. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
ขั้นตอน
กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้   
3. ด าเนินการแก้
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้     

ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
2. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในขั้นตอน
กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหา
ทาง
คณิตศาสตร์ได้    

ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
 

4.  ความสามารถ
ด้านการให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
2.แสดงแนว 

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
2.แสดงแนว 

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
2.แสดงแนว 

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
2.แสดงแนว 

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
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ความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได ้
3.แสดง
แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได ้
4. แสดง
แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
5.สรุปแนวคิด
ทาง
คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

ความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได ้ 
3.แสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์
ที่สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได ้
4. แสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์
ที่สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
 

ความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได ้            
3.แสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับสิ่งที่
โจทย์ถามได ้
 

ความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได ้             

 

5. การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 
    5.1 การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 
         5.1.1 ความหมายของการสอนห้องเรียนกลับด้าน  
                 (Bergmann & Sams, 2012) กล่าวถึงห้องเรียนกลับด้าน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
The Flipped Classroom เป็นศัพท์บัญญัติที่นิยามไว้ดังนี้ Flipped Classroom (n.) A Model of 
Teaching which students’ homework is the traditional lecture viewed outside of class  
on a video. Class time is then spent on inquiry-based learning that would include what 
would traditionally be viewed as students’homework assignments.  สรุปได้ว่ าการสอน
ห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบหนึ่งของการสอน  โดยที่ผู้เรียนจะเรียนรู้จากการบ้านที่ได้รับผ่านสื่อ



  126 

วิดีโอ คลิป หรืออินเทอร์เน็ตนอกชั้นเรียนหรือท่ีบ้านล่วงหน้า  แล้วมาเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งกับเพ่ือนใน
ห้องเรียนปกต ิซ่ึงจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้   โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือ 

       (วิจารณ์ พานิช, 2556) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบ Flipped classroom จัดเป็น 
รูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบ Active learning  ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป ในการนี้ผู้สอนจะลดบทบาท
ในการสอนให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงลง แต่จะไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากขึ้น ทั้งนี้จากงานวิจัยทางการศึกษา พบว่า
หากผู้เรียนเรียนรู้จากการอ่านอย่างเดียวผู้เรียนก็จะเรียนรู้ได้เพียง 20% ถ้าจากการฟังก็จะเพ่ิมเป็น 
30% แต่ถ้าได้มีโอกาสได้พบเห็นก็จะเพ่ิมเป็น 40% ถ้าจากการพูดก็จะเป็น 50% และได้ลงมือปฏิบัติ
เองก็จะถึง 60% และถ้าได้เรียนรู้จากกิจกรรมหลายๆอย่างที่หลากหลายก็จะเพ่ิมโอกาสที่จะเรียนรู้ถึง 
90% โดย Flipped classroom มีแนวคิดว่า ความรู้มีอยู่รอบตัว สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ดังนั้นหากผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาบางส่วนภายนอกห้องเรียนได้ ภายในห้องเรียนก็จะมีเวลาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ท าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่ง Flipped classroom มีความมุ่งหวังให้เวลาที่ใช้ร่วมกันใน
ห้องเรียนเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ในเนื้อหาวิชาได้ภายนอกห้องเรียนใน
ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเหล่านั้นได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน ท าให้
ผู้เรียนไม่เกิดความกดดันหรือความรีบเร่งในการท าความเข้าใจในบทเรียน และสามารถเข้ามาเรียนรู้
และทบทวนบทเรียนได้ตามความต้องการ ส่วนภายในชั้นเรียนจะเป็นเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
โดยที่ผู้เรียน แต่ละคนจะน าความรู้ที่ตนได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆที่ผู้สอน
ก าหนดขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนจะเกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
การท างานร่วมกัน รวมทั้งผู้เรียนสามารถจะได้รับความช่วยเหลือในประเด็นที่สงสัยจากผู้สอนได้มาก
ขึ้น จากประเด็นดังกล่าวนี้จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วม (Student Engagement) ใน
ห้องเรียนได้  
          5.1.2 ขั้นตอนของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
            การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบรอบด้านหรือ 
Mastery Learning นั้นจะมีองค์ประกอบส าคัญที่เกิดขึ้น 4 องค์ประกอบที่เป็นวัฏจักร (Cycle) 
หมุนเวียนกันอย่างเป็นระบบ ได้แก่  
                  (1)  การก าหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมีครู
เป็นผู้ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้เนื้อหา โดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเอง เกม สถานการณ์จ าลอง สื่อปฏิสัมพันธ์ การทดลอง เป็นต้น 
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        (2)  การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept  Exploration) โดยครูเป็นผู้
คอยชี้แนะให้กับผู้เรียนจากสื่อหรือกิจกรรมหลายประเภท เช่น วีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet)   
เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์  ซึ่งการออกแบบ  การสร้างสื่อ หรือเลือกสื่อออนไลน์มาใช้ ครูต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาของตน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ ต้อง
เป็นสื่อที่ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ใช้งานได้ง่าย และควรมีคู่มือแนะน าการใช้งานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 
และเข้าถึงได้ง่าย อีกท้ังสื่อต้องมีความหลายหลายเพราะผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกสื่อที่เหมาะสมกับความชอบของตน 

       (3)  การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning  Making)  โดยผู้เรียนเป็นผู้
บูรณาการสร้างทักษะองค์ความรู้จากสื่อที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ (Tests) การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระดานส าหรับ
อภิปรายแบบออนไลน์  (Social Networking and Discussion Boards)  

       (4)  การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration and  Application)  เป็นการสร้าง
องค์ความรู้โดยผู้ เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท าเป็น โครงงาน (Project)  และผ่าน
กระบวนการน าเสนอผลงาน  (Presentations) ที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานเหล่านั้น   
แผนภาพที่ 9 รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom Model) 
 

 
 

5.1.3 ประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน   
          Bergmann และ Sams กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ Flip Your Classroom: 
Reach Every Student in Every Class Every Day สรุปได้ดังนี้  
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        (1) เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนหรือจากผู้สอนไปเป็น
ผู้ฝึก ฝึกการท าแบบฝึกหัดหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์เป็นรายบุคคลหรืออาจเรียกว่าเป็น
ครูติวเตอร์  

        (2) เพ่ือใช้เทคโนโลยีการเรียนที่ผู้เรียนสมัยใหม่ชอบ โดยใช้สื่อ ICT ซึ่งกล่าวได้ว่า 
เป็นการน าโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของผู้เรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตอล  

        (3) ช่วยเหลือผู้ เรียนที่มีงานยุ่ง ผู้เรียนสมัยนี้มีกิจกรรมมาก ดังนั้นจึงต้องเข้าไป
ช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทสอนที่สอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  ช่วยให้
ผู้เรียนเรียนได้ไว ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักการจัด
เวลาของตนเอง  

        (4) ช่วยเหลือผู้เรียนเรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ ในชั้นเรียนปกติผู้เรียนเหล่านี้จะ
ถูกทอดทิ้งแต่ในห้องเรียนกลับด้านผู้เรียนจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้สอนมากท่ีสุดโดยอัตโนมัติ  
                  (5) ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตาม 
ความสามารถของตนเอง เพราะเด็กสามารถดูวีดิทัศน์ได้เองจะหยุดตรงไหนก็ได้ กรอกลับ                     
(Review) ก็ได้ตามท่ีตนเองพึงพอใจที่จะเรียน  

        (6)  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถหยุดและกรอกลับด้วยตนเองได้ ท าให้ผู้เรียนจัดเวลาเรียน
ตามท่ีตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได้ สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได้ 

        (7)  ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพ่ิมขึ้น ตรงกันข้ามกับการที่เรียน
แบบออนไลน์ การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยังเป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนยังคงมาโรงเรียนและ
ผู้เรียนพบปะกับผู้สอน ห้องเรียนกลับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบ
ออนไลน์ และการเรียนระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนและเพ่ิมบทบาทของผู้สอนให้เป็นทั้งพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) เพ่ือน เพ่ือนบ้าน (Neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  

       (8)  ช่วยให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนดีขึ้น หน้าที่ของผู้สอนไม่ใช่เพียงช่วยให้ผู้เรียนได้ความรู้ 
หรือเนื้อหา แต่ต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ( Inspire) ให้ก าลังใจ รับฟังและช่วยเหลือ ส่งเสริม
ผู้เรียนซึ่งเป็นมิติส าคัญท่ีจะช่วยเสริมพัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียน 

       (9)  ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนด้วยกันเอง จากกิจกรรมทางการเรียนที่ผู้สอนจัด 
ประสบการณ์ขึ้นมานั้น ผู้เรียนสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ดี เป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของผู้เรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งผู้สอนหรือท างานให้เสร็จตามก าหนดเป็นการเรียนเพ่ือ
ตนเองไม่ใช่คนอ่ืน ส่งผลต่อผู้เรียนที่เอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเรียนด้วยกันจะ
เพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ  

     (10) ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ตามปกติแล้วในชั้นเรียนเดียวกันจะมีผู้เรียนที่ 
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มีความแตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทางจะช่วยให้ผู้สอนเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือนด้วยกันก็เห็น และ
ช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน  

      (11)  เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้องเรียน ช่วยเปิดช่องให้ผู้สอนสามารถ
จัดการชั้นเรียนได้ตามความต้องการที่จะท า  ผู้สอนสามารถท าหน้าที่ของการสอนที่ส าคัญในเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างคุณภาพแก่ชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้อนาคตของชีวิตได้ดีที่สุด  

      (12)  เปลี่ยนค าสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง ซึ่งการรับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้  

      (13)  ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา การใช้ห้องเรียนแบบกลับทางโดยน า
สาระค าสอนไปไว้ในวีดิทัศน์น าไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเปิดเผยเนื้อหาสาระทางการเรียน
ให้สาธารณชนได้ทราบ สร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ 
                จากการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสรุปได้ว่า  ผู้ เรียนสามารถศึกษาความรู้ใน
เนื้อหาวิชาได้ภายนอกห้องเรียนในทุกที่ทุกเวลา  ผู้เรียนใช้เวลาในห้องเรียนให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุด  และผู้เรียนน าความรู้ที่ตนได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 
    5.2 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
          5.2.1 ความหมายของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

        การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปลาย  
ค.ศ.  1969 โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( Faculty of Health Science)  ของ McMaster 
University ประเทศแคนนาดา โดยเริ่มกับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดหลังจากนั้นได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัย
หลายแห่ง ส่วนใหญ่น าไปใช้กับหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากผู้เรียนสาขาแพทย์นั้นต้องใช้
ทักษะวิเคราะห์ปัญหาทางการรักษาสูง ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 การจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้ขยายไปสู่
สาขาอ่ืนๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้มีการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
หลักสูตรสาขาต่างๆ อีกด้วย (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551)  

       ดังนั้นการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหานั้น 
         5.2.2 ประเภทของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
         (Bridges, 1992) ได้จ าแนกการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานที่น าไปใช้ในห้องเรียนออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่   

       (1) การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นปัญหา (Problem-stimulated PBL) แบบนี้จะ
ใช้บทบาทของปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือที่จะแนะน าและเรียนรู้ความรู้ใหม่ การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็น
หลักท่ีเน้นปัญหานี้ให้ความส าคัญกับเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ   
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             (1.1) การพัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจง  (Domain-specific Skills)   
           (1.2) การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skills)   

              (1.3) การได้มาซึ่งความรู้เฉพาะเจาะจง (Domain-specific Knowledge) โดย
ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 
             (1.3.1)  ผู้เรียนได้รับทรัพยากรการเรียนรู้ดังนี้  
                1)  ปัญหา  
                2)  วัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนคาดหวังว่าจะได้รับขณะปฏิบัติการ
แก้ปัญหา  
                3)  รายละเอียดของทรัพยากรที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์พ้ืนฐาน  
                4)  ประเด็นค าถามท่ีเน้นมโนทัศน์ที่ส าคัญและการประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐาน  
            (1.3.2)  ผู้เรียนท างานรว่มกันเป็นกลุ่มเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
                1)  ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผู้น า ผู้ช่วย
เหลือ ผู้บันทึก และสมาชิกกลุ่ม  
                2)  จัดสรรเวลาที่ชัดเจนในแต่ละช่วงของกิจกรรม  
               3)  วางแผนและจัดตารางกิจกรรมเพ่ือให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด   
             (1.3.3)  ความสามารถของผู้เรียนจะถูกประเมินโดยผู้สอน เพ่ือน และผู้เรียน
โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และวิธีการประเมินอ่ืนๆ กระบวนการทั้งหมด ผู้สอน
จะท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน  และให้ค าแนะน า  
      (2) การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักที่เน้นผู้เรียน (Student Centered PBL) แบบนี้คล้าย
กับแบบแรกในบางลักษณะ เช่น มีเป้าหมายเหมือนกัน แต่มีสิ่งที่มากกว่าคือ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Fostering Life-long Learning Skills) กลุ่มแพทย์เป็นผู้ที่ต้องการการพัฒนาท างานอยู่
ตลอดเวลา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นส่วนที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน  เพราะฉะนั้นโรงเรียน
แพทย์จึงนิยมใช้รูปแบบนี้ในการเรียนการสอน  โดยประกอบด้วยกระบวนการที่คล้ายกับแบบแรก
ดังต่อไปนี้ 
            (2.1)  ผู้เรียนได้รับสถานการณ์ของปัญหา  
           (2.2)  ผู้เรียนท าการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาในรูปแบบกลุ่ม  
            (2.3)  ผู้เรียนถูกประเมินผลโดยวิธีการที่หลากหลายโดยผู้สอน เพื่อน และผู้เรียน  
         5.2.3 ลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
         การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สิ่งส าคัญที่สุดคือ ปัญหาหรือสถานการณ์ที่จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  ลักษณะส าคัญของปัญหามีดังนี้  
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                 (1) เกิดขึ้นในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียนหรือผู้เรียนอาจมีโอกาส
เผชิญกับปัญหานั้น  
            (2) เป็นปัญหาที่พบบ่อย มีความส าคัญ มีข้อมูลประกอบเพียงพอส าหรับการค้นคว้า  
            (3) เป็นปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจน ตายตัว เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน คลุมเครือ 
หรือผู้เรียนเกิดความสงสัย  
            (4) ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคมไม่มีข้อยุติ 
           (5) เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจ เป็นสิ่งที่อยากรู้ แต่ไม่รู้  
           (6) เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัยและเป็นสิ่งไม่ดีหากใช้ข้อมูล
โดยล าพังเพียงคนเดียวอาจท าให้ตอบปัญหาผิดพลาด  
           (7) เป็นปัญหาที่มีการยอมรับว่าจริง ถูกต้อง แต่ผู้เรียนไม่เชื่อว่าจริง ไม่สอดคล้องกับ
ความคิดของผู้เรียน  
           (8) ปัญหาที่อาจมีค าตอบหรือแนวทางในการแสวงหาค าตอบได้หลายทาง ครอบคลุม
การเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลายเนื้อหา  
           (9) เป็นปัญหาที่มีความยากความง่าย เหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน  
               (10) เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที  ต้องการการส ารวจค้นคว้าและการ
รวบรวมข้อมูลหรือทดลองดูก่อน จึงจะได้ค าตอบไม่สามารถที่จะคาดเดาหรือท านายได้ง่ายๆ ว่าต้องใช้
ความรู้อะไร ยุทธวิธีในการสืบเสาะหาจะเป็นอย่างไรหรือค าตอบ หรือผลของความรู้เป็นอย่างไร  
         (11) เป็นปัญหาที่ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาทักษะ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา  
        5.2.4 ขั้นตอนของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
        การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ) เป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบและมีหลักการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ขั้นตอนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานมี  7  ขั้นตอน ดังนี้ 

                (1) การท าความเข้าใจค าศัพท์และข้อความของปัญหาให้ชัดเจน (Clarifying Unfamiliar 
Terms)  ผู้เรียนท าความเข้าใจค าศัพท์ ข้อความที่ปรากฎอยู่ในปัญหาให้ชัดเจน โดยอาศัยความรู้
พ้ืนฐานของสมาชิกในกลุ่มหรือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราหรือสื่ออ่ืนๆ 

                (2) การระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญ (Problem Definition)  ผู้เรียนร่วมกันระบุปัญหา
หรือข้อมูลส าคัญร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหา เหตุการณ์ หรือปรากฎการณ์ใดที่กล่าวถึงใน
ปัญหานั้น 



  132 

                (3) การระดมสมอง (Brainstorm)  ผู้เรียนร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดย
อาศัยความรู้เดิมมาช่วยกันคิดอย่างมีเหตุมีผล แล้วสรุปความรู้และแนวคิดของกลุ่มเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การสร้างสมมติฐานเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล 

                (4) การวิ เคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)  ผู้ เรียนร่วมกันอธิบายและ
ตั้งสมมติฐานที่เชื่อมโยงกันกับปัญหา แล้วน าผลการวิเคราะห์มาจัดล าดับความส าคัญ โดยใช้พ้ืน
ฐานความรู้เดิมของผู้เรียน มีการแสดงเหตุผลประกอบ 

                (5) การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  (Formulating Learning Issues)  ผู้เรียน
ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้เรียน
สามารถบอกได้ว่าความรู้ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้องกลับไปทบทวน ส่วนใดยังไม่รู้หรือจ าเป็นต้องไป
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

                (6) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - study) ผู้เรียนแต่ละคนต้องศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed 
Learning) 

                (7) การรายงานผล (Reporting) รายงานข้อมูลใหม่ที่ได้เข้ามา ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วน ามาสรุปเป็นหลักการและแนวทางเพ่ือน าไปใช้
ต่อไป 
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แผนภาพที่ 10 รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                 
 

จากการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานสรุปได้ว่า ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้สถานการณ์ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหานั้น    
 
 

ขั้นตอนที่ 7  รายงานผล/สังเคราะห์/ประยุกต์
ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ (Reporting) 

ขั้นตอนที่  1 ท าความเข้าใจค าศัพท์และข้อความของปญัหาให้ชัดเจน 

(Clarifying Unfamiliar Terms) 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหาหรือข้อมูลส าคัญ        

(Problem Definition)    

ขั้นตอนที่ 3  ระดมสมอง                

(Brainstorm) 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหา  

(Analyzing the Problem) 

ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้      

 (Formulating Learning Issues)   

กิจกรรมกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 6 เรียนรู้ด้วยตนเอง          

(Self - study)    

กิจกรรมรายบุคคล 

กิจกรรมกลุ่ม 
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   5.3 การสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
        5.3.1 การสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Polya 
                (George.  Polya, 1957) ได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ 4 ขั้นตอน  
                (1) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Understand the Problem) เป็นการมองไปที่ตัวปัญหา
พิจารณาว่าปัญหาต้องการอะไร ปัญหาก าหนดอะไรบ้าง มีสาระความรู้ใดที่เกี่ยวข้องบ้าง ค าตอบของ
ปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใด การท าความเข้าใจปัญหาอาจใช้วิธีการต่างๆ ช่วย เช่น การเขียนรูป การ
เขียนแผนภูมิ การเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 
                (2) ขั้นวางแผน (Make a Plan)  เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีจะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหา 
ด้วยวิธีใด จะแก้อย่างไร ปัญหาที่ก าหนดให้นี้มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เคยมีประสบการณ์ในการแก้
มาก่อนหรือไม่ ขั้นวางแผนเป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหาพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในปัญหา 
ผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผู้แก้ปัญหามีอยู่ ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
                (3) ขั้นด าเนินการตามแผน (Do the Plan) เป็นขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน  เพ่ิมรายละเอียดต่างๆ ของแผนไว้ให้ชัดเจน แล้ว
ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ 
                (4) ขั้นตรวจสอบ (Look Back) เป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหามองย้อนกลับไปทขีั้นตอน 
ต่างๆ ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขวิธีแก้ปัญหาให้กะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมดีกว่าเดิม 
แผนภาพที่ 11 กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ Polya 
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        5.3.2 การสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Montague 
                (Montague & Applegate, 1996) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน โดยที่นักเรียนจะต้องอภิปรายถึงความส าคัญของปัญหานั้นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา (Mathematical Problem 
Solving) ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การอ่าน (Read) เพ่ือท าความเข้าใจ 
2. การแปลความหมาย (Paraphrase) ด้วยค าพูดของตนเอง 
3. การเห็นภาพ (Visualize)  เป็นการสร้างภาพหรือแผนผัง 
4. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesize)  เป็นการวางแผนวิธีการแก้ปัญหา 
5. การประมาณ (Estimate) เป็นการคาดคะเนค าตอบ 
6. การค านวณ (Compute) เป็นการค านวณหาค าตอบ 
7. การตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบค าตอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง 

                ในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีจุดเน้นที่การสอนตนเอง  
การถามตนเอง และการตรวจสอบตนเอง 
แผนภาพที่ 12 Mathematical Problem Solving 
 

 
 

                  จากที่กล่าวในข้างต้นสรุปได้ว่าผู้เรียนต้องมีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมี
ขั้นตอน มีดังนี้ 
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1. ขั้นการท าความเข้าใจ  เป็นการท าความเข้าใจในปัญหา โดยการอ่าน การแปล 
ความหมาย หรือการสร้างเป็นภาพ/แผนผัง 

2. ขั้นวางแผน เป็นการน าประสบการณ์ท่ีเคยมีมาก่อน หรือพิจารณาหา 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในปัญหา แล้วก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ปัญหา 

3. ขั้นด าเนินการ เป็นการคาดคะเน และค านวณหาค าตอบของปัญหา 
4. ขั้นตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบค าตอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง 

   5.4 การสอนเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด 
        การสอนเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด  เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  โดยสามารถระบุลักษณะเด่น  ลักษณะรองของสิ่ง
นั้นได ้ สามารถน าความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 5 ขั้นดังนี ้       
                 1. ครูจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   โดยการน าเสนอเหตุการณ์รายละเอียด
ของสิ่งต่างๆ ให้ผู้เรียนได้รับรู้ สังเกต พิจารณาลักษณะเด่นและลักษณะประกอบของสิ่งนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                        
                 2. ครูให้ผู้เรียนระบุลักษณะเด่น และลักษณะรองของสิ่งที่ได้สังเกต และหาลักษณะที่
เหมือนกันและลักษณะที่แตกต่างกัน                       
                 3. ครูให้ผู้เรียนสรุปลักษณะส าคัญที่สังเกตได้ พร้อมกับให้ชื่อของสิ่งนั้น 
                 4. ครูตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียนและความเป็นไปได้  ความเหมาะสมของ
ชื่อ ความคิดรวบยอดนั้น 
                 5. ครูก าหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้น าความคิดรวบยอดท่ีเกิดข้ึนไปใช้     
                 จากการสอนเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดสรุปได้ว่า ผู้เรียนรู้คุณลักษณะเด่น  ลักษณะ 
รองของเรื่องหรือเหตุการณ์นั้นๆ ได ้และสามารถน าความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้        
    5.5 การสอนแบบสาธิต (Demonstration)  
         การสอนแบบสาธิต  เป็นการสอนที่ด าเนินการโดยครูเป็นผู้ก าหนดปัญหา  และแสดงวิธีการ
หาค าตอบ  ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติตาม  หากครูอธิบายได้ดีจะเป็นวิธีที่ประหยัดเวลา มีขั้นตอนการสอน 
3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
         1. บอกความคิดรวบยอด  ครูเป็นผู้ก าหนดเรื่องที่จะสอนและบอกความคิดรวบยอดของเรื่องที่
จะสอน  เช่น  ตัวประกอบของจ านวนนับใดๆ  คือ  จ านวนนับที่หารจ านวนนั้นได้ลงตัว 
         2. เสนอตัวอย่าง  ครูแสดงตัวอย่างให้ผู้เรียนดูหลายๆ ตัวอย่าง เช่น  36 ÷ 6 = 6,   
45 ÷ 9 = 5,  56 ÷ 7 = 8  ฯลฯ  และครูแสดงจ านวนที่หารไม่ลงตัว  เช่น 27 ÷ 6 = 4 เศษ 3,   
41 ÷ 8 = 5  เศษ 1,  58 ÷ 7 = 8 เศษ 2  ฯลฯ   พร้อมทั้งสรุปได้ความคิดรวบยอดตามที่ก าหนดไว้
ว่า  จ านวนที่หารจ านวนใดลงตัวก็เป็นตัวประกอบของจ านวนนั้น 
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             ในการสอนระหว่างข้ันที่ 1  บอกความคิดรวบยอด  และข้ันที่ 2  เสนอตัวอย่างอาจสลับขั้น
กันได้  บางครั้งอาจเสนอตัวอย่างก่อนแล้วจึงสรุปความคิดรวบยอด 
          3. ฝึกปฏิบัติ  ให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยแสดงวิธีแก้ปัญหาโจทย์ที่มีความคิดรวบยอดตามที่เรียน
ไป  โดยเรียนรู้จากแนวคิดท่ีครูแสดงให้ดู 
          จากการสอนแบบสาธิตสรุปได้ว่า ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติตาม โดยครูเป็นผู้ด าเนินการก าหนด
ปัญหา  และแสดงวิธีการแก้ปัญหาหาค าตอบ  
    5.6 การสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 
          การสอนแบบนิรนัยเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนรู้หลักเกณฑ์หรือข้อเท็จจริงเสียก่อน  แล้วจึงให้
เรียนข้อเท็จจริงปลีกย่อย  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการสอนจากกฎไปหาตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด  มี
ขั้นตอนการสอน 4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
          1. อธิบายปัญหา (Statement of Problem) ครูอธิบายว่าอะไรคือปัญหาและปัญหานั้นมี
ความส าคัญอย่างไร 
          2. การสรุปนัยทั่วไป (Generalization) ครูแนะน าและอธิบาย สูตร กฎ นิยาม ความ
จ าเป็นต้องน ามาใช้แก้ปัญหานั้น 
          3. อนุมาน (Inference) นักเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกการใช้กฎเกณฑ์หรือสูตร หรือนิยาม
มาใช้เพ่ือแก้ปัญหา 
          4. ตรวจสอบพิสูจน์ (Verification) เมื่อนักเรียนน ากฎหรือสูตรหรือนิยามมาใช้แล้ว นักเรียน
จะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่ ในขั้นนี้อาจมีการค้นคว้าจากหนังสือหรือเอกสารหรือ
หลักฐานต่าง ๆ  
          จากการสอนแบบนิรนัยสรุปได้ว่า ผู้เรียนเรียนรู้หลักเกณฑ์หรือข้อเท็จจริงไปสู่ตัวอย่างที่เป็น
รายละเอียด 
    5.7 การสอนแบบใช้เกม (Games Method) 
          เกมเป็นการเล่นที่มีกฎกติกา มีการก าหนดสถานที่ เวลาในการเล่น เป็นการเล่นแข่งขัน
ระหว่างแต่ละกลุ่มหรืออาจเล่นสนุกๆ จะมีอุปกรณ์การเล่นหรือไม่มีก็ได้ เป็นการประยุกต์น าเอา
วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมาจ าลองให้เล่นในรูปของเกม ท าให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีความสามัคคี และช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านต่างๆ แก่ผู้เล่น ซึ่งในการเล่นเกมจะต้องมี
การประเมินผลของผู้เล่น (บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ, 2554)  
         การสอนเกม เป็นการสอนโดยการใช้เกมนักการศึกษาได้จัดล าดับขั้นในการสอนเกมไว้ดังนี้ 
         (พีระพงศ์ บุญศิริ, 2539) ได้กล่าวถึงล าดับขั้นในการสอนเกมตามล าดับดังนี้ 
 1. อบอุ่นร่างกายเพื่อสร้างความพร้อมทางกาย 
 2. บอกชื่อเกม 
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 3. จัดรูปแบบการเล่นและสาธิต 
 4. ชี้แจงกฎกติกา ระเบียบการเล่นและการตัดสินใจ 
 5. ทดลองหรือสาธิตการเล่น 
 6. ด าเนินการเล่น 
 7. อภิปรายและสรุป 
 8. สุขปฏิบัติ 
      (อุทัยรัตน์ เศวตจินดา, 2540) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการเล่นเกมดังนี้  
             1. บอกชื่อเกมให้เด็กทราบ 
             2. จัดเด็กให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการ 
             3. อธิบายวิธีการเล่นเกม รวมทั้งกฎ กติกาและการตัดสิน 
             4. สาธิตให้ดู เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น 
             5. ตอบค าถามเพ่ิมเติมในกรณีที่เด็กไม่เข้าใจ 
             6. เริ่มเล่นเกมควรด าเนินเกมให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย 
             7. เมื่อเล่นเกมจบแล้วต้องมีการสรุปประเด็นหรือแง่คิดที่ได้จากเกม 
      (ดนู จีระเดชากุล, 2541) ได้กล่าวถึงล าดับขั้นตอนในการสอนเกมดังนี้ 
  1. บอกชื่อเกมให้ผู้เล่นรู้ 
  2. จัดผู้เล่นให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ 
  3. อธิบายวิธีการเล่น แจ้งกฎ กติกา และการตัดสินใจ 
  4. สาธิตให้ดูเมื่อผู้เล่นไม่เข้าใจ 
  5. ตอบค าถาม ซักซ้อมความเข้าใจ 
  6. เริ่มเล่น 
              จากการสอนแบบใช้เกมสรุปได้ว่า ผู้เรียนต้องแข่งขันระหว่างแต่ละกลุ่มหรือเล่นสนุกๆ  
จะมีอุปกรณ์การเล่นหรือไม่มีก็ได้ มีขั้นตอนการสอนเกมได้ดังนี้ 
              1. บอกชื่อเกมให้ผู้เล่นทราบ 
              2. ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในเกมอย่างละเอียด    
              3. ผู้จัดเกมอาจจะสาธิตการเล่นเกมแต่ละเกมให้ดูเป็นตัวอย่างเพ่ือให้ผู้เล่นเข้าใจ น าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง และบรรลุจุดประสงค์ของเกม 
              4. เริ่มเล่นเกมควรด าเนินเกมให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย 
              5. เมื่อจบเกมผู้เล่นต้องสรุปประเด็นหรือข้อคิดท่ีได้จากเกม 
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    5.8 การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
          เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นพ่ีเลี้ยงหรือผู้คอยให้ค าแนะน า ซึ่ง
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นี้ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้ อหานั้นๆ ที่ส าคัญมี
จุดมุ่งหมายคือ เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และน่าสนใจ ไม่ซ้ าซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น 
ครูจึงต้องเป็นนักออกแบบกิจกรรม (Activity Designer) มืออาชีพ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา
การเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง  ครอบคลุมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนและสามารถมองเห็นภาพกิจกรรม
ได้ สิ่งที่ครูต้องสร้าง (Constructed) ให้เกิดมีขึ้นในตัวครูคือความคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
เพ่ือจะได้รู้ความต้องการและความคิดแท้จริงของนักเรียน  เพ่ือเข้าใจความต้องการของนักเรียน เป็น
บุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาตนให้มีความสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหม่และ
น่าสนใจอยู่เสมอ        
         จากการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐานสรุปได้ว่า ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากกิจกรรมที่
ครูเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งกิจกรรมต้องครอบคลุมประสบการณ์ชีวิต การพัฒนาการทางสติปัญญา และทาง
วิชาการ                                                                                                              
         จากการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่กล่าวในข้างต้น ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การสอนเพ่ือให้ เกิดความ                         
คิดรวบยอด การสอนแบบสาธิต การสอนแบบนิรนัย การสอนแบบใช้เกม และการสอนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันและส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ ง 4 ด้าน              
ดังตารางที ่12 
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ตารางท่ี 12 การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

การจัดการ
เรียนรู้               

แบบต่างๆ 

ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

ลักษณะเด่นของการจัดการ
เรียนรูแ้บบต่างๆ 

การน าไปใช้ใน                
การด าเนินการ 
จัดการเรียนรู ้          
ในชั้นเรียน 

ด้า
นก

าร
มีม

โน
ทัศ

น์ท
าง

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

ด้า
นก

าร
คิด

ค า
นว

ณ
 

ด้า
นก

าร
แก้

ปัญ
หา

ทา
งค

ณ
ิตศ

าส
ตร์

 

ด้า
นก

าร
ให้

เห
ตุผ

ลท
าง

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

การสอนแบบ                
ห้องเรียนกลับ
ด้าน 

    - ผู้เรียนสามารถศึกษา
ความรู้ในเนื้อหาวิชาได้
ภายนอกห้องเรียนในทุกที่
ทุกเวลา  
- ผู้เรียนใช้เวลาในห้องเรียน
เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 
- ผู้เรียนน าความรู้ที่ตนได้
ศึกษามาประยุกต์ใช้ผ่านการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีผูส้อน
ก าหนดขึ้น  

-การใช้บทสอนที่
สอนด้วย              
วีดิทัศน์อยู่บน
อินเทอร์เน็ต 
(Internet)  ช่วยให้
ผู้เรยีนศึกษาความรู้
ในเนื้อหาวิชาได้
ภายนอกห้องเรียน
ในทุกที่ทุกเวลา  

การสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

    - ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้
สถานการณ์ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นใหผู้้เรียนแสวงหา
ความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหา
นั้น 

- การใช้ปัญหา 
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
หรือเกิดจาก
ประสบการณ์ที่
ผู้เรยีนเคยเผชิญมา 

การสอนการ
แก้ปัญหา              
คณิตศาสตร ์

 

 

 

 

    ผู้เรยีนต้องแก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน ได้แก่ ข้ันท า
ความเข้าใจ ขั้นวางแผน ขั้น
คิดค านวณ/หาค าตอบ ขั้น
ตรวจสอบ 

 

 

- การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์อย่าง
เป็นขั้นตอน 
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การจัดการ
เรียนรู้               

แบบต่างๆ 

ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

ลักษณะเด่นของการจัดการ
เรียนรูแ้บบต่างๆ 

การน าไปใช้ใน                
การด าเนินการ 
จัดการเรียนรู ้          
ในชั้นเรียน 

ด้า
นก

าร
มีม

โน
ทัศ

น์ท
าง

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

ด้า
นก

าร
คิด

ค า
นว

ณ
 

ด้า
นก

าร
แก้

ปัญ
หา

ทา
งค

ณ
ิตศ

าส
ตร์

 

ด้า
นก

าร
ให้

เห
ตุผ

ลท
าง

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

การสอนเพื่อให้
เกิดความคดิ
รวบยอด 

    - ผู้เรียนรู้คุณลักษณะ
เด่น  ลักษณะรองของเรื่อง
หรือเหตุการณ์นั้นๆได ้และ
สามารถน าความรู้ที่เกิดขึ้น
ไปใช้ในสถานการณ์อื่นได ้

-การก าหนด
สถานการณ์ แล้ว
เปรียบเทยีบหา
ลักษณะเหมือนและ
ลักษณะต่างเพื่อ
ไปสู่ความ                
คิดรวบยอด 

การสอนแบบ
สาธิต 

    - ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติตาม 
โดยครูเป็นผูด้ าเนินการ
ก าหนดปัญหา  และแสดง
วิธีการแก้ปัญหาหาค าตอบ  

- การก าหนดปัญหา 
อธิบายสถานการณ์
แล้วให้นักเรียน
ปฏิบัติตาม ใช้
ความคิดรวบยอดที่
ได้ในการแก้ปญัหา 

การสอนแบบ            
นิรนัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - ผู้เรียนเรียนรู้หลักเกณฑ์
หรือข้อเท็จจริงไปสู่ตัวอยา่ง
ที่เป็นรายละเอียด 

 

 

 

-การเรียนรู้จาก
หลักเกณฑ์ไปสู่
ตัวอย่างหรือ
รายละเอียด
ปลีกย่อย 
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การจัดการ
เรียนรู้               

แบบต่างๆ 

ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

ลักษณะเด่นของการจัดการ
เรียนรูแ้บบต่างๆ 

การน าไปใช้ใน                
การด าเนินการ 
จัดการเรียนรู ้          
ในชั้นเรียน 

ด้า
นก
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น์ท
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ิตศ
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ปัญ
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ตุผ
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ตร์

 

การสอนแบบใช้
เกม 

    - ผู้เรียนต้องแข่งขันระหว่าง
แต่ละกลุ่มหรือเล่นสนุกๆ 
จะมีอุปกรณ์การเล่นหรือไม่
มีก็ได้  

-การเล่นท่ีมีกฎ
กติกา เป็นการเล่น
แข่งขันระหว่างแต่
ละกลุม่หรืออาจเล่น
สนุกๆ เพื่อไม่ให้เกิด
ความเบื่อหน่ายใน
การเรยีนรู ้

การสอนแบบใช้
กิจกรรมเป็น
ฐาน 

    -ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่
ครูเป็นผู้ออกแบบ ซึ่ง
กิจกรรมต้องครอบคลมุ
ประสบการณ์ชีวิต  การ
พัฒนาการทางสติปญัญา 
และทางวิชาการ 

-การออกแบบ
กิจกรรม ซึง่เป็น
กิจกรรมที่
ครอบคลมุ
ประสบการณ์ชีวิต  
การพัฒนาการทาง
สติปัญญา และทาง
วิชาการของผู้เรียน 

               

            จากตารางที่ 12  การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ส่งเสริม
ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์   การสอนเพ่ือให้
เกิดความคิดรวบยอดส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การสอนแบบสาธิต
ส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และด้านการคิดค านวณ  การสอนแบบ           
นิรนัยส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การสอนแบบใช้เกมส่งเสริม
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ความสามารถด้านการคิดค านวณและด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และการสอนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณและด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงผู้วิจัยน า
ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ มาด าเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (JOICE Model) ดังตาราง              
ที่ 13 มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 13 การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ (JOICE Model) 

กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้               
ในชั้นเรียน

(JOICE Model) 

ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

 
 

การจัดการเรียนรู้                    
แบบต่างๆ การด าเนินการจัด               

การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ด้า
นก

าร
มีม

โน
ทัศ

น์ท
าง

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

ด้า
นก

าร
คิด

ค า
นว

ณ
 

ด้า
นก

าร
แก้

ปัญ
หา

ทา
งค

ณ
ิตศ

าส
ตร์

 

ด้า
นก

าร
ให้

เห
ตุผ

ลท
าง

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

1) การเตรียม
ความพร้อมอย่าง
สนุกสนาน 
(Joyful 
Preparation: J) 

 
 

   -การสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 

1. ครูใช้สื่อการเรียนรู้จาก
สื่อท ามือ วีดิทัศน์ เพลง 
หรือบทเรียนทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็น
รูปธรรมอยู่บน
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียน
เรียนรูค้ณติศาสตร์อย่าง
สนุกสนาน    
2.ครูตั้งค าถาม ถาม
นักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่
ได้เรียนรูจ้ากสื่อเหล่านั้น  
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กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้               
ในชั้นเรียน

(JOICE Model) 

ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

 
 

การจัดการเรียนรู้                    
แบบต่างๆ 

การด าเนินการจัด               
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ด้า
นก
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มีม
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ทัศ

น์ท
าง
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ิตศ

าส
ตร์
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ปัญ
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ตุผ
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2) การท าความรู้
ให้ชัดเจน 
(Obvious 
Knowledge: O) 

 
 

 
 

  -การสอนเพื่อให้เกิด
ความคิดรวบยอด                
-การสอนแบบสาธิต               
-การสอนแบบนิรนยั 

3. ครูก าหนด 2 กลุ่ม
สถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ที่แตกตา่งกัน 
ให้นักเรียนเปรียบเทียบ
หาลักษณะที่เหมือนกัน
และลักษณะทีต่่างกัน เพื่อ
น าไปสูม่โนทัศน์(ความคดิ
รวบยอด) หรือค าจ ากัด
ความของเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์นั้นๆ  
4. ครูก าหนดสถานการณ์ 
หรือปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ให้นักเรยีน
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 
โดยใช้มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลทางคณติศาสตร์
ประกอบการแก้ปญัหา 
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กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้               
ในชั้นเรียน

(JOICE Model) 

ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

 

 
 

การจัดการเรียนรู้                    
แบบต่างๆ 

การด าเนินการจัด               
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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3) การเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย 
(Infinite 
Activities: I) 

   
 

 -การสอนแบบใช้เกม               
-การสอนแบบใช้
กิจกรรมเป็นฐาน 
 

5. นักเรียนฝึกสร้างปัญหา 
และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง 
พร้อมท้ังให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ประกอบ                                               
6. นักเรียนฝึกฝน
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ผ่านการ
เรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย 
เล่นเกมคณติศาสตร์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมหรือเกมที่
แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ 
รายกลุม่ หรือเล่นสนุกๆ 
เพื่อเพ่ิมความ              
สามารถทางคณิตศาสตร ์

4) การตรวจสอบ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Check 
Learning 
Experience: C) 

      
    

-การสอนแบบใช้               
ปัญหาเป็นฐาน                 
-การสอนการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร ์
 

7. นักเรียนก าหนดปญัหา 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน         
ชีวิตจริง หรือเกิดจาก
ประสบการณ์ที่นักเรียนเคย
เผชิญมา มาแก้ปัญหาและ
ค านวณหาค าตอบของ
ปัญหา ที่ก าหนด  โดย
ตรวจสอบ ความถูกต้องจาก
เพื่อน                     
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กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้               
ในชั้นเรียน

(JOICE Model) 

ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

 
 

การจัดการเรียนรู้                    
แบบต่างๆ 

การด าเนินการจัด               
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ด้า
นก

าร
มีม

โน
ทัศ

น์ท
าง
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ิตศ
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ปัญ
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ตุผ
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      สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่บน      
อินเทอร์เน็ต (Internet) 
หรือผู้รู ้

5) การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
(Evaluate 
Learning: E)   

    
 

-การสอนแบบใช้               
ปัญหาเป็นฐาน                 
-การสอนการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร ์
 

8.นักเรียนท าบันทึกการ
เรียนรู้ สู่ชีวิตจริง เพื่อ
ประเมินองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ และการน า 
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้  
ในชีวิตจริงด้านการคดิ
ค านวณ การแก้ปญัหา การ
ให้เหตุผลทางคณติศาสตร์  
โดยใช้องค์ความรู้เดิม
ผสมผสาน สรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ท่ีมคีวามชัดเจน
ด้วยความเข้าใจกระจ่าง         
แจ้งจากกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัต/ิ
เรียนรูไ้ป 

            
                  จากตารางที่ 13  สรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวคิด Constructivism 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ (JOICE Model) ได้ดังนี้ ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อม
อย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะ
ส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จาก
สื่อท ามือ วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียนทางคณิตศาสตร์ที่ เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่
จะเรียนรู้  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน 2) ครูตั้งค าถาม ถาม



  147 

นักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น  ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious 
Knowledge: O) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต  การ
สอนแบบนิรนัยจะส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการคิดค านวณของ
นักเรียน คือ  3) ครูก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหา
ลักษณะที่เหมือนกันและลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือน าไปสู่มโนทัศน์(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความ
ของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ 4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียน
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ประกอบการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย (Infinite Activities: I) ใช้ลักษณะ
เด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะส่งเสริมความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ  6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่นสนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning Experience: C) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  7) นักเรียนก าหนดปัญหา 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเผชิญมา มาแก้ปัญหาและ
ค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจากเพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่
บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ 8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิต
จริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/เรียนรู้
ไป  
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้วิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะ
ของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สอน โดยออกแบบและด าเนินการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์แบ่งการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1): ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
                    1.1 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                    1.2 สังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
                    1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์จากครู และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 
                    1.4 วิ เคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้ เรียน (Needs Analysis) ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 2.ขั้นตอนที่2 การพัฒนา (Development: D1): ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
JOICE Model แบ่งเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 
               2.1 การออกแบบ (Design) เพ่ือจัดท ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model คู่มือ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้JOICE Model แผนการจัดการเรียนรู้ตาม JOICE Model และ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
                    2.2 การพัฒนา (Development) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model   
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model   แผนการจัดการเรียนรู้ตาม JOICE Model   
และแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
                3. ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2): ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  JOICE 
Model ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในสถานการณ์จริง แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
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                   3.1 เตรียมก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                   3.2 ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                   3.3 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model   
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                  4.  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2):  ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัด              
การเรียนรู้ JOICE Model แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ขั้น ดังนี้                                                                                                    
                   4.1 ประเมินหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  JOICE Model   เ พ่ือส่ง เสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                            
                   4.2 ประเมินระหว่างใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model   เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                   4.3 ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model   เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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แผนภาพที่ 13  กรอบด าเนินการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาตัวช้ีวัดและสาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

รายวิชาคณิตศาสตร์ ตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 

2. สังเคราะห์แนวคิด 

หลักการและทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้องกับการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด 

Constructivism เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา 

3. ศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับ

สภาพการจัดการเรียนรู้ใน

รายวิชาคณิตศาสตร์จากครู 

และผู้เช่ียวชาญด้านการ

สอนคณิตศาสตร์ 

4. วิเคราะห์ความต้องการ

จ าเป็นของนักเรียน (Needs 

Analysis) ในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 

 

1. น าข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 1 

มาออกแบบเพื่อจัดท าร่าง 

JOICE Model คู่มือการใช้

รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์ และเคร่ืองมือ

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

2. ตรวจสอบความเหมาะสม/

สอดคล้องของ JOICE Model 

คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการ

จัดการเรียนรู้ และแบบวัด

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

และเคร่ืองมือประเมิน

ประสิทธิผลของร่างรูปแบบจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพ

ด้านความเท่ียงตรง และหาค่า

ดัชนีความสอดคล้องของ 

JOICE Model คู่มือการใช้ 

แผนการจัดการเรียนรู้  

แบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์ เคร่ืองมือ

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

จากผู้เช่ียวชาญ 

4. ประเมินประสิทธิภาพของ

รูปแบบ JOICE Model โดย

Tryout  

5. ปรับปรุงและแก้ไข 

 

ทดลองใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิด 

Constructivism เพื่อส่งเสริม

ความสามารถทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   

ปีท่ี 5 (JOICE Model)                     

ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

ข้ันท่ี 1: การเตรียมความพร้อม

อย่างสนุกสนาน (Joyful 

Preparation: J)     

ข้ันท่ี 2: การท าความรู้ให้

ชัดเจน (Obvious 

Knowledge: O)    

ข้ันท่ี 3: การเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

(Infinite Activities: I)   

ข้ันท่ี 4: การตรวจสอบ

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

(Check Learning 

Experience: C)  

ข้ันท่ี 5: การประเมินผลการ

เรียนรู้ (Evaluate Learning: 

E)     

 

 

ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด Constructivism 

(JOICE Model) ประกอบด้วย 

1. ประเมินก่อนและหลังใช้  

JOICE Model เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลของ JOICE Model 

โดยเปรียบเทียบผลก่อนและ

หลังใช้           

2. ประเมินระหว่างใช้ JOICE 

Model เพื่อปรับปรุงกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้   

ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั
(Research: R1)                          

ศึกษาและวิเคราะห ์                
ข้อมูลพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1) 
ออกแบบและพัฒนา                

รูปแบบการจดัการเรียนรู ้
 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั
(Research: R2 )                      
ทดลองใช้รูปแบบ                          
การจัดการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา
(Development: D2) 
ประเมินประสทิธิผล                  

รูปแบบการจดัการเรียนรู ้

ตรวจสอบ                         

ปรับปรุงและแก้ไข 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ขยายผลการวจิัย 

ปรับปรุงและแก้ไข 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1): ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
                เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1. วัตถุประสงค์ 
                   1.1 เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายวิชาคณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                   1.2 เพ่ือสังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
                   1.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์จากครู และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 
                   1.4 เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของนักเรียน (Needs Analysis) ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
               2. วิธีด าเนินการ 
                   2.1 ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระที่เกี่ยวข้องกับวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เอกสารการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเอกสารการประเมินประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (Program for International Student 
Assessment หรือ PISA) น ามาสรุปเป็นสาระส าคัญ 
                   2.2 สังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ 

              (1)  ทั กษะและกระบวนการทา งคณิ ตศาสตร์ ของ  Houghton Mifflin 
(สหรัฐอเมริกา)  Marsh, C.J. (สิงคโปร์)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา         

           (2)  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา  
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                       (3) แนวคิดและทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) 
                       (4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย บรูเนอร์ สกินเนอร์ และดีนส์ 
                       (5) องค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ  Klausmeir,  
Gerlach and Ely, Brown Lewis and Harcleroad, Hannafin and Peck, Tripp and 
Bichelmeyer, Gagné, Briggs and Wager, Kemp, Glasser, Cast, Instructional System Design  
และ ทิศนา แขมมณี    
                       (6) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ได้แก่  ทฤษฎี  
Constructivist, John Biggs’ 3-P model, Outcome-Driven model, การจัดการเรียนรู้ที่ใช้การ
วิจัยเป็นฐาน  และ SU Learning Model    
                       (7) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ การประเมินผลตาม
แนวคิด Constructivism และตามแนวคิด SOLO Taxonomy 
                       (8) การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด    
การสอนแบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัย การสอนแบบใช้เกม  และการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน
แล้วน ามาสรุปเป็นกรอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
                   2.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์จากครู/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ /ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองมาเป็น
ข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
                   2.4 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของนักเรียน (Needs Analysis) ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วสรุปความต้องการจ าเป็นของ
นักเรียน 
               3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
                  3.1 แบบวิเคราะห์เอกสารแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์
ด้านการมี มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                   3.2 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษา 
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                   3.3 แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน (Needs Analysis) ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
                   4.1 แบบวิเคราะห์เอกสารแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์
ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                        (1) ศึกษาเอกสาร หนังสือเกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
                        (2) ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
                        (3) น าแบบวิเคราะห์เอกสารเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมของภาษา เนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของการศึกษาเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
                        (4) น าแบบวิเคราะห์เอกสารไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญดังนี้  
                        ระดับคะแนน  5    หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
                        ระดับคะแนน  4    หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 
                        ระดับคะแนน  3    หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 
                        ระดับคะแนน  2    หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 
                        ระดับคะแนน  1    หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 

     ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสาร               
จะพิจารณาจากเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย (X )  ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555)  

    ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด  
    ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก  
    ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง  
    ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย  
    ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด  
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    เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความในเอกสารมีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อน ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ทุกรายการมีค่าความสอดคล้องระหว่างรายการที่ใช้
วิเคราะห์เอกสารกับรายละเอียดที่ศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ X = 4.55, S.D.= 0.51 ถึง X = 4.68, S.D.= 0.42 ซึ่งแสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   
                   4.2 แบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา                    
                        (1) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 วิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน  สิ่งที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์   สภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
        (2) สร้างแบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา แล้วน า
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
        (3) น าแบบสัมภาษณ์ครูที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert 
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 วิธีการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน  สิ่งที่ช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์   
สภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่าง
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นักเรียนกับนักเรียน  และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนน าองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ในการปรับกระบวนการคิด เชื่อมโยงหาวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา หาค าตอบทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism   เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ตามความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมาย เช่นเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิง
โครงสร้างของแบบวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งผลการตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่ศึกษาใน
แต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X = 4.64, 
S.D.= 0.58 ถึง X = 4.18, S.D.= 0.82 ซึ่งแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   
                   4.3 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เ พ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 
                        (1) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อขั้นตอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism  เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
        (2) สร้างแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา แล้วน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
      (3) น าแบบสัมภาษณ์ครูที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า  5 ระดับของ Likert 
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์
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ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ตามความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมาย เช่นเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิง
โครงสร้างของแบบวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งผลการตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่ศึกษาใน
แต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก และมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X = 4.10, 
S.D.= 0.67 ถึง X = 4.05, S.D.= 0.94 ซึ่งแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   
                   4.4 แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน (Needs Analysis) ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

   (1) ศึกษาแบบสอบถามแบบความต้องการจ าเป็นของนักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางใน 
การเขียนข้อความแสดงความต้องการจ าเป็นของนักเรียน 

   (2) สร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน โดยปรับภาษาและ 
ข้อความให้สอดคล้องกับบริบท บทบาทและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์  ก าหนดข้อความแสดงความต้องการจ าเป็นของนักเรียน ตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามแบบการเรียนรู้ ในด้านการใช้ภาษา และ
ความสอดคล้องของข้อความแสดงความต้องการจ าเป็นของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์  มีเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร  
                       (3) น าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของนักเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยใช้
แบบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า  5 
ระดับของ Likert ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
บริบท บทบาทและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์  ผลการประเมิน

พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/
สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมาย เช่นเดียวกันกับการ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบวิเคราะห์เอกสาร เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็น
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งผลการตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่
ศึกษาในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก และมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X = 
4.09, S.D.= 0.86 ถึง X = 4.12, S.D.= 0.73 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   

  (4) น าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตาม 
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
35 คน ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

  (5) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความ 
ต้องการจ าเป็นของนักเรียน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ( - Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเป็น 0.85 ซึ่งแสดงว่า แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน มีคุณภาพด้านความ
เชื่อมั่น (Reliability) สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได ้ 
                  4.5 แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                       (1)  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) สื่อการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  แบบวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และสิ่งที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  
(JOICE Model)  เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
       (2) สร้างแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
แล้วน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์เชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
       (3) น าแบบสัมภาษณ์นักเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า  5 ระดับของ Likert 
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษา  ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญและการแปล
ความหมาย เช่นเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบวิเคราะห์
เอกสาร ซึ่งผลการตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า 
ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่ศึกษาในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก 
และมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่  X = 4.46, S.D.= 0.53 ถึง X = 4.59,           
S.D.= 0.42 ซึ่งแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา สามารถ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   
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ตารางท่ี 14  สรุปวิธีการด าเนนิการวิจยัขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1): ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน  

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธ ี

ด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู/
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวิจัย 

การวิเคราะห์
ข้อมูล/ 
สถิติที่ใช ้

ผลที่ได้รับ 

  1.เพื่อศึกษาตัวชี้วัดและ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รายวิชาคณิตศาสตร์ ตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551              

ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

การวิเคราะห์

เอกสาร 

สาระการเรียนรู้

แกนกลางรายวิชา

คณิตศาสตร์ ตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551              

ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 5 

แบบวิเคราะห์

เอกสาร 

 

การวิเคราะห์

เนื้อหา 

(Content 

Analysis)

เกี่ยวกบัสาระ

การเรียนรู้ 

ผลสรุปของตัวชี้วัด

และสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง

รายวิชา

คณิตศาสตร์ ตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551              

ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 5 

 2.เพื่อสังเคราะห์แนวคิด 

หลักการและทฤษฎีที่

เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด 

Constructivism เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา 

การสังเคราะห์

เอกสาร 

แนวคิด หลักการ

และทฤษฎีที่

เกี่ยวขอ้งกับการ

พัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด 

Constructivism 

และความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา 

แบบสังเคราะห์

เอกสาร 

การสังเคราะห์

แนวคิด หลักการ

และทฤษฎีที่มา

ใช้พัฒนารูปแบบ 

ผลสรุปของแนวคิด 

หลักการและทฤษฎี

ที่เกี่ยวขอ้งกับการ

พัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด 

Constructivism 

เพื่อส่งเสริม

ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 

การวิจัย 

วิธ ี

ด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู/

กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการท าวิจัย 

การวิเคราะห์

ข้อมูล/ 

สถิติที่ใช ้

ผลที่ได้รับ 

    3. เพื่อศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกบัสภาพการจัดการ

เรียนรู้ในรายวิชา

คณิตศาสตร์จากครู 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

คณิตศาสตร์ และนักเรียน 

การสัมภาษณ์ ครูผู้สอน

คณิตศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การสอน

คณิตศาสตร์และ

นักเรียน 

แบบสัมภาษณ์ 

 

ความถี่ของ

ข้อมูลการจัดการ

เรียนรู้แบบต่างๆ 

ผลสรุปของความ

ต้องการจ าเป็นในการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ 

 4. เพื่อวิเคราะห์ความ

ต้องการจ าเป็นของ

นักเรียน (Needs 

Analysis) ในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้

รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้น

ประถมศึกษาปีที ่5 

การตอบ

แบบสอบถาม 

นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่5 

แบบสอบถาม 

 

X ,S.D. ผลสรุปของความ

ต้องการจ าเป็นของ

นักเรียน (Needs 

Analysis) ในการ

พัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ชั้น

ประถมศึกษาปีที ่5 

 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development: D1): ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
JOICE Model 
    การออกแบบ (Design) เ พ่ือจัดท าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) ประกอบด้วย คู่มือการใช้  JOICE Model และเครื่องมือวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                   1.วัตถุประสงค์  
                       1.1 เพ่ือร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model คู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
                       1.2 เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
                       1.3 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและยืนยันความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ JOICE Model คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
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Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
                       1.4 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้JOICE Model   
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
    2. วิธีด าเนินการ 
                       2.1 พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (JOICE Model) โดยน า
ข้อมูลที่เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (JOICE Model) 
                       2.2 พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
(JOICE Model) ได้แก่  
                            (1) คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (JOICE Model) 
                            (2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (JOICE Model)   

            (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5  (JOICE Model) เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านความสามารถด้าน
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ แบบวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อน/หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) 
เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่าง
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เป็นแบบอัตนัยมีลักษณะ 
เป็นค าถามปลายเปิด ใช้หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น จ านวน 3 ฉบับ และ
แบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง ใช้หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง 
                        2.3 ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 



  162 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบวัดความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ก่อน/หลังใช้รูปแบบ และแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างใช้
รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  
                        2.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
โดยการทดลองใช้ภาคสนาม 
                   3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
                      3.1 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (JOICE Model) 
                       3.2 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (JOICE Model)  
                       3.3 แผนการจั ดการ เ รี ยนรู้ ต ามแนวคิ ด  Constructivism เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง 
จ านวน 15 แผนการจัดการเรียนรู้ 
                       3.4 แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านความสามารถด้าน                
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ านวน 4 ฉบับ  
                  4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
                       4.1 การสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดค านวณ ด้าน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา               
ปีที่ 5 โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
                            (1) ร่างรูปแบบโดยน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ 
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา (JOICE Model)  ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ                      
2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดและทฤษฎี 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล  แสดง
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังแผนภาพที่ 14 
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แผนภาพที่ 14 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                  
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้มี 5 ขั้น  

ขั้นที่ 1: การเตรียมความพร้อมอยา่ง

สนุกสนาน (Joyful Preparation: J)     

ขั้นที่ 2: การท าความรู้ให้ชัดเจน 

(Obvious Knowledge: O)    

ขั้นที่ 3: การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่

หลากหลาย (Infinite Activities: I)   

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบประสบการณ์ 

การเรียนรู้ 

(Check Learning Experience: C)  

ขั้นที่ 5: การประเมินผลการเรียนรู้ 

(Evaluate Learning: E)     

 

การวัดและประเมินผล: วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์มีทัง้หมด 4 ด้าน   ไดแ้ก่  1) ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร ์(Concept)         

2) ด้านการคดิค านวณ (Calculate)   3) ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving)   4) ด้านการให้เหตุผลทางคณติศาสตร ์

(Reasonable)  โดยวัดและประเมินผลก่อน/หลัง และระหว่างใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) 

หลักการ: การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามแนวคิด Constructivism    

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยผ่าน

ประสบการณ์ต่างๆ  ที่ผูเ้รียน

ได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้าง

ความรูท้ี่ผู้เรียนมอียู่  และปรับ

กระบวนการคิดค้นหาวิธกีารต่างๆ 

มาใช้ในการสร้างความเข้าใจจน

เกิดเป็นความรูท้ี่มีความหมายด้วย

ตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ทีม่ี

ประสิทธภิาพ  

 

แนวคิด และทฤษฎี: แนวคิดและทฤษฎีสรรค์สร้าง

คว ามรู้  แ นว คิ ด และทฤ ษฎี ก า ร เ รี ยน รู้ ท า ง

คณิตศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา

ของเพียเจต์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎี

ก า ร เ รี ยน รู้ ข อ งก า เ ยกั บก าร เ รี ยนก ารสอ น

คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์

ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีของดีนสก์บั

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้

ของสกินเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การ

จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ  และ

การประ เมิ นผลการจั ดก าร เ รี ยน รู้ ท า งด้ าน

คณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน  

 

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริม

ความสามารถทางคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนระดับชั้น

ประถมศกึษา  ได้แก่ 

ความสามารถด้านการมี             

มโนทัศนท์างคณิตศาสตร ์ 

ความสามารถด้านการคิด

ค านวณ   ความสามารถด้าน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

และความสามารถด้านการให้

เหตุผลทางคณติศาสตร์ไปใช้

จริงตามศกัยภาพ 
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                                กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: 
J) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มาส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่  1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียน
ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน 2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนรู้
จากสื่อเหล่านั้น               

    ขั้นที่ 2 การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) ใช้ลักษณะ
เด่นของการสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบสาธิต การสอนแบบนิรนัยมาส่งเสริม
ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการคิดค านวณของนักเรียน ได้แก่ 3) ครูก าหนด 
2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกันและ
ลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือน าไปสู่มโนทัศน์(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์นั้นๆ 4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการ
แก้ปัญหา  

    ขั้นที่ 3 การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I) 
ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน มาส่งเสริมความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่  5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ  6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่นสนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  

    ขั้นที่4 การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้  (Check Learning 
Experience: E) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ มาส่งเสริมความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่             
7) นักเรียนก าหนดปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคย
เผชิญมา มาแก้ปัญหาและค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจาก
เพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ 
                      ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ใช้ลักษณะ
เด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มาส่งเสริมความสามารถ
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ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่  8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือ
ประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/
เรียนรู้ไป 
                            (2) น าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (JOICE Model) ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
ควรปรับ แก้ไขชื่อในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้ค าที่มีความหมายชัดเจน 
เหมาะสมกับการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนและง่ายต่อการเข้าใจ ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
                      4.2 พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  (JOICE Model)  
ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

        (1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 

        (2) สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง มุม 
       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
       แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 
       ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลจากการสังเกต การ

ตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งมีการ
ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ เกณฑ์การให้คะแนน (SOLO Taxonomy) 5 ระดับ   
ดังตารางที ่11 ในข้างต้น 
             (3) น าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  JOICE Model และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะน าให้ปรับแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory) แนวคิด/
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Learning Theory) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (Model of Teaching in Mathematics) โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (Model of Teaching in Mathematics) เป็นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์  (Assessment for Learning in Mathematics)  ที่มีความสัมพันธ์กันกับแนวคิด 
Constructivism ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้เขียน
อธิบายแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้น ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

        (4) น าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคล้อง
เชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ  ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของสาระส าคัญในคู่มือ รายละเอียดใน
คู่มือและแนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้  ซึ่งสาระส าคัญในคู่มือ ประกอบด้วย
แนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งรายละเอียดในคู่มือที่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะท าให้ผู้
ที่ต้องการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้เข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ทราบถึงสิ่งที่ต้องศึกษา จัดเตรียมและใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  แนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้มีความชัดเจน เพียงพอส าหรับการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนและใช้แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแผนการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความ
เหมาะสม/สอดคล้องของสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้และการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความ
เหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  

ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความ
เหมาะสม/สอดคล้องของสาระส าคัญในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและแนวทางในการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ สาระส าคัญในแผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการ
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เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้และการประเมินผลตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  

         การประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างที่มีการก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) 
                       ระดับคะแนน  5      หมายถึง   มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
                       ระดับคะแนน  4      หมายถึง   มีความสอดคล้องมาก 
                       ระดับคะแนน  3      หมายถึง   มีความสอดคล้องปานกลาง 
                       ระดับคะแนน  2      หมายถึง   มีความสอดคล้องน้อย 
                       ระดับคะแนน  1      หมายถึง   มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
                            การแปลความหมายที่มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  
                       ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด 
                       ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก 
                       ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง 
                       ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย 
                       ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถงึ  มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด 

        จากการประเมินคู่มือการใช้ JOICE Model  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาพบว่า ในแต่ละรายการประเมินมีค่าความสอดคล้องกับคู่มือการใช้ JOICE Model  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย             
X = 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.22 มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้   ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้เพ่ิมเติมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 
5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ประเด็นเกณฑ์การประเมินแบบบันทึกการ
เรียนรู้สู่ชีวิตจริง ควรมีรายการการประเมินที่ชัดเจนในแต่ละด้านของความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 
4 ด้าน  และจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตาม JOICE Model  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาพบว่า ในแต่ละรายการประเมินมีค่าความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ตาม JOICE 
Model   เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ย X= 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.19 มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) สามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้    ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ปรับ
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การตั้งค าถามในขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) ให้เป็น
ค าถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ เพ่ือหาค าตอบอย่างหลายหลาก ไม่ควรเป็นการถามลักษณะ
จ ามาตอบ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
         4.3 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ใน
ด้านความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถด้าน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จ านวน 4 ฉบับ 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างเรียนเป็นแบบอัตนัย
จ านวน 3 ฉบับ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ใช้ประเมิน 3 ระยะ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 
                   (1)  ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และกรอบแนวคิด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
              (2) วิเคราะห์สาระส าคัญ เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

               (3) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  

                                     (3.1) แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน 

                                     (3.2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างเรียน จ านวน 
3 ฉบับ เป็นแบบอัตนัย มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด จ านวนฉบับละ 4 ข้อ ได้แก่ 

              (3.2.1) ฉบับที่ 1  แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
ระหว่างเรียนเรื่อง มุม 

                                          (3.2.2) ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
ระหว่างเรียนเรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

                                          (3.2.3)  ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
ระหว่างเรียนเรื่อง การบวก การลบ การคูณ และหารเศษส่วน 
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                                (4) ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
แบบทดสอบ คะแนนรวม 20 คะแนน ดังนี้ 
                                (4.1) แบบทดสอบแบบปรนัยประเมินความสามารถด้านการมีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เกณฑ์การพิจารณามีดังนี้  1) ตอบถูก ข้อละ 1 
คะแนน 2) ตอบผิด ข้อละ 0 คะแนน ประกอบด้วย 
                                       (4.1.1) ประเมินความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
จ านวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
                                       (4.1.2) ประเมินความสามารถด้านการคิดค านวณ จ านวน 5 ข้อ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
                                       (4.1.3) ประเมินความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
จ านวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
                                       (4.1.4) ประเมินความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
จ านวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน         

                                   (4.2) แบบทดสอบแบบอัตนัยมีเกณฑ์การให้คะแนน (SOLO Taxonomy) 
5 ระดับ โดยประเมินความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิด
ค านวณ ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ รายละเอียดดังในตารางที่ 15, 16 และ 17 
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ตารางท่ี 15 เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่องมุม  
ความสามารถ

ทาง
คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน

ทีได้ 
1.  ความ      

สามารถด้าน

การมีมโนทัศน์

ทาง

คณิตศาสตร ์

-บอก

ความหมาย

และสรุปรวม

เกี่ยวกบัการ

เรียกชื่อมุม 

การ 

เขียน

สัญลักษณ์แทน

มุม  ชนิดของ

มุม  การวัด

ขนาดของมุม

และการสร้าง

มุมที่มีขนาดไม่

เกิน 180 องศา 

โดยใช้ไม้โพร

แทรกเตอร์ได้

อย่างถูกตอ้ง  

-มกีารประยุกต์

และน า

ประสบการณ์

ในการเรียนรู้

ไปใช้ไดถู้กต้อง 

และสมบูรณ์ 

-บอก

ความหมายและ

สรุปรวมเกี่ยวกับ

การเรียกชื่อมุม 

การเขียน

สัญลักษณ์แทน

มุม  ชนิดของมุม  

การวัดขนาดของ

มุมและการสร้าง

มุมที่มีขนาดไม่

เกิน 180 องศา 

โดยใช้ไม้โพร

แทรกเตอร์

ถูกต้อง 4 

ประเด็น 

-มกีารประยุกต์

และน า

ประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ไป

ใช้ได้ 

-บอก

ความหมายและ

สรุปรวมเกี่ยวกับ

การเรียกชื่อมุม 

การเขียน

สัญลักษณ์แทน

มุม  ชนิดของมุม  

การวัดขนาดของ

มุมและการสร้าง

มุมที่มีขนาดไม่

เกิน 180 องศา 

โดยใช้ไม้โพร

แทรกเตอร์

ถูกต้อง 3 

ประเด็น 

-มีการประยุกต์

และน า

ประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ไป

ใช้ได้ 

-บอก

ความหมาย

และสรุปรวม

เกี่ยวกบัการ

เรียกชื่อมุม 

การเขียน

สัญลักษณ์

แทนมุม  ชนิด

ของมุม  การ

วัดขนาดของ

มุมและการ

สร้างมุมที่มี

ขนาดไม่เกิน 

180 องศา 

โดยใช้ไม้โพร

แทรกเตอร์

ถูกต้อง 2 

ประเด็น 

-ไม่มีการ

ประยุกต์และ

ไม่สามารถน า

ประสบการณ์

ในการเรียนรู้

ไปใช้ได้ 

-ไม่บอก

ความหมาย และ

สรุปรวมเกี่ยวกับ

การเรียกชื่อมุม 

การ 

เขียนสัญลักษณ์

แทนมุม  ชนิด

ของมุม  การวัด

ขนาดของมุม

และการสร้างมุม

ที่มีขนาดไม่เกิน 

180 องศา โดย

ใช้ไม้โพร

แทรกเตอร์ไม่

ถูกต้อง  

-ไม่มีการ

ประยุกต์และไม่

สามารถน า

ประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ไป

ใช้ได้ 

 

2.  ความ 

สามารถด้าน

การคิดค านวณ 

- อธิบาย

ขั้นตอนการหา

ขนาดมุมที่

โจทย์ต้องการ

โดยใช้การบวก 

การลบ การ

คูณและการ

หารจ านวนนับ 

- อธิบาย

ขั้นตอนการหา

ขนาดมุมที่โจทย์

ต้องการโดยใช้

การบวก การลบ 

การคูณและการ

หารจ านวนนับ 

- อธิบาย

ขั้นตอนการหา

ขนาดมุมที่โจทย์

ต้องการโดยใช้

การบวก การลบ 

การคูณและการ

หารจ านวนนับ 

- อธิบาย

ขั้นตอนการหา

ขนาดมุมที่

โจทย์ต้องการ

โดยใช้การบวก 

การลบ การ

คูณและการ

หารจ านวนนับ 

- ไม่สามารถ
อธิบายขั้นตอน
การหาขนาดมุม
ที่โจทย์ต้องการ
โดยใช้การบวก 
การลบ การคูณ
และการหาร
จ านวนนับ 
ได้ถูกต้อง  
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ความสามารถ
ทาง

คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน

ทีได้ 
ไดค้รบทุก

ขั้นตอน 

ถูกต้อง และ

ชัดเจน 

- สามารถหา

ขนาดมุมที่

โจทย์ต้องการ

โดยใช้การบวก 

การลบ การ

คูณและการ

หารจ านวนนับ 

ได้ถูกต้อง และ
แม่นย า 

ไดค้รบทุก

ขั้นตอนและ

ถูกต้อง  

- สามารถหา

ขนาดมุมที่โจทย์

ต้องการโดยใช้

การบวก การลบ 

การคูณและการ

หารจ านวนนับได้

ถูกต้อง 

  

ไดค้รบทุก

ขั้นตอนแต่ไม่

ถูกต้อง  

- ไม่สามารถหา

ขนาดมุมที่โจทย์

ต้องการโดยใช้

การบวก การลบ 

การคูณและการ

หารจ านวนนับ 

  

ไดแ้ต่ไม่ครบ

ทุกขั้นตอน

และไม่ถูกต้อง  

- ไม่สามารถ

หาขนาดมุมที่

โจทย์ต้องการ

โดยใช้การบวก 

การลบ การ

คูณและการ

หารจ านวนนับ 

 

- ไม่สามารถหา

ขนาดมุมที่โจทย์

ต้องการโดยใช้

การบวก การลบ 

การคูณและการ

หารจ านวนนับ 

ได้ถูกต้อง และ

แม่นย า 

3.  ความ 

สามารถด้าน

การแก้ปญัหา

ทาง

คณิตศาสตร ์

-สามารถ

ประยุกต์

ความรู้เรื่อง

ชนิดของมุม

และ

ประสบการณ์

การเรียนรู้มา

ใช้แก้ปัญหา

โดยอธบิาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้

เป็นขั้นตอนได้

ถูกต้อง และ

บอกชนิดของ

มุมถูกต้อง  

-สามารถวาด

ภาพ

ประกอบการ

แก้ปัญหาเพื่อ

บอกชนิดของ

มุมได้ถูกต้อง 

-สามารถ

ประยุกต์ความรู้

เร่ืองชนิดของมุม

และ

ประสบการณ์

การเรียนรู้มาใช้

แก้ปัญหาโดย

อธิบาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้ 

ถูกต้องและบอก

ชนิดของมุมได้

ถูกต้อง  

-สามารถวาด
ภาพ
ประกอบการ
แก้ปัญหาเพื่อ
บอกชนิดของมุม
ได้ แต่ไม่ถูกต้อง 
 

-สามารถ

ประยุกต์ความรู้

เร่ืองชนิดของมุม

และ

ประสบการณ์

การเรยีนรู้มาใช้

แก้ปัญหาโดย

อธิบาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้ 

ถูกต้องและบอก

ชนิดของมุมได้

ถูกต้อง  

-ไม่สามารถวาด
ภาพ
ประกอบการ
แก้ปัญหาเพื่อ
บอกชนิดของมุม
ได้ถูกต้อง 
 

- สามารถ

ประยุกต์

ความรู้เรื่อง

ชนิดของมุม

และ

ประสบการณ์

การเรียนรู้มา

ใช้แก้ปัญหา

โดยอธบิาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้ 

แต่ไม่ถูกต้อง  

และบอกชนิด

ของมุมไม่

ถูกต้อง  

-ไม่สามารถ
วาดภาพ
ประกอบการ
แก้ปัญหาเพื่อ
บอกชนิดของ
มุมได้ถูกต้อง 

-ไม่สามารถ

ประยุกต์ความรู้

เร่ืองชนิดของมุม

และ

ประสบการณ์

การเรียนรู้มาใช้

แก้ปัญหาโดย

อธิบาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้เป็น

ขั้นตอน และ

บอกชนิดของมุม

ถูกต้อง  

-สามารถวาด

ภาพ

ประกอบการ

แก้ปัญหาเพื่อ

บอกชนิดของมุม

ได้ถูกต้อง 
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ความสามารถ
ทาง

คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน

ทีได้ 
 

4.  ความ 

สามารถด้าน

การให้เหตุผล

ทาง

คณิตศาสตร ์

-สามารถ

อธิบายให้

เหตุผลอย่าง

สมเหตุสมผล

เกี่ยวกบัการ

สร้างมุมได้

ถูกต้อง และ

ครบถ้วน 

-สามารถบอก

ชนิดของมุมได้

ถูกต้อง พร้อม

อธิบายเหตุผล

ทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล 

-สามารถ

อธิบายให้เหตุผล

อย่าง

สมเหตุสมผล

เกี่ยวกบัการ

สร้างมุมได้

ถูกต้อง และ

ครบถ้วน 

-สามารถบอก

ชนิดของมุมได้

ถูกต้อง แต่ไม่

สามารถอธบิาย

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล 

-สามารถ

อธิบายให้เหตุผล

อย่าง

สมเหตุสมผล

เกี่ยวกบัการ

สร้างมุมได้

ถูกต้อง แต่ไม่

ครบถ้วน 

-สามารถบอก

ชนิดของมุมได้

ถูกต้อง แต่ไม่

สามารถอธบิาย

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล 

-สามารถ

อธิบายให้

เหตุผลอย่าง

สมเหตุสมผล

เกี่ยวกบัการ

สร้างมุมได้

ถูกต้อง แต่ไม่

ครบถ้วน 

-ไม่สามารถ

บอกชนิดของ

มุมได้ถูกต้อง 

พร้อมอธิบาย

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล 

-ไม่สามารถ

อธิบายให้เหตุผล

อย่าง

สมเหตุสมผล

เกี่ยวกบัการ

สร้างมุมได้

ถูกต้อง และ

ครบถ้วน 

-ไม่สามารถบอก

ชนิดของมุมได้

ถูกต้อง พร้อม

อธิบายเหตุผล

ทางคณิตศาสตร์

ได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

 

 

 

รวมคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์  
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ตารางท่ี 16 เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

ความสามารถ

ทาง

คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน             

ทีได้ 
1. ความ 

สามารถด้าน

การมีมโนทัศน์

ทางคณิตศาสตร ์

-บอก

ความหมาย

เกี่ยวกบั

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ

และ

องค์ประกอบ

ของแผนภูมิ

แท่ง

เปรียบเทียบ

(1.ชื่อแผนภูมิ  

2.ตัวแผนภูมิ  

3.การก าหนด

ความแตกต่าง

ของแต่ละ

ข้อมูล)  

ถูกต้องทั้งหมด

และสมบูรณ์ 

-น าความรู้

เร่ืองแผนภูมิ

แท่ง

เปรียบเทียบ

มาประยกุต์

โดยใช้ข้อมูลที่

ก าหนดให้ 

สร้างแผนภูมิ

แท่ง

เปรียบเทียบ

ได้ถูกต้อง และ

องค์ประกอบ

ครบถ้วน

สมบูรณ์  

-บอก

ความหมาย

เกี่ยวกบัแผนภูมิ

แท่งเปรียบเทียบ

และ

องค์ประกอบ

ของแผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ

(1.ชื่อแผนภูมิ  

2.ตัวแผนภูมิ  

3.การก าหนด

ความแตกต่าง

ของแต่ละข้อมูล)  

ถูกต้อง 3 

ประเด็น แต่ไม่

สมบูรณ์ 

-น าความรู้เรื่อง

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบมา

ประยุกต์โดยใช้

ข้อมูลที่

ก าหนดให้ สรา้ง

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบได้

ถูกต้อง แต่ไม่

สมบูรณ์ 

-บอก

ความหมาย

เกี่ยวกบัแผนภูมิ

แท่งเปรียบเทียบ

และ

องค์ประกอบ

ของแผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ

(1.ชื่อแผนภูมิ  

2.ตัวแผนภูมิ  

3.การก าหนด

ความแตกต่าง

ของแต่ละข้อมูล)  

ถูกต้อง 2 

ประเด็น 

-น าความรู้เรื่อง

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบมา

ประยุกต์โดยใช้

ข้อมูลที่

ก าหนดให้ สรา้ง

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบได้

ถูกต้อง 

-บอก

ความหมาย

เกี่ยวกบัแผนภูมิ

แท่งเปรียบเทียบ

และ

องค์ประกอบ

ของแผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ

(1.ชื่อแผนภูมิ  

2.ตัวแผนภูมิ  

3.การก าหนด

ความแตกต่าง

ของแต่ละข้อมูล)  

ถูกต้อง 1 

ประเด็น 

-น าความรู้เรื่อง

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบมา

ประยุกต์โดยใช้

ข้อมูลที่

ก าหนดให้ สรา้ง

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบได้

ไม่ถูกต้อง 

-ไม่บอก

ความหมาย

เกี่ยวกบั

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ

และ

องค์ประกอบ

ของแผนภูมิ

แท่ง

เปรียบเทียบ

(1.ชื่อแผนภูมิ  

2.ตัวแผนภูมิ  

3.การก าหนด

ความแตกต่าง

ของแต่ละ

ข้อมูล)  

-ไม่สามารถน า

ความรู้เรื่อง

แผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ

มาประยกุต์

โดยใช้ข้อมูลที่

ก าหนดให้ 

สร้างแผนภูมิ

แท่ง

เปรียบเทียบ

ได้ถูกต้อง 
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ความสามารถ

ทาง

คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน             

ทีได้ 
2. ความ 

สามารถด้าน

การคิดค านวณ 

-เมื่อโจทย์

ต้องการหา

ความแตกต่าง

ของจ านวน 

สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า

ต้องน าไปลบ

และ

ด าเนินการลบ

ได้ถูกต้อง  

- เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ค่าเฉลี่ย
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปบวก
แล้วหารดว้ย
จ านวนตวัที่
บวก และ
ด าเนินการ
บวกแลว้หาร
ด้วยจ านวนตัว
ที่น ามาบวกได้
ถูกต้อง 

-เมื่อโจทย์

ต้องการหาความ

แตกต่างของ

จ านวน 

สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า

ต้องน าไปลบ 

และด าเนินการ

ลบได้ถูกต้อง  

- เมื่อโจทย์

ต้องการหา

ค่าเฉลี่ยสามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า

ต้องน าไปบวก

แล้วหารดว้ย

จ านวนตวัที่บวก 

แต่ไม่สามารถ

ด าเนินการบวก

แล้วหารดว้ย

จ านวนตวัที่

น ามาบวกได้

ถูกต้อง 

 

-เมื่อโจทย์

ต้องการหาความ

แตกต่างของ

จ านวน 

สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า

ต้องน าไปลบ 

และด าเนินการ

ลบได้ถูกต้อง  

- เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ค่าเฉลี่ยไม่
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปบวก
แล้วหารดว้ย
จ านวนตวัที่บวก 
และไม่สามารถ
ด าเนินการบวก
แล้วหารดว้ย
จ านวนตวัที่
น ามาบวกได้
ถูกต้อง 

-เมื่อโจทย์

ต้องการหาความ

แตกต่างของ

จ านวน 

สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า

ต้องน าไปลบ แต่

ไม่สามารถ

ด าเนินการลบได้

ถูกต้อง  

- เมื่อโจทย์

ต้องการหา

ค่าเฉลี่ยไม่

สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า

ต้องน าไปบวก

แล้วหารดว้ย

จ านวนตวัที่บวก 

และไม่สามารถ

ด าเนินการบวก

แล้วหารดว้ย

จ านวนตวัที่

น ามาบวกได้

ถูกต้อง 

-เมื่อโจทย์

ต้องการหา

ความแตกต่าง

ของจ านวน 

ไม่สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า

ต้องน าไปลบ

และไม่

สามารถ

ด าเนินการลบ

ได้ถูกต้อง  

- เมื่อโจทย์

ต้องการหา

ค่าเฉลี่ยไม่

สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า

ต้องน าไปบวก

แล้วหารดว้ย

จ านวนตวัที่

บวก และไม่

สามารถ

ด าเนินการ

บวกแลว้หาร

ด้วยจ านวนตัว

ที่น ามาบวกได้

ถูกต้อง  

 

3. ความ 

สามารถด้าน

การแก้ปญัหา

ทางคณิตศาสตร ์

-สามารถ

ประยุกต์

ความรู้เรื่อง

แผนภูมิแท่งมา

ใช้แก้ปัญหา

โดยอธบิาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้

-สามารถ

ประยุกต์ความรู้

เร่ืองแผนภูมิแท่ง

มาใช้แก้ปัญหา

โดยอธบิาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้เป็น

-สามารถ

ประยุกต์ความรู้

เร่ืองแผนภูมิแท่ง

มาใช้แก้ปัญหา

โดยอธบิาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้เป็น

-สามารถ

ประยุกต์ความรู้

เร่ืองแผนภูมิแท่ง

มาใช้แก้ปัญหา

โดยอธบิาย

กระบวนการ

แก้ปัญหาได้เป็น

-ไม่

สามารถ

ประยุกต์

ความรู้เรื่อง

แผนภูมิแท่งมา

ใช้แก้ปัญหา

โดยอธบิาย

กระบวนการ
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ความสามารถ

ทาง

คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน             

ทีได้ 
เป็นขั้นตอน 

และถูกต้อง  

-สามารถหา

ค าตอบของ

ปัญหาโดยการ

บวก ลบ คูณ 

หารได้ถูกต้อง

ทั้ง 2 ข้อ 

ขั้นตอน และ

ถูกต้อง ทั้ง 2 ข้อ 

-สามารถหา

ค าตอบของ

ปัญหาโดยการ

บวก ลบ คูณ 

หารได้ถูกต้อง       

1 ข้อ 

ขั้นตอน และ

ถูกต้อง 1 ข้อ 

-สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก ลบ คูณ 
หารได้ถูกต้อง             
1 ข้อ 

ขั้นตอน และ

ถูกต้อง 1 ข้อ 

-ไม่สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก ลบ คูณ 
หารได้ถูกต้องทั้ง 
2 ข้อ 

แก้ปัญหาได้

เป็นขั้นตอน 

และถูกต้อง 

ทั้ง 2 ข้อ 

-ไม่สามารถหา

ค าตอบของ

ปัญหาโดยการ

บวก ลบ คูณ 

หารได้ถูกต้อง

ทั้ง 2 ข้อ 

4.  ความ 

สามารถด้าน

การให้เหตุผล

ทางคณิตศาสตร ์

-สามารถ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้

ถูกต้องทั้ง 2 

เหตุการณ์  

-สามารถให้

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล

ประกอบการ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้

ถูกต้องทั้ง 2 

เหตุการณ์ 

-สามารถ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

2 เหตุการณ์  

-สามารถให้

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล

ประกอบการ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

1 เหตุการณ์ 

-สามารถ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

1 เหตุการณ์  

-สามารถให้

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล

ประกอบการ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

1 เหตุการณ์ 

-สามารถ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

1 เหตุการณ์  

-ไม่สามารถให้

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล

ประกอบการ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

ทั้ง 2 เหตุการณ์ 

-ไม่

สามารถตอบ

โอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้

ถูกต้องทั้ง 2 

เหตุการณ์  

-ไม่สามารถให้

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ได้

อย่าง

สมเหตุสมผล

ประกอบการ

ตอบโอกาสที่

เหตุการณ์จะ

เกิดขึ้นได้

ถูกต้องทั้ง 2 

เหตุการณ์ 

 

รวมคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์  
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ตารางท่ี 17 เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการ
หารเศษส่วน 

ความสามารถ
ทาง

คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน               

ทีได้ 
1. ความ 
สามารถด้าน
การมีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร ์

-บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบัการบวก
เศษส่วน 
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของ
ตัวส่วนอีกตวั
หนึ่งและโจทย์
ปัญหาการบวก
เศษส่วน 
-สามารถน า
ประสบการณ์
การเรียนรู้ไปใช้
วิเคราะห์โจทย์
ปัญหาการบวก
เศษส่วน และหา
ค าตอบได้
ถูกต้อง สมบูรณ์  

-บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบัการ
บวกเศษส่วน 
ที่ตัวส่วนตัว
หนึ่งเป็น
พหุคูณของตัว
ส่วนอีกตัว
หนึ่ง และ
โจทย์ปัญหา
การบวก
เศษส่วน 
-สามารถน า
ประสบการณ์
การเรียนรู้ไป
ใช้วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา
การบวก
เศษส่วน แต่
หาค าตอบได้
ไม่ถูกต้อง  

-บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบัการบวก
เศษส่วน 
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของ
ตัวส่วนอีกตวั
หนึ่ง และโจทย์
ปัญหาการบวก
เศษส่วน 
-ไม่สามารถน า
ประสบการณ์
การเรียนรู้ไปใช้
วิเคราะห์โจทย์
ปัญหาการบวก
เศษส่วน และหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 

-บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบัการบวก
เศษส่วน 
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของ
ตัวส่วนอีกตวั
หนึ่ง แต่ไม่เข้าใจ
โจทย์ปัญหาการ
บวกเศษส่วน 
-ไม่สามารถน า
ประสบการณ์
การเรียนรู้ไปใช้
วิเคราะห์โจทย์
ปัญหาการบวก
เศษส่วน และหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 

-ไม่บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบัการ
บวกเศษส่วน 
ที่ตัวส่วนตัว
หนึ่งเป็น
พหุคูณของตัว
ส่วนอีกตัว
หนึ่งและโจทย์
ปัญหาการ
บวกเศษส่วน 
-ไม่สามารถน า
ประสบการณ์
การเรียนรู้ไป
ใช้วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา
การบวก
เศษส่วน และ
หาค าตอบได้
ถูกต้อง 

 

2.  ความ 
สามารถด้าน
การคิดค านวณ 

-สามารถหา
ค าตอบของการ
คูณเศษส่วนกับ
เศษส่วน การ
หารเศษส่วนด้วย
เศษส่วน และ
การลบเศษส่วน 
ได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

-สามารถ
หาค าตอบของ
การคูณ
เศษส่วนกับ
เศษส่วน การ
หารเศษส่วน
ด้วยเศษส่วน 
และการลบ
เศษส่วน ได้
ถูกต้อง แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 

-สามารถหา
ค าตอบของการ
คูณเศษส่วนกับ
เศษส่วน การ
หารเศษส่วนด้วย
เศษส่วน หรือ
การลบเศษส่วน 
ได้ถูกต้อง 2 ข้อ 

-สามารถหา
ค าตอบของการ
คูณเศษส่วนกับ
เศษส่วน การ
หารเศษส่วนด้วย
เศษส่วน หรือ
การลบเศษส่วน 
ได้ถูกต้อง 1 ข้อ 

-ไม่
สามารถหา
ค าตอบของ
การคูณ
เศษส่วนกับ
เศษส่วน การ
หารเศษส่วน
ด้วยเศษส่วน 
และการลบ
เศษส่วน ได้
ถูกต้อง 

 

3.  ความ 
สามารถด้าน

-สามารถ
ประยุกต์ความรู้

-สามารถ
ประยุกต์

-สามารถ
ประยุกต์ความรู้

-สามารถ
ประยุกต์ความรู้

-ไม่
สามารถ
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ความสามารถ
ทาง

คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน               

ทีได้ 
การแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร ์

เร่ืองการบวก 
การลบเศษส่วน
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของ
ตัวส่วนอีกตวั
หนึ่งมาใช้
แก้ปัญหาโดย
อธิบาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้เป็น
ขั้นตอน และ
ถูกต้อง  
-สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก การลบ 
เศษส่วนได้
ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ 

ความรู้เรื่อง
การบวก การ
ลบเศษส่วนที่
ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณ
ของตัวส่วนอกี
ตัวหนึ่งมาใช้
แก้ปัญหาโดย
อธิบาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้
เป็นขั้นตอน 
และถูกต้อง 
ทั้ง 2 ข้อ 
-สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก การลบ 
เศษส่วนได้
ถูกต้อง 1 ข้อ 
 

เร่ืองการบวก 
การลบเศษส่วน
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของ
ตัวส่วนอีกตวั
หนึ่งมาใช้
แก้ปัญหาโดย
อธิบาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้เป็น
ขั้นตอน และ
ถูกต้อง 1 ข้อ 
-สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาการบวก 
การลบ เศษส่วน
ได้ถูกต้อง 1 ข้อ 

เร่ืองการบวก 
การลบเศษส่วน
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของ
ตัวส่วนอีกตวั
หนึ่งมาใช้
แก้ปัญหาโดย
อธิบาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้เป็น
ขั้นตอน และ
ถูกต้อง 1 ข้อ 
-ไม่สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก การลบ 
เศษส่วนได้
ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ 

ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
การบวก การ
ลบเศษส่วนที่
ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณ
ของตัวส่วนอกี
ตัวหนึ่งมาใช้
แก้ปัญหาโดย
อธิบาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้
เปน็ขั้นตอน 
และถูกต้อง 
ทั้ง 2 ข้อ 
-ไม่สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก การลบ 
เศษส่วนได้
ถูกต้องทั้ง 2 
ข้อ 

4. ความ 
สามารถด้าน
การให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

-สามารถให้
เหตุผลการแสดง
วิธีการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา
การบวกเศษส่วน 
หรือโจทยป์ัญหา
การคูณเศษส่วน
กับจ านวนนับได้ 
2 ข้อ และ
ถูกต้อง 
เหมาะสม 
 

-สามารถ
ให้เหตุผลการ
แสดงวิธีการ
หาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา
การบวก
เศษส่วน หรือ
โจทย์ปัญหา
การคูณ
เศษส่วนกับ
จ านวนนับได้ 
2 ข้อ แต่ไม่
ถูกต้อง 1 ข้อ 

-สามารถให้
เหตุผลการแสดง
วิธีการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา
การบวกเศษส่วน 
หรือโจทยป์ัญหา
การคูณเศษส่วน
กับจ านวนนับได้ 
1 ข้อ และ
ถูกต้อง 

-สามารถให้
เหตุผลการแสดง
วิธีการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา
การบวกเศษส่วน 
หรือโจทยป์ัญหา
การคูณเศษส่วน
กับจ านวนนับได้ 
1 ข้อ แต่ไม่
ถูกต้อง 
 

-ไม่
สามารถให้
เหตุผลการ
แสดงวิธีการ
หาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา
การบวก
เศษส่วน และ
โจทย์ปัญหา
การคูณ
เศษส่วนกับ
จ านวนนับได้
ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

 

รวมคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์  
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                        ผู้วิจัยปรับการแปลความหมายของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างเรียนตามระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO 
Taxonomy ดังตารางที ่18 
ตารางท่ี 18 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางคณิตศาสตร์ตามระดับ         
คุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy                

ค่าเฉลี่ย 
การแปลความหมายของ 

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 

1.50 – 2.49 น้อย 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

3.50 – 4.49 มาก 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 

                        

                              (5) น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
แบบทดสอบเชิงทฤษฎี แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
แนะน าให้ปรับโจทย์หรือสถานการณ์ของแบบทดสอบให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของนักเรียน ส่วนเกณฑ์
การให้คะแนนแต่ละความสามารถทางคณิตศาสตร์ปรับให้มีการอธิบายที่ชัดเจน และเปลี่ยนการเริ่ม
เกณฑ์การให้คะแนนจาก 0 คะแนน เป็น 1 คะแนน 
               (6)  น าแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของเนื้อหา และภาษาที่
ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบวัด

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและ
การแปลความหมายเช่นเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าแบบวัด
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้รูปแบบเป็นแบบปรนัยมีความสอดคล้องกัน  โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00  ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรปรับโจทย์
หรือสถานการณ์ให้สั้นกะทัดรัด ไม่จ าเป็นต้องใช้โจทย์หรือข้อค าถามที่ยาว เกินไปเพราะต้องการวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์มากกว่าการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  ภาษาที่ใช้ต้องเข้าใจง่ายและชัดเจน 
แล้วน าแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Field Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558             
ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เลือกมาอย่างเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน 40 คน เพ่ือน า
คะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 

           (7) น าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model) ที่ประกอบด้วยคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้   แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์  80/80  ทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ภาคฤดูร้อน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 
คน  โดยหาค่า E1 จากคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างเรียน 
และหาค่า E2 จากคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียน ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/81.25 
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ตารางท่ี 19  สรุปวิธีการด าเนนิการวิจยัขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา  (Development : D1) : ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธ ี
ด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู
/กลุ่ม

ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวิจัย 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล/ 
สถิติที่ใช ้

ผลที่ได้รับ 

1.  เพื่อพัฒนาร่างรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism 
เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดย 
1.1  สังเคราะห์ 
-ร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์เอกสาร
แล้วน าขอ้มูลไป
สังเคราะห์            
ร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้                 

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารข้อมูล
พื้นฐานที่
วิเคราะห์แล้ว
ในขั้นตอนที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห์
และสังเคราะห์
เอกสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์
เนื้อหาและการ
สังเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
ร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้                 

1.2 สร้างคู่มือการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้                     
และแผนการจัดการ
เรียนรู ้
 

สร้างคู่มือการใช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้                     
และแผนการ
จัดการเรียนรู ้

เอกสารข้อมูล
พื้นฐานที่
วิเคราะห์แล้ว
ในขั้นตอนที่ 1 

แบบสังเคราะห์
เอกสาร 

น าข้อมูล
พื้นฐานมา
สังเคราะห์เป็น
คู่มือ 

คู่มือการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้                     
และแผนการ
จัดการเรียนรู ้

1.3 ตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อยืนยันความเหมาะสม
ของ                                         
-ร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้
-คู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้                     
-แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความ
ตรงตาม
โครงสร้าง 
(Construct 
Validity)และ
ความตรงตาม
เนื้อหา  (Content 
Validity)ของ            
- ร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้                 

  ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการ
พัฒนารูปแบบ
และด้านการ
สอน
คณิตศาสตร์  

   จ านวน 5 คน    
 

แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
สอดคล้องเชิง
โครงสร้างซ่ึงมี
ลักษณะเป็น        
มาตราส่วน 
ประมาณ
ค่าประมาณค่า 
(Rating scale) 
5 ระดับ      

ค านวณค่าเฉลี่ย 
โดยใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่              
3.50 ขึ้นไป   
และค่าเบี่ยงเบน   
มาตรฐานไม่เกิน  
1.00  
 

ร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ คู่มือ
การใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  
และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ 
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วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธ ี
ด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู
/กลุ่ม

ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวิจัย 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล/ 
สถิติที่ใช ้

ผลที่ได้รับ 

 

-คู่มือการใช้
รูปแบบการ              
จัดการเรียนรู้                     
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้

    

1.4  ตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพของ 
ร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ก่อนน าไปทดลอง 

ทดลองใชร้่าง
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
(Tryout) 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ไม่ใช ่
กลุ่มตัวอยา่ง 
จ านวน 40 
คน 

- แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของร่างรูปแบบ
การจัดการ
เรียนรู้                
-คู่มือการใช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้                     
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้

ค่า E1/E2 ตาม
เกณฑ์ 80/80 

 

ผลประเมิน
ประสิทธิภาพของ
ร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ คู่มือ
การใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  
และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ผ่านการตรวจสอบ
หาประสิทธภิาพ 

2.  เพื่อพัฒนาเครื่องมือ 
ที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ 
2.1  ศึกษาเอกสาร 
หนังสือเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี  หลักการ ในการวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
(ความสามารถดา้น               
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
ความสามารถดา้นการคิด
ค านวณ ความสามารถ
ด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และ
ความสามารถดา้นการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์) 
 
 
 
 

 
 
 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 
เอกสาร 
หนังสือเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี  
หลักการ ใน
การวัด
ความสามารถ
ทาง
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

 

 
 
 
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content 
Analysis) 

 
 
 
ผลสรุปของข้อมูล 
แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ ที่เกี่ยวข้อง
ในการวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
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2.2  พัฒนาเครือ่งมือทีใ่ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
(แบบทดสอบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียน 
แบบทดสอบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ระหว่าง
เรียน) 

น าข้อมูลจาก 2.1 
มาสร้างแบบวัด
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 

เอกสารข้อมูล
พื้นฐานที่
วิเคราะห์แล้ว
ในขั้นตอนที่ 1 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

 

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content 
Analysis) 

-แบบทดสอบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อน
เรียนและหลังเรียน                      
-แบบทดสอบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์
ระหว่างเรียน 

2.3 ตรวจสอบ 
ความตรงของเนื้อหา       
(Content Validity)  
และความตรงตาม 
โครงสร้าง (Construct 
 Validity)ของแบบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
 

ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา       
(Content  
Validity) และ
ความตรงตาม
โครงสร้าง
(Construct 
Validity) ของ
แบบวัด 
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอน
คณิตศาสตร์ 
จ านวน 5 คน 

 

แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
สอดคล้องเชิง
โครงสร้างซ่ึงมี
ลักษณะเป็นมา
ตราส่วน 
ประมาณค่า 
(Rating scale)     
5 ระดับ   

ค านวณค่าเฉลี่ย 
โดยใช้เกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่
3.50 ขึ้นไป 
และค่า
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
ไม่เกิน 1.00  
ส่วนที่เป็น
ข้อเสนอแนะ 
น ามาวิเคราะห ์
เนื้อหา 

ค่าความตรงของ
เนื้อหาและความ
ตรงตามโครงสร้าง
ของแบบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ที่ผ่าน
การตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

2.4  ตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพของ 
แบบทดสอบวัด 
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
(ความสามารถดา้น           
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
ความสามารถดา้นการคิด
ค านวณ ความสามารถ
ด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และ 

ทดลองใช้แบบวัด
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 
(Tryout)   

 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ไม่ใช ่
กลุ่มตัวอยา่ง 
จ านวน 40 
คน 

แบบวัด
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 

ค านวณค่า
ความยากง่าย 
ค่าอ านาจ
จ าแนก และค่า
ความเชื่อมั่น 

 

ประสิทธิภาพของ 
แบบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ที่ผ่าน 
การตรวจสอบ 
หาประสิทธภิาพ 
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ความสามารถดา้นการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์) 

     

 

ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research: R2): ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE Model ที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในสถานการณ์จริง       
 1. วัตถุประสงค์ 
                    เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             

      2. วิธีด าเนินการ 
                     2.1 เตรียมก่อนการทดลองใช้  JOICE Model เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                          (1) ก าหนดประชากร  การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivismเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยก าหนดให้ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  
จ านวน 155 คน 
                          (2) เลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  จ านวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียนจ านวน  40 
คน   
                          (3) ชี้แจงนักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้  
บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
                     2.2 ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

              (1) ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
Constructivism ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 1 ภาคเรียน สัปดาห์
ละ 4 คาบ โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 
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            (1.1) แบบแผนการทดลอง  One – Group Pretest – Posttest Design  
เพ่ือหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ดังตารางที่ 20 
ตารางท่ี 20 แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest – Posttest Design 
 

กลุ่ม ก่อนการจัดการเรียนรู้ ทดลอง หลังการจัดการเรียนรู้ 

E T1 X T2 

 
  E     แทน   กลุ่มทดลอง 
  X     แทน   การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ JOICE Model 
  T1    แทน   การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest) 
  T2    แทน   การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 
                              (1.2) แบบแผนการทดลองเพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงเวลาระหว่างเรียน เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ดังตารางที ่21 
ตารางท่ี 21 แบบแผนการทดลองเพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 

x o x o x o 
 

                                     X    แทน   การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ JOICE Model 
       O    แทน   การทดสอบระหว่างการจัดการเรียนรู้  
                         (2) รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
                              (2.1) ก่อนน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ไปใช้ 
ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   และด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์กับกลุ่มทดลอง แล้วด าเนินการตาม 2.2 ต่อไป 

                  (2.2) ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้กลุ่มทดลองเป็น 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 40 คน  ใช้
เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้นในภาคเรียนที่ 1  สัปดาห์ละ 4 คาบ  



  186 

                               (2.3) ระหว่างใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ไป
ใช้ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบระหว่างจัดการเรียนรู้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์กับกลุ่มทดลอง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

             (2.3.1) หลังการจัดการเรียนรู้เรื่อง มุม 
                                          (2.3.2) หลังการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
                                          (2.3.3) หลังการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ 

การคูณ และการหารเศษส่วน 
                               (2.4) หลังน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ไปใช้ 
ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบหลังจัดการเรียนรู้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์กับกลุ่มทดลอง 
                               (2.5) ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism 
                     2.3 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                              (1)  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism) กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ในประเด็นความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ดังนี้ 
                               (1.1) ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการมี           
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ  ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และด้านการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
                                      (1.1.1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวคิด Constructivism ที่พัฒนาขึ้น โดยการทดสอบค่า t-test dependent  
                                      (1.1.2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดค านวณก่อนและหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism ที่พัฒนาขึ้น โดยการทดสอบค่า  t-test dependent 
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                                      (1.1.3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism ที่พัฒนาขึ้น โดยการทดสอบค่า  t-test dependent 
                                      (1.1.4) เปรียบเทียบการความสามารถด้านแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism ที่พัฒนาขึ้น โดยการทดสอบค่า  t-test dependent  
                             (2) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดการเรียนรู้ (รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism) กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ในประเด็นความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาพัฒนาการความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
                          (3) ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
    3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
                  3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism คู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้รวม 1 ภาคเรียน 
                   3.2 แบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้แก่  ด้าน
การมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และด้านการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
                   3.3 แบบทดสอบระหว่างการจัดการเรียนรู้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
                   3.4 แบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด้าน
การมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และด้านการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
                   3.5 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism 
           
 
 
 



  188 

ตารางท่ี 22 สรุปวิธีการด าเนนิการวิจัยขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research: R2) : ทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธ ี
ด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู/
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การท าวิจัย 

การวิเคราะห์
ข้อมูล/ 
สถิติที่ใช ้

ผลที่ได้รับ 

เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  คู่มือ
การใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด 
Constructivism  
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5             

1. ชี้แจงนักเรียนกลุ่ม                 
ตัวอยา่งให้ทราบถึง
จุดประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัด       
การเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism  
(JOICE Model)  
บทบาทของครู 
บทบาทของนักเรียน  
และ เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 
2. ทดสอบก่อน
จัดการเรียนรู ้
3. ด าเนินการ
ทดลองด้วย 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism                   
(JOICE Model) 
4. ทดสอบระหวา่ง
จัดการเรียนรู ้
5. บันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้                                           
6. ทดสอบหลัง
จัดการเรียนรู ้

7. สัมภาษณ์ความ
คิดเห็น 
ของนักเรียนหลังใช้
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้

 นักเรียนระดับ           
ชั้นประถมศึกษาปีที ่  
5  โรงเรียนอนุบาล
สามเสนฯ                        
จ านวน 1 ห้องเรียน   
มีนักเรียนจ านวน             
40 คน   

- รูปแบบการจัด       
  การเรียนรู้  
  (JOICE Model)                                    
- คู่มือการใช้รูป    
  แบบการจัดการ 
  เรียนรู้                    
- แผนการจัดการ 
  เรียนรู้ตามแนว                
  คิด    
  Constructivism              
- แบบทดสอบ 
  วัดความสามารถ 
  ทางคณิตศาสตร์   
- แบบบันทึก 
  การเรียนรูสู้่ชีวิต
จริง 
-แบบบันทกึหลัง
การ   
 จัดการเรียนรู ้
-แบบสัมภาษณ ์
ความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังการใช้
รูปแบบการจัดการ 

 เรียนรู ้

ไดรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด 
Constructivism 
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา                         
ที่ผ่านการ 
น าไปใช้จริง 

ประสิทธิผลของ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  
คู่มือการใช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
และแผนการ
จัดการเรียนรู ้
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ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development: D2):  ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ JOICE 
Model 
               1. วัตถุประสงค์ 
                    เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผล
รูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ก่อนและหลังเรียน โดย
เปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ศึกษาพัฒนาการของความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลที่เรียนโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ระหว่างเรียนและศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป        
               2. วิธีด าเนินการ 
                   2.1 ประเมินหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการเปรียบเทียบ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism โดยมีการวิ เคราะห์ผลด้าน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ ด้านการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent และศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism โดยการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ครูที่มีต่อ

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)      
                    2.2 ประเมินระหว่างใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการศึกษาพัฒนาการ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลระหว่างใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism โดยการวิเคราะห์พัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ในช่วงเวลาระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประมวลสรุปข้อมูล
จากแบบการสัมภาษณ์คร ู 
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                   2.3 ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตารางท่ี 23 สรุปวิธีการด าเนนิการวิจัยขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development : D2):  ประเมินผลรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้  

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธ ี
ด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู/
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวิจัย 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล/ 
สถิติที่ใช ้

ผลที่ได้รับ 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มเปา้หมายทีใ่ช้ขยายผล
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5     
โดย 
1.1 เปรียบเทียบ
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มเปา้หมายทีใ่ช้ขยายผล
ก่อนและหลังการเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ทดสอบก่อน
เรียน 
2. ทดสอบหลัง
เรียน 

 

 

 

 

 
 

ผลการทดสอบ
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนก่อน
และหลังการ
เรียนโดยใช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด 
Constructivism
นักเรียนระดับ           
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบวัด
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ก่อนการจัดการ
เรียนรู้และหลัง
การจัดการ
เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย (x )  
ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
t-test 
dependent 
และการ
วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis)                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการ
เปรียบเทียบ
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนก่อน
และหลังการ
เรียนโดยใช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด 
Constructivism 

1.2 ศึกษาพัฒนาการ
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มเปา้หมายทีใ่ช้ขยายผล
ระหว่างใช้รูปแบบการ 

1. ทดสอบ
ระหว่างเรียน 

- ผลการทดสอบ 
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน
ระหว่างใช้
รูปแบบการ 

 - แบบทดสอบวัด 
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน
ระหว่างใช้
รูปแบบการ 

ค่าเฉลี่ย (x )  
ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

  - ผลพัฒนาการ
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน
ระหว่างใช้
รูปแบบการ
จัดการ 
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วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธ ี
ด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู/
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าวิจัย 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล/ 
สถิติที่ใช ้

ผลที่ได้รับ 

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism 

 จัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด 
Constructivism 
มี 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 หลัง
การจัดการ
เรียนรู้เร่ืองมุม                                                            
ระยะที่ 2   หลัง
การจัดการ
เรียนรู้เร่ืองสถิติ
และความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น                                                             
ระยะที่ 3  หลัง
การจัดการ
เรียนรู้เร่ืองการ
บวก การลบ 
การคูณ และหาร
เศษส่วน 
- ข้อมูลจาก 
ที่ครูบันทึก
พฤติกรรม 
การเรียนของ 
นักเรียน 

จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด 
Constructivism 
มี 3 ฉบับ คือ 

  ฉบับที ่1 เร่ือง 
มุม       

  ฉบับที ่2 เร่ือง 
  สถิติและความ

น่าจะเป็น
เบื้องต้น   
ฉบับที่ 3 เร่ือง
การบวก การลบ 
การคูณ และหาร
เศษส่วน                          

 - แบบบันทึก    
การเรียนรู้สู่ชีวิต
จริง 

และการ
วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis)           

 เรียนรู้ตามแนวคิด
Constructivism              
-ประมวลสรุป
ข้อมูลจากบันทึก    
พฤติกรรม 
การเรียนของ 

  นักเรียนโดยครู 

2. เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  
 
 
 

ครตูอบแบบ
สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูที่ใช้รูปแบบ
การจัดการ
เรียนรู้ตาม
แนวคิด 
Constructivism 
 

แบบสัมภาษณ์ครู
ที่มีต่อการใช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด 
Constructivism 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis)      

ผลสรุปเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อการใช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด 
Constructivism 
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วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธี 
ด าเนินการ 

แหล่งข้อมูล
/กลุ่ม

ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่
ใช้ในการท า

วิจัย 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล/ 

สถิติที่ใช้ 

ผลที่ได้รับ 

3. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

พิจารณา 
ตรวจสอบ และ
ปรับปรุง 
อย่างละเอียด 
ทุกองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด 
Constructivism 
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์  
(JOICE Model)   

  รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด 
Constructivism 
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์   
(JOICE Model) 
 

  - แบบทดสอบวัด
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ก่อนการจัดการ
เรียนรู้และหลัง
การจัดการ
เรียนรู ้
-  แบบทดสอบ
วัดความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
ระหว่างการ
จัดการเรียนรู ้
- แบบบันทึก    
การเรียนรู้สู่ชีวิต
จริง 
- แบบสัมภาษณ์ 
ครูที่มีต่อการใช้
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis)      

รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด 
Constructivism 
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์  
(JOICE Model)             
ที่สมบูรณ์ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นการวิจัยและ
พัฒนา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivism(JOICE Model)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา  2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 3) ขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้วิธีด าเนินการวิจัยใน
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สอน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา                
 ตอนที่  2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
 ตอนที่ 3 ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
ตอนที่1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                       
                1.1 ผลการศึกษา วิเคราะห์สภาพการณ์และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา มีผลดังนี้ 
                      1.1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร มีดังนี้  
                             (1)  ผลการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ NCTM, Marsh, สถาบันส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ผู้วิจัยสังเคราะห์ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญเป็นคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ภายในตัวผู้เรียนได้ผลสรุป
ดังนี้  1) ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการคิด การบอก
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในด้านจ านวน  สัญลักษณ์ หรือการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แล้วสรุปรวมให้
อยู่ในรูปนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติต่างๆ 2) ความสามารถด้านการคิดค านวณเป็นความสามารถใน
การจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่าง
คล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง 
อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ 3) ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์   โดยผู้เรียน
ต้องฝึกฝนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นเพ่ือพัฒนายุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย        
4) ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นการแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้าง
หลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
                             (2) ผลการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา พบว่า 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์   ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
อย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษามี 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1.จ านวน
และการด าเนินการ 2. การวัด 3. เรขาคณิต 4. พีชคณิต 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
6. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ส าหรับคณิตศาสตร์ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาเรื่องมุม สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษส่วน เนื่องจากท้ัง 3 เรื่องนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6 สาระการเรียนรู้ 
                             (3) ผลการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism)  
พบว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างนิยม (Constructivist Theory) หรือแบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นทฤษฎีที่เน้นการจัดรวบรวมประสบการณ์ใหม่ เพ่ือประยุกต์น าไปใช้ในชีวิตจริง และเน้น
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ  เป็นการเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ ตาม
ปัญหาในปัจจุบัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ท าให้เกิดการเรียนรู้และมีองค์
ความรู้ที่ใหม่อยู่เสมอ โดยผู้สอนต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างองค์



  195 

ความรู้ด้วยวิธีที่ต่างกัน แก้ปัญหาที่มีความหมายจริงๆ และเป็นปัญหาในชีวิตจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ได้ผลสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ดังนี้ เน้นในเรื่องการแก้ปัญหา จากประสบการณ์และการสร้างองค์ความรู้ของ
ผู้เรียนจากความเข้าใจอย่างกระจ่าง ผู้วิจัยจึงเลือกท าวิจัยตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
                             (4)  ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักจิตวิทยา ได้แก่ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย บรูเนอร์ สกินเนอร์ และดีนส์ 
พบว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอนจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เนื่องจากเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน การจัดการเรียนรู้จะสูงขึ้นตามล าดับ การ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะประสบความส าเร็จได้ดีนั้น ผู้สอนต้องน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้
ต่างๆ มาใช้ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ส าหรับผู้เรียนในช่วงอายุ 7 – 11 ปี 
ระดับชั้นประถมศึกษา ผู้เรียนไม่สามารถจะเข้าใจค าพูดที่เป็นนามธรรม ไม่เข้าใจเหตุผลตรรกะ ดังนั้น
การสอนคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลจะต้องอิงรูปธรรม มีสื่อการสอนประกอบให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ให้มากที่สุด ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยได้พัฒนายุทธวิธีการสอนในชั้นเรียนโดยเสนอว่าในการสอน 
เนื้อหาควรเรียงล าดับขั้นของการเรียนรู้ โดยเริ่มจากความคิดรวบยอดที่เป็นทักษะ ความรู้พ้ืนฐาน  
ง่ายๆ ไปสู่หลักการความคิดรวบยอดและทักษะที่ซับซ้อนได้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์เน้นว่าถ้า
ผู้เรียนเข้าใจในโครงสร้างของความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเดินไปข้างหน้าด้วยตนเองได้ ดังนั้นผู้เรียนต้อง
เชี่ยวชาญในเนื้อหา โดยเรียนรู้ความคิดรวบยอด หลักการ หรือกฎทางคณิตศาสตร์เริ่มต้นจากตัวแทน
ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม  ใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การค้นพบความ
แตกต่างของสิ่งที่ก าลังเรียนกับสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วจากตัวอย่างที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้มองเห็น
รูปทั่วไปได้หรือมองเห็นโครงสร้างคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมและผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องให้สัมพันธ์กัน ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์อธิบายว่า ผู้เรียนที่ลืม
ความรู้ เนื่องจากไม่ได้รับการเสริมแรง ส่วนการขจัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผิดจะต้องถูกท าให้น้อยลง
โดยไม่มีการเสริมแรง  สิ่งที่ก าจัดยากมากก็คือ การเรียนรู้มาอย่างผิดๆ และกระท าซ้ าๆ จนเป็นนิสัย
และอัตโนมัติ ซึ่งปัญหานี้แก้โดยการให้ใช้บ่อยๆ และเสริมแรงทันทีเมื่อท าถูก ทฤษฎีของดีนส์ได้พัฒนา
ทฤษฎีการสอน ซึ่งประกอบด้วยล าดับของยุทธวิธีส าหรับการสอนความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ 6 ขั้น จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในข้างต้น ผู้วิจัยได้ผลสรุป ดังนี้ 1. ครูผู้สอนต้อง
ค านึงถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเป็นส าคัญ  2. สาระของวิชาคณิตศาสตร์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
การจัดการเรียนรู้จะสูงขึ้นตามล าดับ เนื้อหาควรเรียงล าดับขั้นของการเรียนรู้ โดยเริ่มจากความ                
คิดรวบยอดที่เป็นทักษะ ความรู้พ้ืนฐานง่ายๆ ไปสู่หลักการความคิดรวบยอดและทักษะที่ซับซ้อน         
3. จัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจโครงสร้างมโนทัศน์ทาง
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คณิตศาสตร์เดียวกัน  4. ใช้เกม และการเล่นมีประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ความคิดรวบยอดใน
คณิตศาสตร์ และมีประโยชน์ในการฝึกทักษะ ทบทวน หรือน าความรู้ไปใช้  5. ใช้องค์ความรู้หรือ   
มโนทัศน์ที่มีไปใช้ต่อยอด  6. สร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ซับซ้อนโดยใช้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียนรู้มา
ก่อน  7. มีการฝึกและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ใช้เวลาในการท าไม่มากนัก ที่ส าคัญต้องไม่ยากจนผู้เรียน
ท าไม่ได้ 8. ใช้แรงเสริมทางบวก เช่น ให้ความสนใจและค าชม เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี ซึ่งผู้วิจัย
น ามาประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                               
                             (5)  ผลการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนของ Klausmeir, Gerlach and Ely, Brown, Lewis and Harcleroad, Hannafin 
and Peck, Tripp and  Bichelmeyer, Gagné, Briggs and Wager, Kemp, Morrison and Ross, 
Glasser, Cast, Instructional System Design และทิศนา แขมมณี ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของการ
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีดังนี้  1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดและทฤษฎี                       
4) กระบวนการจัดการเรียนรู้  5) การวัดและประเมินผล และรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดในการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของทฤษฎี Constructivist, John Biggs’3-P model, 
Outcome-Driven model, การจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน และ  SU Learning Model 
ผู้วิจัยสรุปเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism มีขั้นตอนดังนี้  1) การ
เตรียมความพร้อม 2) การเข้าใจในความรู้ 3) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 4) การตรวจสอบการเรียนรู้              
5) การประเมินผลการเรียนรู้  

           (6) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ การประเมินตาม
แนวคิด Constructivism และตามแนวคิด SOLO Taxonomy เน้นการประเมินที่เป็นพัฒนาการของ
ผู้เรียนและให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นความรู้ในเนื้อหาวิชา
เฉพาะ  เน้นวัดความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติหลายๆ ด้าน และเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการ
ตัดสินใจของผู้สอนเพ่ือเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยปรับระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy เป็น 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน ดังนี้ ระดับ 1  หมายถึง ระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน/ ไม่ตรง
ตามจุดประสงค์ (Pre- structural Level)  ระดับ 2  หมายถึง ระดับโครงสร้างเดี่ยว/ จุดประสงค์
เดี่ยว (Uni-structural Level) ระดับ 3 หมายถึง ระดับโครงสร้างหลากหลาย/จุดประสงค์ที่
หลากหลาย (Multi-structural Level) ระดับ 4 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง/ การ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (Relational Level) และระดับ 5 หมายถึง ระดับแสดงความต่อเนื่องใน
โครงสร้างภาคขยายนามธรรม/การประเมินค่า (Extended Abstract Level) เครื่องมือที่ใช้ในการ
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วิจัยนี้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน และ
แบบบันทึกการเรียนรู้   
                           (7)  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ได้แก่ การสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  การสอน
เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัย  การสอนแบบใช้เกม และการ
สอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเด่นของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักจิตวิทยามาเป็น
ส่วนประกอบในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์มาสรุปการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียนตามแนวคิด Constructivism เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์  (JOICE Model) ได้ดังนี้  ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมอย่าง
สนุกสนาน (Joyful Preparation: J) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท า
มือ วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียนทางคณิตศาสตร์ที่ เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
เรียนรู้  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน 2) ครูตั้งค าถาม ถาม
นักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น  ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious 
Knowledge: O) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต  การ
สอนแบบนิรนัยจะส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการคิดค านวณของ
นักเรียน คือ 3) ครูก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบ
หาลักษณะที่เหมือนกันและลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือน าไปสู่มโนทัศน์(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัด
ความของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ 4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้
นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ประกอบการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย (Infinite Activities: 
I) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะส่งเสริมความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ 5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ  6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่นสนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning Experience: C) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  7) นักเรียนก าหนดปัญหา 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเผชิญมา มาแก้ปัญหาและ
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ค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจากเพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่
บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ  8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่
ชีวิตจริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงด้าน
การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีได้ปฏิบัติ/
เรียนรู้ไป 
       1.1.2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย  
              (1) ศึกษาข้อมูลฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น
ประถมศึกษา จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 5 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Formal Interview) โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured 
Interview)   ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง มีผลการสัมภาษณ์                  ดังนี้  
   ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อสภาพการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา  จ าแนกตามประเด็น 8 ข้อ โดยครูผู้สอน
คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้  1) นักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 
21 ควรได้รับการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ ควรเริ่มจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างมีความหมาย การเข้าใจถึงความหมาย ดังความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3 ที่ว่า 
“สิ่งที่นักเรียนเข้าใจผิดพลาด และน าไปใช้ผิด เช่น เรื่องความหมายของการคูณ นักเรียนเข้าใจว่า       
2 x 3  มีความหมายเหมือนกับ 3 x 2  สิ่งที่ถูกต้อง 2 x 3 และ 3 x 2   มีความหมายไม่เหมือนกันแต่
มีค่าเท่ากัน ซึ่ง 2 x 3  หมายถึง 3 + 3 (การน า 3 มาบวกกันสองครั้ง) แต่  3 x 2 หมายถึง 2 + 2 + 2 
(การน า 2 มาบวกกันสามครั้ง)” หลักการ และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  ท าให้นักเรียน
สามารถเลือกใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  อีกทั้ง
ครูเป็นบุคคลส าคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนข้อมูลจากประสบการณ์เดิมออกมาให้มากที่สุด 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ของผู้เรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
หรือไม่ ตามการสอนแบบ KWL  การคิดค านวณด้วยการบวก การลบ การคูณ  การหารจ านวนนับ  
เศษส่วน และทศนิยมได้ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย า เป็นการเพ่ิมความมั่นใจในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่นักเรียนส่วนมากไม่สามารถ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนอ่านโจทย์ ฝึก
วิเคราะห์ และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เช่น การบอก
องค์ความรู้ หลักการ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆ ที่ใช้เพ่ือประกอบการอธิบาย เป็น
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การยืนยันถึงความเข้าใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5 
ที่ว่า “ควรส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสาร/น าเสนอเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ อธิบายเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ประกอบการแก้โจทย์ปัญหา เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือย้อนกลับหรือสะท้อนองค์
ความรู้/ความคิดรวบยอดของนักเรียนในเรื่องนั้นๆ”  2) วิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใช้ ดังนี้ ใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความ
หลากหลาย โดยแต่ละเนื้อหาจะเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ดังความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 ที่ว่า “การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต หรือ 
YouTube เพ่ือเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน และท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น” สอดคล้องกับความเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3 ที่ว่า “ใช้เพลง
หรือเกมเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ในการเริ่มต้น และสรุปบทเรียนหรือเนื้อหา โดยจะหาบทเพลงที่
เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้จาก YouTube ส่วนเกม ครูเป็นผู้สร้างเอง มีทั้งแบบ
คู่และแบบกลุ่ม”  และการใช้การก าหนดสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันดังความเห็นของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4 ที่ว่า “ให้นักเรียนหาความเหมือนและความแตกต่างของสถานการณ์ที่
ใกล้เคียงกัน โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์เดิมที่นักเรียนได้เคยเรียนรู้มาคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้นักเรียนสรุป
เป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Think Pair Share”  
และการท าชิ้นงานจากกระดาษเปล่าเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดในบทเรียน มา
ถ่ายทอดลงในชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นการน าองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นรายบุคคล 
หรือรายกลุ่ม 3) ส่วนมากครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ใช้รูปแบบในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหา ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน   การฝึก
ทักษะการคิดค านวณทุกชั่วโมง เพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้คิดก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ใน
เรื่องต่อไป  การใช้สถานการณ์จริงในการก าหนดโจทย์ปัญหา  ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนเป็นรายกลุ่ม และการใช้สื่อเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ดังความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3 ที่ว่า “ใช้เพลงคณิตศาสตร์ในขั้นน าเข้า
สู่บทเรียนและขั้นสรุป ใช้บทเรียนออนไลน์และเกมคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของขั้นสอน เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้” 4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์
ที่จะส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  ดังนี้ การใช้รูปภาพ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ดังความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 ที่ว่า “เรื่องการบวก การ
ลบ การคูณ การหารจ านวนนับ เศษส่วน และทศนิยม เพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ที่ชัดเจน และน าไปสู่การคิดแปลความหมายจากรูปภาพเป็นการเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
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ทางคณิตศาสตร์”  สถานการณ์จริง  การใช้เกมทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนร่วมเล่นเป็นรายคู่ หรือ
รายกลุ่ม   การใช้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้ เห็น
ความส าคัญของการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้จริง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างความเข้าใจในความหมายทางคณิตศาสตร์และการใช้สื่อเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยสอน เพราะนักเรียนในยุคนี้มีความใกล้ชิดกับสื่อเทคโนโลยี นักเรียนจะให้ความสนใจและ
เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  5) สิ่งที่ครูผู้สอนจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ การออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งนักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่เรียนรู้ได้จากภาพ ดัง
ความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 ที่ว่า “ต้องเห็นจริง ลงมือกระท าจริง หรือเป็นวัยที่
เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม  ดังนั้นครูต้องออกแบบกิจกรรมที่มีความชัดเจน เน้นเป็นภาพมากกว่า
การเขียนหรือแสดงเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายทางคณิตศาสตร์
จากภาพแล้ว จึงน าไปสู่ข้อสรุปที่เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์” กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความท้าทายที่จะเรียนรู้  เสริมแรงให้กับนักเรียน  และให้นักเรียนยอมรับในความสามารถของตนเอง 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการจัดการเรียนรู้ เพราะนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่อยู่ใกล้ชิดกับสื่อเหล่านี้  6) สภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างครูกับนักเรียน ดังนี้ นักเรียนจะตั้งใจฟังครูอธิบาย ร่วมตอบค าถาม สนุก
และตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมให้ ดังความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3 ที่ว่า 
“นักเรียนค่อนข้างที่จะเชื่อฟังครู ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน  นักเรียนจะ
ตั้งใจและให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี” โดยเฉพาะสื่อการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน
สามารถสัมผัส หรือจับต้องได้จริง นักเรียนจะให้ความสนใจมาก  แต่มีนักเรียนบางคนไม่สามารถตอบ
ค าถามเกี่ยวกับการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจในความหมายทาง
คณิตศาสตร์ของเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน จึงไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการตอบค าถามได้   และ
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  คือ การท ากิจกรรมเป็นคู่ นักเรียนจะให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี 
ให้ค าอธิบายกับคู่เพ่ือนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นๆ  ส่วนการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนจะสนุกสนาน 
ช่วยกันคิด ดังความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5 ที่ว่า “นักเรียนสนุกสนานกับการท างาน
เป็นคู่ ท างานเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานเป็นรายบุคคล เพราะนักเรียนได้มีโอกาสลุกเดิน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ รอบห้อง” โดยครูจะต้องก าหนดเงื่อนไขในการท ากิจกรรมกลุ่มให้ชัดเจน  
ในช่วงแรกนักเรียนจะไม่ยอมรับเพ่ือนที่ไม่เก่งให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม แต่ช่วงหลังนักเรียนยอมรับ
เพ่ือนทุกคนและสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นักเรียนให้ความร่วมมือเต็มที่กับกิจกรรมที่
ปฏิบัติ นักเรียนจะตื่นเต้นมากกับกิจกรรมที่มีการเตรียมสื่อหรืออุปกรณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
7) การน าองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปใช้ในการปรับกระบวนการคิด 
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เชื่อมโยงหาวิธีการต่างๆ เพื่อท าให้ตนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจและมีความหมาย ดังนี้ 
นักเรียนยังไม่สามารถน าองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการปรับกระบวนการคิด 
เชื่อมโยงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือท าให้ตนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจและมีความหมายได้ดีเท่าที่ควร  
ดังความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5 ที่ว่า “การบวก การลบเศษส่วน นักเรียนสามารถ
บอกได้ว่า การบวกหรือการลบเศษส่วนต้องท าตัวส่วนให้เท่ากันก่อน แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าท าไม
ต้องท าตัวส่วนให้เท่ากัน” เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดังนี้ นักเรียนไม่
สามารถหาค าตอบของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แสดงวิธีท า และคิดค านวณได้ดีเท่าที่ควร  
ส่วนมากจ าค าหรือประโยคที่ปรากฏในโจทย์ปัญหา แล้วสรุปว่าเป็นวิธีการบวก การลบ การคูณหรือ
การหาร  โดยไม่สามารถบอกเหตุผลประกอบการน าใช้ได้  นักเรียนเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์
จากเนื้อหาในบทเรียนหรือหนังสือ แบบจดจ าเนื้อหา และนักเรียนไม่สามารถเชื่อม โยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความหมาย  8) การน าความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหา หาค าตอบทางคณิตศาสตร์ และใช้ในชีวิตประจ าวัน  ดังนี้  
นักเรียนยังไม่สามารถน าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนไปใช้ในการแก้ปัญหา หาค าตอบทาง
คณิตศาสตร์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดีเท่าที่ควร  ดังความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 
ที่ว่า “นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีเท่าที่ควร เรียนรู้แบบจ ารูปแบบ
ของประโยคโจทย์ปัญหา เช่น ทั้งหมด รวมต้องน ามาบวก,  ต่างกัน มากกว่า น้อยกว่าต้องน ามาลบ 
เป็นต้น เมื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันมีโจทย์ปัญหาและสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย นักเรียนจะสับสนบ้าง เพราะนักเรียนยึดติดอยู่กับค าที่จะแสดงในโจทย์ปัญหา” และ
นักเรียนส่วนมากไม่สามารถวิเคราะห์ อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนได้ 

(1) ศกึษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจ านวน 35 คน จากการตอบแบบประเมิน ดัง
ตารางที ่24   
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ตารางท่ี 24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (Needs Analysis) 

รายการความต้องการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนขณะเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

2.57 0.56 ปานกลาง 4.86 0.36 มากที่สุด 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ 

2.46 0.66 ปานกลาง 4.80 0.41 มากที่สุด 

3. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูในวิชา

คณิตศาสตร์ 
2.86 0.36 ปานกลาง 4.71 0.46 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในวิชา

คณิตศาสตร์ 
2.83 0.38 ปานกลาง 4.91 0.28 มากที่สุด 

5. นักเรียนใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ 
2.57 0.50 ปานกลาง 4.89 0.32 มากที่สุด 

6. นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ 

2.74 0.44 ปานกลาง 4.91 0.28 มากที่สุด 

7. นักเรียนแสวงหาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

2.37 0.49 น้อย 4.80 0.41 มากที่สุด 

8. นักเรียนศึกษาหาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 

2.23 0.43 น้อย 4.89 0.32 มากที่สุด 
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รายการความต้องการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

9. นักเรียนศึกษาหาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 

2.40 0.50 น้อย 4.86 0.36 มากที่สุด 

10. นักเรียนมีความคิด และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตร์ในด้านจ านวน สัญลักษณ์ 
หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ 

2.34 0.48 น้อย 4.94 0.24 มากที่สุด 

11. นักเรียนจัดกระท าจ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการบวก ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่าง
คล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง 

2.40 0.65 น้อย 4.86 0.36 มากที่สุด 

12. นักเรียนแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับ

การสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของ

แนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตาม

แนวคิด 

2.26 0.44 น้อย 4.91 0.38 มากที่สุด 

13. นักเรียนประยุกต์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการ

แก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และ

ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหา

ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.37 0.49 น้อย 4.86 0.36 มากที่สุด 

14. นักเรียนน าความรู้ใหม่ทาง

คณิตศาสตร์ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับ

ความรู้ที่ตนมีอยู่  เพ่ือสร้างความเข้าใจ

จนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วย

ตนเอง 

 

 

2.20 0.53 น้อย 4.89 0.32 มากที่สุด 
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               จากตารางที่ 24 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามสภาพที่เป็นจริงที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับครูในวิชาคณิตศาสตร์  ( X =2.86, S.D. =0.36)  นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในวิชา
คณิตศาสตร์ ( X =2.83 , S.D. =0.38)  นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ( X =2.74 , S.D. =0.44)   นักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( X =2.63, S.D. =0.56)  นักเรียนใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ( X =2.57, S.D. =0.50) นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา  ( X  =2.46, S.D. =0.66)   และนักเรียนชั้นประถมศึกษามีความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามสภาพที่เป็นจริงที่อยู่ในระดับน้อย 
ได้แก่ นักเรียนศึกษาหาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ( X =2.40, 
S.D. =0.50) นักเรียนจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่โจทย์
ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง ( X =2.40, S.D. =0.65)  นักเรียนแสวงหา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ( X =2.37, S.D. =0.49) นักเรียนประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา  ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการ
ค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์  ( X =2.37, S.D. =0.49) นักเรียนมีความคิด และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในด้านจ านวนสัญลักษณ์ หรือการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ ( X =2.34, S.D. =0.48) นักเรียนน าความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับไปปรับกระบวน
การคิดค้น  หาวิธีการต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง    ( X =
2.34, S.D. =0.48)  นักเรียนแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด 
และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด  ( X =2.26, S.D. =0.44)   นักเรียนศึกษาหาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ( X =2.23, S.D. =0.43) นักเรียนน าความรู้ใหม่
ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่ตนเองมีอยู่ เพ่ือสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มี

รายการความต้องการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

15. นักเรียนน าความรู้ใหม่ทาง

คณิตศาสตร์ที่ได้รับไปปรับกระบวนการ

คิดค้น หาวิธีการต่างๆ เพ่ือสร้างความ

เข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมาย

ด้วยตนเอง 

2.34 0.48 น้อย 4.77 0.43 มากที่สุด 
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ความหมายด้วยตนเอง  ( X =2.20, S.D. =0.53)  อีกท้ังนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ประเด็นความต้องการ ได้แก่ นักเรียนมีความคิด และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ในด้านจ านวนสัญลักษณ์ หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ( X =4.94,  S.D. =0.24)  
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ ( X =4.91, S.D. =0.28) นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ( X =4.91 , S.D. =0.28) นักเรียนแสดง
แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตาม
แนวคิด ( X =4.91, S.D. =0.38)   นักเรียนใช้สื่อการเรียนรู้เ พ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์  ( X =4.89, S.D. =0.32) นักเรียนศึกษาหาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน  ( X =4.89, S.D. =0.32) นักเรียนน าความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับไป
เชื่อมโยงกับความรู้ที่ตนเองมีอยู่ เพ่ือสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง                  
( X =4.89,  S.D. =0.32) นักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเ พ่ือนขณะเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ( X  = 4.86, S.D. =0.36) นักเรียนศึกษาหาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ( X =4.86, S.D. =0.36) นักเรียนจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง ( X =
4.86, S.D. =0.36) นักเรียนประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา  ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์  ( X =4.86, 
S.D. =0.36)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา  ( X =4.80, 
S.D. =0.41) นักเรียนแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมด้วยตนเอง  ( X =4.80, S.D. =0.41) 
นักเรียนน าความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับไปปรับกระบวนการคิดค้น  หาวิธีการต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง ( X =4.77, S.D. =0.43) นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับครูในวิชาคณิตศาสตร์ ( X =4.71, S.D. =0.46)  จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังมีความแตกต่างกันมาก แสดงว่านักเรียนต้องได้รับการส่งเสริมใน
ประเด็นดังกล่าวทุกประเด็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 
               1.2 ผลการออกแบบ พัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษามีผลดังนี้ 
                     ในขั้นตอนการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และการพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  (JOICE 
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Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีผลการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของรูปแบบดังนี้  
                     ในการออกแบบและพัฒนา  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานในตอนที่ 1 มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา มีผลดังนี้  
                     1.2.1 ผลการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีดังนี้  
                             (1) ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิดและทฤษฎี 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้   5) การวัดและ
ประเมินผล ดังแผนภาพที่ 15 – 19 
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แผนภาพที่ 15 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการของรูปแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณติศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนได้รับไป

เช่ือมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่  และปรับกระบวนการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความเขา้ใจจน

เกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักการของรูปแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด Constructivism  

1. การเรียนรู้ที่เน้นการจัดรวบรวมประสบการณ์ใหม่ เพื่อประยุกต์น าไปใช้ในชีวิตจริง และเน้นการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ปัญหาต่างๆ เป็นการเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ ตามปัญหาในปัจจุบัน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง

เกิดจากการแกป้ัญหาในชวีิตจริง ท าให้เกิดการเรียนรู้และมีองค์ความรู้ที่ใหมอ่ยูเ่สมอ                                                                                                            

2. การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดโดยผา่นประสบการณ์ต่างๆ  ที่ตนได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ  คือ การน าข้อมูล

หรือความรู้ใหม่ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ตนมีอยู่  และการปรับกระบวนการการรู้คิด ด้วยการคิดค้นหา

วิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อดว้ยตนเอง                                                                                             

หลักการ เป็นการ
ก าหนดหวัข้อทีจ่ะ
สอน โดยการ
วิเคราะห์ความ
จ าเป็น  ปัญหา
อุปสรรค และ
ความต้องการของ
ผู้เรียน และผู้สอน 

หลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์  ได้มีโอกาส

ผิดพลาดและมีโอกาสแก้ตัว  เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆ กล่าวคือ  

ผู้เรียนไม่ควรได้รับการสอนให้จดจ าเนื้อหาเท่านั้น  แต่ควรจะได้รับการ

เสนอให้รู้จักคิดโดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ตนได้รับผ่าน

กระบวนการซึมซับ  คือ การน าข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่ได้รับไป

เช่ือมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ตนมีอยู ่ และการปรับกระบวนการการ

รู้คิด คือการคิดค้นหาวิธกีารต่างๆ มาใชใ้นการสร้างความเข้าใจจนเกิด

เป็นความรู้ที่มีความหมายต่อดว้ยตนเอง 
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แผนภาพที่ 16 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะของผู้เรียนคณิตศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีลักษณะดังนี้                                                                                   

1. NCTM (2000) สหรัฐอเมริกา 1)ตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร ์ 2)มีความมัน่ใจใน

ความสามารถของตัวเองที่จะท าคณิตศาสตร์ 3)เป็นนกัแก้ปัญหา 4)สามารถสื่อสารคณติศาสตร์ได้  

5)สามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้  

2. Marsh, C.J. (2004) สิงคโปร์ มทีักษะการคิดค านวณ การจัดการเชิงพีชคณิตและเชิงเรขาคณติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล การวัด การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ การประมาณค่าการให้เหตุผล การ

สื่อสาร  การเชือ่มโยง ทักษะการคิด/วเิคราะห์การประยุกต์ใช้ การสร้างแบบจ าลอง                                                                                                   

3.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) การแก้ปัญหา  การให้เหตุผลและ

การพิสจูน ์การสือ่สาร การเชือ่มโยงและการน าเสนอ 

4. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2551) ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 

การสือ่สาร การสื่อสารความหมายทางคณติศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง

คณิตศาสตรแ์ละเชือ่มโยงคณิตศาสตรก์ับศาสตร์อืน่ๆ และมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ภายในตัวผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถด้านการมี       

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถด้านการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ และ

ความสามารถดา้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงน าไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณติศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ได้แก่ ความสามารถดา้นการม ี                    

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถด้านการคิดค านวณ   ความสามารถดา้นการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ และ

ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไปใช้จริงตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ เป็น
การระบุ
จุดมุ่งหมายของ
การสอนในเชิง
พฤติกรรม โดย
ศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้เรียน และ
เตรียมความพร้อม
ของผูเ้รียน 
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แผนภาพที่ 17 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ 3 แนวคิดทฤษฎีของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเก่ียวกับ 

Constructivism  การ

เรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดข้ึน

จาก 1) ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเอง                

2)โครงสร้างส่วนบุคคลและ

โครงสร้างทางความคิด เป็น

ความสามารถของผู้เรียนใน

การปรับประสบการณ์เก่าให้

เข้ากับประสบการณ์ใหม่ด้วย

กระบวนการพิสูจน์ให้เห็น

จริงได้  และความ

สมเหตุสมผลที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในทางปฏิบัติ          

3) การสร้างความหมายที่

ผู้เรียนเป็นผู้สร้างข้ึนอย่าง

เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง  

ผู้เรียนจะต้ังสมมติฐาน  

ตรวจสอบและอาจ

เปลี่ยนแปลงสมมติฐานใน

ขณะที่ปฏิสัมพันธ์กับ

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้        

4) ความขัดแย้งทางปัญญาที่

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน 

สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ ท า

ให้เกิดการไตร่ตรองเป็นการ

กระตุ้นให้เกิดการสร้าง

โครงสร้างใหม่ทางปัญญา   

 

 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Learning 

Theory)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  ทฤษฎกีารเรียนรู้ของกาเย 

บรูเนอร์ สกนิเนอร ์และดีนส์ พบว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอนจ าเป็นตอ้ง

ค านึงถึงความรู้พืน้ฐานของผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มี

ความเชือ่มโยงสัมพันธก์ัน การจัดการเรียนรู้จะสูงขึ้นตามล าดับ การจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์จะประสบความส าเร็จได้ดีนัน้ ผู้สอนตอ้งน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการ

เรียนรูต้่างๆ มาใช้ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ส าหรับผู้เรียน

ในช่วงอายุ 7 – 11 ปี ระดับชัน้ประถมศึกษา ผู้เรียนไม่สามารถจะเข้าใจค าพูดที่

เป็นนามธรรม ไมเ่ข้าใจเหตุผลตรรกะ ดังนัน้การสอนคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล

จะต้องอิงรูปธรรม มีสือ่การสอนประกอบให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจให้มากที่สุด 

ทฤษฎีการเรียนรูข้องกาเยได้พัฒนายุทธวธิกีารสอนในชั้นเรียนโดยเสนอว่าในการ

สอน เนือ้หาควรเรียงล าดับขัน้ของการเรียนรู้ โดยเริ่มจากความคิดรวบยอดทีเ่ป็น

ทักษะ ความรู้พื้นฐาน  ง่ายๆ ไปสู่หลักการความคิดรวบยอดและทกัษะที่ซับซ้อนได้ 

ทฤษฎีการเรียนรูข้องบรูเนอรเ์นน้ว่าถ้าผู้เรียนเข้าใจในโครงสร้างของความรูจ้ะช่วย

ให้ผู้เรียนเดนิไปข้างหน้าด้วยตนเองได้ ดังนัน้ผู้เรียนต้องเชี่ยวชาญในเนื้อหา โดย

เรียนรู้ความคิดรวบยอด หลกัการ หรอืกฎทางคณิตศาสตรเ์ริ่มต้นจากตัวแทนทาง

คณิตศาสตรท์ี่เป็นรูปธรรม  ใช้สัญลกัษณ์สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์  การ

ค้นพบความแตกต่างของสิ่งทีก่ าลังเรียนกับสิ่งที่เรียนรูม้าแล้วจากตัวอย่างที่

หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นรูปทัว่ไปได้หรือมองเห็นโครงสร้างคณิตศาสตร์

ที่เป็นนามธรรมและผู้เรียนสามารถเชือ่มโยงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเรือ่ง

ให้สัมพันธก์ัน ทฤษฎกีารเรียนรู้ของสกนิเนอรอ์ธิบายว่า ผู้เรียนที่ลมืความรู้ 

เนื่องจากไม่ไดร้ับการเสริมแรง ส่วนการขจดัพฤติกรรมการเรียนรูท้ี่ผิดจะต้องถูกท า

ให้น้อยลงโดยไม่มีการเสริมแรง  สิ่งทีก่ าจัดยากมากก็คือ การเรียนรู้มาอย่างผิดๆ 

และกระท าซ้ าๆ จนเป็นนิสัยและอัตโนมตัิ ซ่ึงปัญหานี้แกโ้ดยการให้ใช้บ่อยๆ และ

เสริมแรงทันทีเมื่อท าถกู ทฤษฎีของดีนส์ไดพ้ัฒนาทฤษฎีการสอน ซึ่งประกอบด้วย

ล าดับของยุทธวิธีส าหรับการสอนความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ 6 ขั้น 

 

แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทาง

คณิตศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎกีารเรียนรู้ของกาเยกบัการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์, ทฤษฎกีารเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ 

และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน 

แนวคิดและทฤษฎี  
เป็นการก าหนดกลยุทธ์
ของวิธีการสอน หรือหา 
แนวทางการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์/ยุทธวธิีใน
การสอน  
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แผนภาพที่ 18  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดในการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองของ
ทฤษฎี Constructivist, 
John Biggs’ 3-P 
model, Outcome-
Driven model, การ
จัดการเรียนรูท้ี่ใช้การ
วิจัยเป็นฐาน และ SU 
Model ผู้วิจัยน ามา
พัฒนาเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ เป็น
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนตาม
แนวคิด Constructivism 
มีดังนี้ 1) การเตรียม
ความพรอ้ม และการ
เข้าใจในความรู ้ 2) การ
เรียนรูด้้วยกจิกรรม          
3) การตรวจสอบ
ประสบการณ์ และการ
ประเมนิผลการเรียนรู ้ 
 

ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบ

ต่างๆ  ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียนกลับดา้น 

เป็นการใช้บทสอนที่สอนด้วยวีดทิัศนอ์ยู่บน

อินเทอร์เน็ต (Internet)  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ไว 

เรียนรูล้่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น,  

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการใช้ปัญหา 

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ในชวีิตจริง หรอืเกิดจาก

ประสบการณ์ที่ผูเ้รียนเคยเผชิญมา, การสอนการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการแก้ปัญหา

คณิตศาสตรอ์ย่างเป็นขัน้ตอน, การสอนเพือ่ให้เกิด

ความคิดรวบยอดเป็นการก าหนดสถานการณ์ แล้ว

เปรียบเทียบหาลักษณะเหมือนและลักษณะต่าง

เพื่อไปสู่ความคิดรวบยอด, การสอนแบบสาธิตเป็น

การก าหนดปัญหา อธิบายสถานการณแ์ล้วให้

นักเรียนปฏิบัติตาม ใช้ความคิดรวบยอดที่ได้ในการ

แก้ปัญหา, การสอนแบบนรินัยเป็นการเรียนรู้จาก

หลักเกณฑ์ไปสู่ตัวอย่างหรอืรายละเอียดปลกีย่อย, 

การสอนโดยใช้เกมเป็นการเล่นที่มกีฎกติกา เป็น

การเล่นแข่งขนัระหว่างแต่ละกลุม่หรอือาจเล่น

สนุกๆ เพือ่ไม่ให้เกดิความเบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ 

และการสอนแบบใชก้ิจกรรมเป็นฐานเป็นการ

ออกแบบกจิกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุม

ประสบการณ์ชีวิต  การพัฒนาการทางสติปัญญา 

และทางวิชาการของผู้เรียน 

แนวทางการจัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์จาก

ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์                    

1. ค านึงถึงความรู้พืน้ฐาน

ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. สาระของวิชา
คณิตศาสตร ์เนือ้หาควร
เรียงล าดับขั้นของการ
เรียนรู ้จากความรู้
พื้นฐานไปสู่ความคิดรวบ
ยอดที่ซับซ้อน 
3. จัดกจิกรรมเป็น

รูปธรรมทีม่ีความ

หลากหลาย   

4. ใชเ้กม และการเลน่ 

5. ใช้องค์ความรู้หรอืมโน

ทัศนท์ี่มีไปใช้ต่อยอด 

6. สร้างสิ่งทีเ่ป็น

นามธรรมที่ซับซ้อนโดยใช้

สิ่งที่เป็นนามธรรมที่

เรียนรูม้ากอ่น 

7. มีการฝึกและพัฒนา

อย่างสม่ าเสมอ   

8. ใช้แรงเสริมทางบวก 

กระบวนการจัดการเรียนรูข้องรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism    

เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ม ี5 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 :การเตรียมความพร้อมอย่างสนกุสนาน (Joyful Preparation)     

ขั้นที่ 2 :การท าความรู้ให้ชัดเจน  (Obvious Knowledge)    

ขั้นที่ 3 :การเรียนรู้ด้วยกจิกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities)   

ขั้นที่ 4 :การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู ้(Check Learning Experience)  

ขั้นที่ 5 :การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning)     

 

กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้ เป็น

การจดักจิกรรมการ

เรียนการสอน  ให้

เหมาะสมกับผู้เรียน

และวิชาที่สอน  

โดยให้ผู้เรียนแสดง

ความสามารถอย่าง

เต็มที ่เน้นการมี

ส่วนรว่ม และการ

ใช้ส่ือสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนรู ้
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                              จากแผนภาพที่ 18  พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

                              ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: 
J) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มาส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียน
ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน 2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนรู้
จากสื่อเหล่านั้น               

                             ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) ใช้ลักษณะ
เด่นของการสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัยมาส่งเสริม
ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการคิดค านวณของนักเรียน คือ  3) ครูก าหนด 
2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกันและ
ลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือน าไปสู่มโนทัศน์(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์นั้นๆ 4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการ
แก้ปัญหา  

                             ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน มาส่งเสริมความสามารถด้าน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ  6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่นสนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  

                             ขั้นที่  4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้  (Check Learning 
Experience: C) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ มาส่งเสริมความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  7) นักเรียน
ก าหนดปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเผชิญมา มา
แก้ปัญหาและค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจากเพ่ือน  สื่อ
จัดการเรียนรู้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ 
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                             ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ใช้ลักษณะ
เด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มาส่งเสริมความสามารถ
ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ 8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือ
ประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/
เรียนรู้ไป  
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แผนภาพที่ 19 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์  

สภาครูคณิตศาสตร์แห่ง              

สหรัฐอเมริกา (NCTM, 

2000: 22-24)  ได้กล่าวถึง

การประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 

เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  เป็นเครื่องมือที่ใน

การตัดสินใจของผู้สอนเพื่อ

เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้   

เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องในชั้น

เรียน เป็นการสะท้อนแนวคิด

ทางด้านคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียน

ควรรู้และสามารถท าได้ มี

ความเสมอภาค  เป็น

กระบวนการที่เปิดเผย  และ

เป็นการแสดงข้อสรุปที่

น่าเชื่อถือ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตาม

แนวคิดการสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง Watts and Fofili (1998: 

175) และ Jonassen (1991 : 

28-32)   เน้นการประเมินที่เป็น

พัฒนาการของผู้เรียนและให้

ความส าคัญกับกระบวนการ

เรียนรู้ที่เกิดข้ึนมากกว่าผลลัพธ์ 

การประเมินจะเน้นการวัด

ความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติ

หลายๆ ด้าน ขณะที่ท ากิจกรรม

การเรียนรู้ ปัญหาหรือ

สถานการณ์ที่น ามาใช้ในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ก็ควรเป็น

ปัญหาที่มากด้วยบริบท  มีความ

ซับซ้อนสอดคล้องกับชีวิตจริง

เช่นเดียวกับที่ใช้ในกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 

การประเมินตามแนวคิด 

SOLO Taxonomy  

เป็นชุดของเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ของ 

Biggs and Collis (1982)        

มีการน าระบบมาช่วย

อธิบายว่าผู้เรียนมี

พัฒนาการการปฏิบัติที่

ซับซ้อนอย่างไร  

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ   
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
1. ก่อน/หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก                                                                                                                                                                 
2. ระหว่างใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  2.1 แบบทดสอบแบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ใช้หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้เสร็จสิ้น  2.2 แบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชวีติจริงใช้ประเมินทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง                                                   
    เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และแบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง  
จะแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิด SOLO Taxonomy เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน ดังนี้ ระดับ 1  หมายถึง ระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน/ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ (Pre- structural Level)  ระดับ 2  หมายถึง ระดับโครงสร้างเด่ียว/ จุดประสงค์เด่ียว (Uni-
structural Level) ระดับ 3 หมายถึง ระดับโครงสร้างหลากหลาย/จุดประสงค์ที่หลากหลาย (Multi-structural Level) ระดับ 4 หมายถึง 
ระดับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง/ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (Relational Level) และระดับ 5 หมายถึง ระดับแสดงความต่อเนื่องใน
โครงสร้างภาคขยายนามธรรม/การประเมินค่า (Extended Abstract Level) 

การวัดและประเมินผล 
เป็นการประเมินผล
พฤติกรรมและการปฏิบัติ
ของผู้เรียน เพื่อน าไปแก้ไข
ปรับปรุงผู้เรียนและผูส้อน
ต่อไป    
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             ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และการประเมิน
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field tryout) โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว น ามาปรับปรุงแก้ไข พบประเด็น
ส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ คือ 

             1) ผู้ เรียนต้องมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่แม่นย าก่อนที่จะพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ 

             2) ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต้องเป็นสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและ
พบเห็นในชีวิตประจ าวัน                 
                       1.2.2 ผลการพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือ การก าหนดรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
ของคู่มือ และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  ได้เป็นคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism (JOICE Model)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  แนวคิด
และทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
                     1.2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)  เ พ่ือส่ ง เสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

 

รายการประเมิน 
X  

 

 

S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม/
ความสอดคล้อง 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัด                       
การเรียนรู้ 

   

1.1  การระบุความเป็นมาและความส าคญัของการพัฒนา
รูปแบบที่ชัดเจน 

4.40 0.55 มาก 

1.2  ความเหมาะสมในการใช้ภาษา การเรียบเรยีงความ
เป็นมาและความส าคญัของรูปแบบมีความต่อเนื่องท าให้เห็น
ภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้

4.40 0.55 มาก 

2.  แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

   

2.1  ความชัดเจนของแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

2.2  ความเหมาะสมในการน าแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานมา
ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.3  การใช้ภาษาในการอธิบายเกีย่วกับแนวคิด และทฤษฎี
พื้นฐาน 

4.20 0.45 มาก 

3.  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้    
3.1  หลักการ    

(1) การแสดงความชัดเจนและความส าคัญของ 
รูปแบบ 

4.20 0.45 มาก 

(2) ความสอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานที่ 
น ามาใช้พัฒนารูปแบบ 

4.20 0.45 มาก 

       (3)  การน าไปใช้เป็นกรอบในการก าหนดกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

4.40 0.55 มาก 

      (4)  ความเหมาะสมในการใช้ภาษาและการเรียบเรียง
ภาษา 

4.20 0.45 มาก 

3.2  วัตถุประสงค์        
(1) ความสอดคล้องระหวา่งวัตถุประสงค์กับหลักการ 

 
4.40 0.55 มาก 
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รายการประเมิน 
X  

 

 

S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม/
ความสอดคล้อง 

       (2)  ความชัดเจนที่จะแสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น 4.20 0.45 มาก 

(3) ความเป็นไปได ้ 4.00 0.00 มาก 
(4) การใช้และการเรียบเรียงภาษาที่มคีวามหมาย 

และเข้าใจง่าย 
4.20 0.45 มาก 

3.3  แนวคิด และทฤษฎี    
      (1)  ความชัดเจนของแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบ 

4.40 0.55 มาก 

      (2)  ความเหมาะสมของแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบ 

4.20 0.45 มาก 

3.4  กระบวนการจัดการเรยีนรู้    
      (1)  มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้อง
และต่อเนื่อง 

4.40 0.55 มาก 

      (2)  ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรยีนรู้มี
รายละเอียดและค าอธิบายที่ชัดเจน 

4.00 0.00 มาก 

      (3)  กระบวนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม ท าให้
การจัดการเรยีนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 

4.20 0.45 มาก 

      (4)  การใช้และการเรียบเรียงภาษาเข้าใจง่าย 4.20 0.45 มาก 
3.5  การวัดและประเมินผล    
      (1)  การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของรูปแบบ 

4.00 0.00 มาก 

     (2)  การวัดและประเมินผลมคีวามเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 

4.00 0.00 มาก 

 
                       จากตารางที่ 25  พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ 
เหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษามี X =4.29  
และ S.D. =0.22 มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมาก  จึงสามารถน าไปใช้
ทดลองได ้
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ตารางท่ี 26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา       

 

 

รายการประเมิน 
X  

 

 

S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม/
ความสอดคล้อง 

1. การก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้    
   1.1  ครอบคลุมความต้องการจ าเป็น 4.80 0.45 มากที่สุด 

   1.2  มีการเรียงล าดับที่เชื่อมโยง 4.80 0.45 มากที่สุด 
   1.3  มีความสอดคล้องและมีความสัมพันธ์กัน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้    
    2.1  ช่ือแผนการจัดการเรียนรูแ้สดงถึงสาระการเรียนรู้ที่
ชัดเจน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.2  เวลาที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

    2.3 จุดประสงค์การเรียนรูม้ีความสอดคล้อง    
(1) สาระการเรียนรู้  4.60 0.55 มากที่สุด 
(2) กิจกรรมการเรียนรู ้ 4.40 0.55 มาก 
(3) การวัดและประเมินผล 4.40 0.55 มาก 

    2.4  สาระการเรียนรู้น าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

4.00 0.00 มาก 

    2.5 กิจกรรมการเรียนรู ้    
(1) มีความสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ของรูปแบบ 
4.20 0.45 มาก 

(2) แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน สามารถน าไป 
จัดการเรียนรู้ไดจ้ริง 

4.20 0.45 มาก 

(3) แต่ละขั้นตอนมีการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณติศาสตร์ของนักเรียน 

4.20 0.45 มาก 

    2.6 สื่อการจัดการเรยีนรู ้    
(1) มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 

(2) มีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.20 0.45 มาก 
(3) ส่งเสริมความสามารถทางคณติศาสตร์ของ 

นักเรียน 
4.20 0.45 มาก 
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รายการประเมิน 
X  

 

 

S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม/
ความสอดคล้อง 

    2.7 การวัดและประเมินผล    

(1) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องรูปแบบ 4.20 0.45 มาก 
(2) มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมความสามารถ 

ทางคณิตศาสตร ์
4.20 0.45 มาก 

   2.8 บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู้    
(1) สามารถน าผลการบันทึกไปปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
4.60 0.55 มากที่สุด 

   2.9 บันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง    
(1) สามารถวัดความสามารถด้านการมีมโนทัศน ์

ทางคณิตศาสตร ์
4.80 0.45 มากที่สุด 

(2) สามารถวัดความสามารถด้านการคิดค านวณ 4.00 0.00 มาก 

(3) สามารถวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร ์

4.20 0.45 มาก 

(4) สามารถวัดความสามารถด้านการให้เหตุผล 
ทางคณิตศาสตร ์

4.20 0.45 มาก 

                        
                      จากตารางที่  26  พบว่าคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ 
เหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษามี X =4.42 และ  S.D. =0.19  มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับ
มาก  เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 28 ข้อ ประกอบด้วยวัดความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์จ านวน 7 ข้อ วัดความสามารถด้านการคิดค านวณจ านวน 7 ข้อ วัดความสามารถด้าน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 7 ข้อ  และวัดความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
จ านวน 7 ข้อ แล้วตรวจสอบด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน  
คัดเลือกแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ไว้ 20 ข้อ  ซึ่งครอบคลุม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ  และผู้วิจัยสร้างแบบวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างใช้รูปแบบเป็นแบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ใช้หลังจากการเรียนรู้ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น จ านวน 3 ฉบับ มีฉบับละ 8 ข้อ  ประกอบด้วยวัดความสามารถด้าน
การมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์จ านวน 2 ข้อ วัดความสามารถด้านการคิดค านวณจ านวน 2 ข้อ            
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วัดความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 2 ข้อ  และวัดความสามารถด้านการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์จ านวน 2 ข้อ แล้วตรวจสอบด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน  คัดเลือกแบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ไว้จ านวน 3 ฉบับ ฉบับ
ละ 4 ข้อ ซึ่งครอบคลุมความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 1 ข้อ ดังตารางที่ 27 
ตารางท่ี 27 ค่า IOC ของความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้รูปแบบเป็นแบบปรนัย 

 
 

ข้อ วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
ค่าIOC คนที ่

1 
คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1 ความสามารถดา้นการมมีโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์   

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

2 ความสามารถดา้นการมมีโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 ความสามารถดา้นการมมีโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 ความสามารถดา้นการมมีโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 ความสามารถดา้นการมมีโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 ความสามารถดา้นการคดิค านวณ    +1 0 +1 +1 +1 0.80 
7 ความสามารถดา้นการคดิค านวณ    +1 +1 +1 0 +1 0.80 
8 ความสามารถดา้นการคดิค านวณ    +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 ความสามารถดา้นการคดิค านวณ    +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
10 ความสามารถดา้นการคดิค านวณ    +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
11 ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา

ทางคณิตศาสตร ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร ์
 
 
 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 



  220 

 
 

ข้อ วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

ค่าIOC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

14 ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15 ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16 ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

17 ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

18 ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

20 ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

                      จากตารางที่ 27   ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าแบบวัดความสามารถทาง 
คณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้รูปแบบเป็นแบบปรนัยมีความสอดคล้องกัน  โดยมีค่าIOC หรือค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 - 1.00  ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรปรับ
โจทย์หรือสถานการณ์ให้สั้นกะทัดรัด ไม่จ าเป็นต้องใช้โจทย์หรือข้อค าถามที่ยาวเกินไปเพราะต้องการ
วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์มากกว่าการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  ภาษาที่ใช้ต้องเข้าใจง่ายและ
ชัดเจน    
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ตารางท่ี 28 ค่า IOC ของความเหมาะสม/ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
ของแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างใช้รูปแบบเป็นแบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด  

 
 

ข้อ วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
ค่าIOC คนที ่

1 
คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

เรื่องที่ 1 มุม 

1 ความสามารถดา้นการมมีโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์   

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

2 ความสามารถดา้นการคดิค านวณ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา

ทางคณิตศาสตร ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

เรื่องที่ 2 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
1 ความสามารถดา้นการมมีโนทัศน์

ทางคณิตศาสตร์   
+1 +1 +1 0 +1 0.80 

2 ความสามารถดา้นการคดิค านวณ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา

ทางคณิตศาสตร ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

เรื่องที่ 3  การบวก การลบ การคณู และการหารเศษส่วน 
1 ความสามารถดา้นการมมีโนทัศน์

ทางคณิตศาสตร์   
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 ความสามารถดา้นการคดิค านวณ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา

ทางคณิตศาสตร ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

                      จากตารางที่ 28   ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าแบบวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างใช้รูปแบบเป็นแบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดมีค่า IOC หรือค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรปรับโจทย์
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หรือสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของนักเรียน ภาษาที่ใช้ต้องเข้าใจง่าย ชัดเจน  ไม่ก ากวม และ
สามารถน าไปใช้กับนักเรียนได้ทุกพ้ืนที่การศึกษา  
              1.3 ผลการหาประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการจั ด การ เ รี ยนรู้ ต ามแนวคิ ด 
Constructivism (JOICE Model) เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ก่อนน าไปทดลองใช้จริง โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด จ านวน 15 แผน ที่
พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
หองเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในสภาพการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง และรวบรวมข้อมูล
โดยผู้วิจัยด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ แบบภาคสนาม (Field Tryout) น าไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนจ านวน 40 คน จากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยหาค่า E1 จากคะแนนที่ได้จากการท า
แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างเรียน และหาค่า E2 จากคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/81.25  
       

ตอนที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model) เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
              2.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบ ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบ  

         ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่า งวิจัย ซึ่งเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 40 คน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  2. ความสามารถด้านการ
คิดค านวณ 3. ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  4. ความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์  โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของรูปแบบ 5 ขั้น โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจากบันทึกหลังสอนและการร่วม
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กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีผลการใช้รูปแบบ
ที่ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังตารางที่ 29 
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ตารางท่ี 29 ผลการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ 
 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ

นักเรียน 

ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อม
อย่างสนุกสนาน (Joyful 
Preparation: J) ใช้ลักษณะเด่น
ของการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน จะส่งเสรมิความสามารถ
ด้านการมมีโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ   
1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท า
มือ  วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียน
ทางคณิตศาสตร์ทีเ่ป็นรูปธรรมอยู่
บนอินเทอร์เน็ตเกีย่วกับเรื่องที่จะ
เรียนรู้ เพื่อเตรยีมความพร้อมให้
นักเรียนเรียนรูค้ณติศาสตร์อย่าง
สนุกสนาน  
2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียน
เกี่ยวกับความรู้ทีไ่ด้เรียนรู้จากสื่อ
เหล่านั้น 

1) ครูใช้สื่อ วีดิทัศน์ เพลงหรือบทเรียนทาง
คณิตศาสตร์ในการเตรียมความพรอ้มของนักเรียน ซึ่ง
นักเรียนให้ความสนใจสื่อเหล่านีเ้ป็นอย่างดี นักเรียน
พูดตามหรือร้องตามสื่อน้ันได้ นักเรียนจดจ่ออยู่กับสื่อ 
เพราะสื่อมีเสียง จังหวะ ท านอง มีสีสันสดใส 
ตัวหนังสือ ตัวอักษรรูปภาพประกอบท่ีน่าสนใจ ถ้าเป็น
บทเพลงนักเรียนสามารถร้องตามได้อย่างรวดเร็ว 
พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบเนือ้ร้อง 
2) เมื่อครตูั้งค าถามถามนักเรยีน นักเรียนต่างแสดง
ความสนใจที่จะตอบค าถาม เพราะนักเรียนได้คดิหรือ
เรียนรูเ้นื้อหาเบื้องต้น  องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
บางส่วนผ่านสื่อเหลา่นี ้ ซึ่งมีองค์ประกอบการน าเสนอ
ด้วยภาพ และเสียงอย่างชัดเจน  

นักเรียนบอก
ความหมายเกี่ยวกับ
จ านวน/สัญลักษณ์ได้  

ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน 
(Obvious Knowledge: O) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนเพื่อให้
เกิดความคดิรวบยอด  การสอน
แบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัย
จะส่งเสริมความสามารถด้านการ
มีมโนทัศน์ทางคณติศาสตร์และ
การคิดค านวณของนักเรียน คือ   

3) จากท่ีครูใช้กิจกรรมการก าหนด 2 กลุ่ม
สถานการณ์ทางคณติศาสตร์ที่แตกต่างกัน แล้วให้
นักเรียนร่วมกันเปรยีบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกัน
และแตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนสรุปเป็นความคิด
รวบยอดทางคณติศาสตรด์้วยตนเองนั้น นักเรียนมี
ความ 

1) นักเรียนน า
ประสบการณ์ในการ
เรียนรูค้ณติศาสตรม์า
สรุปรวมให้อยู่ในรูป
นิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัตติ่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ได ้  
2) นักเรียนเลือก และ
เขียนแนวทางการจัด
กระท าจ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ

นักเรียน 
3) ครูก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้
นักเรียนเปรียบเทียบหาลักษณะที่
เหมือนกันและลักษณะที่ต่างกัน 
เพื่อน าไปสู่ มโนทัศน์(ความคดิ
รวบยอด) หรือค าจ ากัดความของ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ  
4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือ
ปัญหาทางคณติศาสตร์ ให้
นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้
เหตุผลทางคณติศาสตร ์

สนุกสนาน และท้าทายกับสิ่งที่หา นักเรียนจะ
ช่วยกันเปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนหรือ
แตกต่าง โดยอ้างอิงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มี
อยู่เดิม หรือองค์ความรู้ทางคณติศาสตร์ทีไ่ดเ้รียนรู้
มาจากขั้นท่ี 1   เป็นพื้นฐานในการสรุปเป็นองค์
ความรู้ทางคณติศาสตร์ใหม่ และเมื่อนักเรียน
สามารถสรปุเป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่  
หรือบอกค าจ ากัดความของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
ในเนื้อหานั้นๆ ได้ นักเรียนรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถ
คิดไดด้้วยตนเอง  ซึ่งครูจะเป็นผู้น าสรุปองค์ความรู้
หรือความคดิรวบยอดที่นักเรียนได้ในแต่ละเนื้อหา
นั้นๆ พร้อมกันอีกครั้ง      
4) จากท่ีครูได้ก าหนดสถานการณ ์หรือปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตามเนื้อหาในแตล่ะเรือ่งนั้น โดยปัญหา
หรือสถานการณ์จะเป็นเรื่องราวท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรยีน 
นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนให้ความสนใจในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์เพราะเป็นเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับตนเองทั้ง
เป็นรายบุคคล รายคู่และรายกลุ่ม  ซึ่งการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ด าเนินการอย่างมีขั้นตอน นักเรียนบาง
คนครูต้องให้ค าแนะน าเพิ่มเติม โดยใช้มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์หรือความคิดรวบยอดที่ตนเองมีมาใช้ใน
การคิดแก้ปญัหาในแตล่ะขั้นตอน ได้แก่ การ
วิเคราะหโ์จทย์ปญัหา(โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง และ
โจทย์ต้องการหาอะไร)  การเลือกใช้ความรู้หรือองค์
ความรู้ทางคณติศาสตรม์าแก้โจทย์ปัญหา การ
ด าเนินการหาค าตอบ และในแตล่ะขั้นตอนนักเรียน
สามารถอธิบายหรือให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์
ประกอบได้ค่อนข้างชัดเจนมีความสอดคล้องกับ
ความรู้ทางคณติศาสตร์ทีไ่ด้เรียนรูม้า แต่ในบาง
สถานการณ์ครูก็แนะน าเพิ่มเติมบา้ง 
 

การบวก ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่โจทย์
ก าหนด และ
ด าเนินการจัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการบวก 
ลบ คูณ หารจ านวน
อย่างต่อเนื่อง เป็น
ขั้นตอนตามล าดับจน
ได้ผลลัพธ์ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ

นักเรียน 
ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลาย (Infinite 
Activities: I) ใช้ลักษณะเด่นของ
การสอนแบบใช้เกม การสอนแบบ
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะส่งเสริม
ความสามารถดา้นการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  
5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตรด์้วย
ตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ประกอบ   
6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือเกมที่แข่งขัน
อาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุม่ หรือ
เล่นสนุกๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางคณิตศาสตร ์

 

5) นักเรียนสนุกสนานและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี
กับการฝึกสร้างโจทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ในแต่ละ
เนื้อหาท่ีไดเ้รียนรู้ไปเป็นรายบคุคล  รายคู่ หรือราย
กลุ่ม  และแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ หาค าตอบของ  
โจทย์ปัญหาทีต่นเองสรา้งขึ้นได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
ถ้าเป็นรายคู ่หรือรายกลุ่ม นักเรียนจะร่วมกัน
แลกเปลีย่น ช่วยกันเขียน แสดงวิธีการด าเนินการหา
ค าตอบลงในกระดาษอย่างชัดเจน  โดยนักเรยีน
ส่วนมากบอกเหตุผลทางคณติศาสตร์ที่ตนเองใช้ในการ
แก้ปัญหาประกอบการอธิบายได้  แต่นักเรียนบางคน
ต้องให้เพื่อนช่วย หรือฟังค าแนะน าจากครูก่อนถึงจะ
อธิบายด้วยตนเองได ้
6) ในต้นชั่วโมงเรียน มีนักเรยีนบางคนถามครูว่า“วันน้ี
มีกิจกรรมอะไร มาให้ร่วมสนุกบ้าง” นักเรียนส่วนมาก
ให้ความสนใจ สนุกสนาน เพลดิเพลินกับกิจกรรมและ
การเล่นเกมคณิตศาสตร์ที่ครูจดัเตรียมให้ในแตล่ะ
เนื้อหาท่ีแตกต่างกัน ในแต่ละกิจกรรมหรือเกมจะ
ฝึกฝนให้นักเรียนเกดิความสามารถทางคณิตศาสตร์ ใน
ด้านการมมีโนทัศน์ทางคณติศาสตร์  การคิดค านวณ  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หรือการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นเกมที่แข่งขันเป็นรายคู่ เป็นราย
กลุ่ม หรืออาจเล่นสนุกๆ นักเรียนตั้งใจท ากิจกรรม
อย่างเต็มที่ ช่วยกันคิด ช่วยกันท า เพื่อให้คู่ของตนเอง
หรือกลุ่มของตนเองตอบเป็นที่หน่ึง นักเรียนชอบเกมที่
มีการแข่งขัน เพราะนักเรียนชอบ  ความท้าทาย ท าให้
นักเรียนตื่นเต้นตลอดเวลา เรียน 
 
 
 
 
 
 

1) นักเรียนประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณติศาสตร์  
ด าเนินกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาตาม
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
จนได้ค าตอบของโจทย์
ปัญหา  
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ

นักเรียน 
ขั้นที่ 4  การตรวจสอบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Check Learning 
Experience: C) ใช้ลักษณะเด่น
ของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การสอนการแก้ปญัหา
คณิตศาสตร์ จะส่งเสริม
ความสามารถดา้นการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ   
7) นักเรียนก าหนดปญัหา 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
หรือเกิดจากประสบการณ์ที่
นักเรียนเคยเผชิญมา มาแก้ปญัหา
และค านวณหาค าตอบของปัญหา 
ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความ
ถูกต้องจากเพื่อน  สื่อจัดการ
เรียนรู้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 
(Internet)  หรือผู้รู้ 

7) นักเรียนให้ความร่วมมือ และสนุกสนานกับการน า
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นจริงมา ก าหนด
ปัญหา สถานการณ์ หรือ        เกิดจากประสบการณ์ที่
นักเรียนเคยเผชิญมา ซึ่งนักเรียนชอบท างานเป็นราย
กลุ่มมากกว่าการท างานเป็นรายบคุคลหรือรายคู่ 
เพราะนักเรียนชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น        
ร่วมกับเพื่อนๆ  แต่ในกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง  นักเรียนสามารถหา
วิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ตนเองได้สรา้งขึ้นด้วย
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนได้เรียนรู้ไปและ
ค านวณหาค าตอบของปัญหาที่ก าหนดไวไ้ด้อย่าง
ถูกต้อง มีนักเรียนบางกลุม่ที่ครูต้องคอยแนะน าให้
ความช่วยเหลือบ้างในบางครั้ง และนักเรียนบางคนก็
หาความรูเ้พิ่มเตมิจากสื่อจัดการเรยีนรู้ที่อยู่บน
อินเทอร์เน็ต หรือผู้รู ้

1) นักเรียนประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณติศาสตร์  
ด าเนินกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาตาม
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
จนได้ค าตอบของโจทย์
ปัญหา  
2) นักเรียนแสดง
แนวคิด และสรุป
แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์
ถามได้อย่าง
สมเหตุสมผล   

ขั้นที่ 5 การประเมินผลการ
เรียนรู ้(Evaluate Learning: 
E) ใช้ลักษณะเด่นของการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   การสอน
การแก้ปัญหาคณติศาสตร์ จะ
ส่งเสริมความสามารถด้านการให้
เหตุผลทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียน  คือ                 
8) นักเรียนท าบันทึกการเรยีนรูสู้่
ชีวิตจริง เพื่อประเมินองค์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริง
ด้านการคดิค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์  

8) นักเรียนแต่ละคนตั้งใจท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิต
จริง นักเรียนพยายามที่จะเขียนแสดงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่ตนเองได้เรียนรูไ้ปลงในบันทึกการเรียนรู้ 
ซึ่งนักเรียน   แต่ละคนมีการเขียนสรุป อธิบายใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เขียนเป็น Mind  
Mapping เขียนเป็นค าบรรยาย เขียนโดยใช้รูปภาพ
ประกอบ อีกท้ังเขียนยกตัวอย่าง  การน าองค์ความรู ้
ที่ตนเองได้รับไป  ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงด้าน 
การคิดค านวณ การแก้ปญัหา และการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ในช่วงแรกๆ นักเรียนยังเขียนสรุป 
ไม่ค่อยดเีท่าที่ควร พอเขียนไปเรื่อยๆ  ก็เกิดความ
ช านาญ  มีการเขียนสรุปที่หลากหลายรูปแบบ มีการ
เขียนที่ครอบคลมุองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนเอง
ได้เรียนรูไ้ป  มากขึ้น 

1) นักเรียนแสดง
แนวคิด และสรุป
แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์
ถามได้อย่าง
สมเหตุสมผล   
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                          จากตารางที่ 29  ผลการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่ส่งเสริม

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 40 คน ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ พบว่าในแต่ละข้ันตอนของรูปแบบมี

ความสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J)  

ส่งเสริมให้นักเรียนบอกความหมายเกี่ยวกับจ านวน/สัญลักษณ์ได้ ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน 

(Obvious Knowledge: O) ส่งเสริมให้นักเรียนน าประสบการณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาสรุปรวม

ให้อยู่ในรูปนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได้  เลือก และเขียนแนวทางการจัด

กระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่โจทย์ก าหนด และด าเนินการ

จัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนอย่างต่อเนื่อง เป็นขั้นตอน

ตามล าดับจนได้ผลลัพธ์  ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I) 

ส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  ด าเนินกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตาม

ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจนได้ค าตอบของโจทย์ปัญหา  ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ 

(Check Learning Experience: C) ส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์  ด าเนิน

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจนได้ค าตอบของโจทย์ปัญหา  แสดงแนวคิด 

และสรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามได้อย่างสมเหตุสมผล  ขั้นที่ 5 การ

ประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงแนวคิด และสรุปแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามได้อย่างสมเหตุสมผล   ซึ่งหลังจากการน ารูปแบบไปใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างแล้ว  ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมาแก้ไข โดยแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ปรับแก้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ

นักเรียน 
โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสาน
สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความ
ชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่าง
แจ้งจากกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัต/ิเรียนรู้
ไป 
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โจทย์ของสถานการณ์ให้สั้น มีความกระชับขึ้น และปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลแบบวัดความ

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้ชัดเจนมากข้ึน  รูปแบบที่พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขแล้วหลังจากการ

น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จะประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค ์กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล ในการทดลองใช้ครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบพบว่า 

รูปแบบมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 80.13/82.63  มีรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนในตารางที่  30 

ตารางท่ี 30  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ก่อนและหลังเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. r L U t-test sig 

ก่อนเรียน 40 20 7.03 2.09 
0.31 8.96 10.34 28.32* .049 

หลังเรียน 40 20 16.68 1.51 

 *P<.05 

      ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ จากตารางที่ 30 สรุปได้ว่านักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
เท่ากับ 7.03  และ 16.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.09 และ 1.51 ตามล าดับ  นั่นคือคะแนน
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 9.66 คะแนน  หรือมีค่าสูงประมาณ 2.37 เท่าของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) ใช้ได้ผลดี  ผลการวิเคราะห์พบว่าคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ทั้งสองครั้งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.31, sig = 
.049) เป็นความสัมพันธ์ขนาดปานกลางเท่ากับ 0.31 ทิศทางบวก แสดงว่านักเรียนได้คะแนน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนมีแนวโน้มได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และผลการ
ทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียวของผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งสรุปได้ว่า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model) มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ส าหรับผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์
ในระดับความเชื่อม่ัน 95% เท่ากับ (8.96,10.33) 
ตารางท่ี 31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ใน
ภาพรวมและแต่ละด้านของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนตามรูปแบบ 

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ จ านวนเท่าของ
คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนที่สูงขึ้นจาก

คะแนนเฉลี่ย             
ก่อนเรียน 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

ภาพรวม 4 ด้าน 
(20คะแนน) 

X  7.03 16.03 16.68 
2.37 

S.D. 2.08 1.39 1.51 

ความสามารถทางคณิตศาสตร์แต่ละด้าน 

คะแนนเฉลี่ยของความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

จ านวนเท่าของ
คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนที่สูงขึ้นจาก

คะแนนเฉลี่ย             
ก่อนเรียน 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

ความสามารถด้านการมี   
 มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 

(5คะแนน) 

X  1.68 4.30 4.55 
2.70 

S.D. 0.69 0.52 0.55 

ความสามารถด้าน               
การคิดค านวณ               

(5คะแนน) 

X  1.83 3.98 4.10 
2.24 

S.D. 0.68 0.53 0.55 

ความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

(5คะแนน) 

X  1.75 3.90 4.03 
2.30 

S.D. 0.71 0.50 0.53 

ความสามารถด้านการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

(5คะแนน) 

X  1.78 3.85 4.00 
2.25 

S.D. 0.62 0.53 0.45 
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                      จากตารางที่ 31   พบว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใน
ภาพรวม และจ าแนกความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1. ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์   2. ความสามารถด้านการคิดค านวณ 3. ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  4. ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ในภาพรวมสูงขึ้น มีคะแนนรวม 20 คะแนน โดยก่อนเรียน ( X =7.03, S.D.=2.08)  
ระหว่างเรียน ( X =16.03, S.D.=1.39) และหลังเรียน ( X =16.68, S.D.=1.51)  และคะแนนรวม
ด้านละ 5 คะแนน  มีพัฒนาการด้านความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยก่อน
เรียน ( X =1.68, S.D.=0.69)  ระหว่างเรียน ( X =4.30, S.D.=0.52) และหลังเรียน ( X =4.55, 
S.D.=0.55)  มีพัฒนาการด้านความสามารถด้านการคิดค านวณสูงขึ้น โดยก่อนเรียน ( X =1.83, 
S.D.=0.68)  ระหว่างเรียน ( X =3.98, S.D.=0.53) และหลังเรียน( X =4.10, S.D.=0.55)  มี
พัฒนาการด้านความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยก่อนเรียน ( X =1.75 , 
S.D.=0.71)  ระหว่างเรียน ( X =3.90, S.D.=0.50) และระยะหลังเรียน ( X =4.03, S.D.=0.53) และ
มีพัฒนาการด้านความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยก่อนเรียน ( X =1.78, 
S.D.=0.62)  ระหว่างเรียน ( X =3.85, S.D.=0.53) และหลังเรียน ( X =4.00, S.D.=0.45) จะเห็นได้
ว่าจ านวนเท่าของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนของความสามารถทางคณิตศาสตร์แต่ละด้านมี
ดังนี้ ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์สูงสุด 2.7 เท่า รองลงมาความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2.30 เท่า ส่วนความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการคิด
ค านวณมีค่าใกล้เคียงกันเป็น 2.25 และ 2.24 เท่า สรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) มีพัฒนาการความสามารถทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้นตามล าดับจากก่อนเรียน ระหว่างเรียนถึงหลังเรียน ดังแผนภาพที่ 20 
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แผนภาพที่ 20 กราฟแสดงพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ าแนก
แต่ละด้าน 

 

 
 

               

 

 

 

                   ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ าแนกตามประเด็น 4 ข้อ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นต่อประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 1) ครูจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเรียนรู้ในเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ นักเรียนสามารถอธิบาย

ถึงสิ่งที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ เช่น ครูใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ใช้เพลงท าให้

นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน ใช้คลิปจากอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ  

ครูสอนเป็นขั้นตอน ครูอธิบายให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างชัดเจน ดังความคิดเห็นของนักเรียนคน

ที่ 1 ที่ว่า “ครูอธิบายเนื้อหาทีละขั้นตอน  ถ้าไม่เข้าใจครูจะอธิบายซ้ าๆ”  2) ครูใช้สื่ออุปกรณ์ที่

หลากหลาย เช่น  ใช้สื่อที่สามารถจับต้องได้ ใช้สื่อที่เป็นคลิปจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งสื่อมีตัวอักษร มีเสียง 

มีสีสันที่น่าสนใจ  ใช้กิจกรรม  เกมและเพลงที่หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่เรียน  ให้
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นักเรียนสร้างสื่ออุปกรณ์ท่ีท าได้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ดังความคิดเห็นของนักเรียนคนที่ 5 ที่ว่า “ครใูช้สื่อที่นักเรียนสามารถจับ สัมผัสได้ 

และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท าสื่อ แล้วมาน าเสนอให้เพ่ือนๆ ดู เช่น  การสร้างแผนภูมิแท่งที่แสดง

ข้อมูลของนักเรียนทั้งห้องเป็นรายกลุ่ม”  3) แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ คือ มีการวัด

ความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ดง

ความคิดเห็นของนักเรียนคนที่  1 ที่ว่า “เป็นแบบทดสอบที่ดัดแปลงมาจากสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวัน เน้นการให้เหตุผลว่าท าไมถึงตอบแบบนี้”  ฝึกใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น  การคิด

ค านวณ  การแก้โจทย์ปัญหา  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ดังความคิดเห็นของนักเรียนคนที่ 2 ที่ว่า 

“การตอบค าถามของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต้องมีเหตุผลทางคณิตศาสตร์รองรับเสมอ” และ

นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง และหลังจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้นี้  4) นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น คือ นักเรียนมีความ

เข้าใจในเนื้อหาและสัญลักษณ์ต่างๆทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ดังความคิดเห็นของนักเรียนคนที่ 3 ที่ว่า 

“สามารถต่อยอดความรู้จากองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่เดิม  ท าให้มีความคิดที่หลากหลาย”  

สามารถคิดค านวณหาค าตอบได้รวดเร็วมากขึ้นสามารถแก้โจทย์ปัญหาและคิดหาค าตอบของโจทย์

ปัญหาได้คล่องแคล่วมากขึ้น  สามารถให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ได้ ดังความคิดเห็นของนักเรียนคนที่  1 ที่ว่า “ท าให้เป็นคนมีเหตุผลในการคิด”  จาก

บทสรุปการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลของการจั ดการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ที่ช่วยส่งเสริม

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 

 
ตอนที่ 3 ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
               กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยายผลรูปแบบครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
จ านวน 40 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน
อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  โดยนักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมี
คุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ และจากผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  1. ความสามารถด้าน
การมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 2. ความสามารถด้านการคิดค านวณ 3. ความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  4. ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  หมายความว่า 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน เมื่อน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  1. ความสามารถด้านการมีมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 2. ความสามารถด้านการคิดค านวณ 3. ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 4. ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นในการขยายผล
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  1. ความสามารถด้านการมีมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 2. ความสามารถด้านการคิดค านวณ 3. ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  4. ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาพรวม และจ าแนก
แต่ละด้าน 
              ค าถามที่ใช้ในการวิจัย 

               รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลการวิจัยมีประสิทธิผลเป็น
อย่างไร 
              วัตถุประสงค์การวิจัย 
               เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ขยายผลรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผล
รูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ก่อนและ
หลังเรียน 
              2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยาย
ผลรูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)มี 2 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างเรียน และระยะท่ี 2 หลังเรียน 
             สมมติฐานการวิจัย 
              ในการขยายผลรูปแบบครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้ 
              1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลรูปแบบที่เรียนตามรูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)  หลัง เรียนมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
              2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลรูปแบบ ที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism (JOICE Model) มีพัฒนาการของความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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             ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
             1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลที่
เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ก่อนและหลังเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test แบบ dependent มีผลการทดสอบดังตารางที่ 32 
ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใชข้ยายผลที่                
เรียนตามรปูแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ก่อนและหลังเรียน  

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. r L U t-test sig 

ก่อนเรียน 40 20 7.20 2.05 
0.52 8.29 9.45 31.18* .00 

หลังเรียน 40 20 16.08 1.50 

 *P<.05 

      ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลที่เรียนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) มีคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ จากตารางที่ 32 สรุปได้ว่า
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลจ านวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 7.20  และ 16.08  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.05 
และ 1.50 ตามล าดับ  นั่นคือคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 8.88 คะแนน  หรือมีค่าสูง
ประมาณ 2.23 เท่าของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน แสดงว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ใช้ได้ผลดี  ผลการวิเคราะห์พบว่า
คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้งสองครั้งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (r = 0.52, sig = .00) เป็นความสัมพันธ์ขนาดปานกลางเท่ากับ 0.52 ทิศทางบวก แสดงว่า
นักเรียนได้คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนมีแนวโน้มได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  และผลการทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียวของผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
.05 ซึ่งสรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ (8.29,9.45) 
                2. ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ขยายผลรูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)   
มี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างเรียน และระยะที่ 2 หลังเรียน โดยพิจารณาแนวโน้มของการ



  236 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ขยายผลรูปแบบ ทั้งในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 33 
ตารางท่ี 33 พัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลรูปแบบ 

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ จ านวนเท่าของคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนที่สูงขึ้น

จากคะแนนเฉลี่ย            
ก่อนเรียน 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

ภาพรวม 4 ด้าน 
(20คะแนน) 

X  7.20 15.93 16.08 
2.23 

S.D. 2.05 1.38 1.49 

ความสามารถทางคณิตศาสตร์
แต่ละด้าน 

คะแนนเฉลี่ยของความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

จ านวนเท่าของคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนที่สูงขึ้น

จากคะแนนเฉลี่ย            
ก่อนเรียน 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

ความสามารถด้าน
การมีมโนทัศน์ทาง

คณิตศาสตร์ 
(5คะแนน) 

X  1.90 4.30 4.35 

2.29 
S.D. 0.63 0.52 0.58 

ความสามารถด้าน               
การคิดค านวณ               

(5คะแนน) 

X  1.85 3.90 3.95 
2.13 

S.D. 0.66 0.50 0.45 

ความสามารถด้าน
การแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
(5คะแนน) 

X  1.85 3.93 3.95 
2.14 

S.D. 0.66 0.42 0.55 

ความสามารถด้าน

การให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ 

(5คะแนน) 

X  1.60 3.80 3.83 

2.39 
S.D. 0.63 0.56 0.45 

 
               จากตารางที่ 33  พบว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ขยายผลรูปแบบในภาพรวม และจ าแนกความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1. ความสามารถด้าน
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การมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 2. ความสามารถด้านการคิดค านวณ 3. ความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4. ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมสูงขึ้น มีคะแนนรวม 20 คะแนน โดยก่อนเรียน ( X =7.20, 
S.D.=2.05)  ระหว่างเรียน ( X =15.93, S.D.=1.38) และหลังเรียน ( X =16.08, S.D.=1.49)  และ
คะแนนรวมด้านละ 5 คะแนน  มีพัฒนาการด้านความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
สูงขึ้น โดยก่อนเรียน ( X =1.90, S.D.=0.63)  ระหว่างเรียน ( X =4.30, S.D.=0.52) และหลังเรียน     
( X =4.35, S.D.=0.58)  มีพัฒนาการด้านความสามารถด้านการคิดค านวณสูงขึ้น โดยก่อนเรียน        
( X =1.85, S.D.=0.66)  ระหว่างเรียน ( X =3.90, S.D.=0.50) และหลังเรียน( X =3.95, S.D.=0.45)  
มีพัฒนาการด้านความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยก่อนเรียน ( X =1.85, 
S.D.=0.66)  ระหว่างเรียน ( X =3.93, S.D.=0.42) และระยะหลังเรียน ( X =3.95, S.D.=0.55) และ
มีพัฒนาการด้านความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยก่อนเรียน ( X =1.60, 
S.D.=0.63)  ระหว่างเรียน ( X =3.80, S.D.=0.56) และหลังเรียน ( X =3.83, S.D.=0.45) จะเห็นได้
ว่าจ านวนเท่าของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนของความสามารถทางคณิตศาสตร์แต่ละด้านมี
ดังนี้ ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงสุด 2.39 เท่า รองลงมาความสามารถด้าน
การมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 2.29 เท่า ส่วนความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ด้านการคิดค านวณมีค่าใกล้เคียงกันเป็น 2.14 และ 2.13 เท่า สรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ขยายผลที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) มี
พัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามล าดับจากก่อนเรียน ระหว่างเรียนถึงหลังเรียน ดัง
แผนภาพที่ 21   
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แผนภาพที่ 21 กราฟแสดงพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ขยายผลรูปแบบจ าแนกแตล่ะด้าน  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เ พ่ือส่งเสริมความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของอย่างไม่เป็นทางการ โดยแสดงความคิดเห็น

จ าแนกตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 

Model)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สรุปได้                 

ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) เป็นการเตรียมความ

พร้อมโดยใช้สื่อ สิ่งเร้าที่นักเรียนสนใจ เพ่ิมความตื่นเต้นในการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนสนุกกับสื่อและ
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อยากที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) เป็นขั้นที่

นักเรียนสามารถเรียนรู้จาก 2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน นักเรียนมีความท้าทาย 

ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกันตอบ แสดงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองได้เรียนรู้มาและให้

เหตุผล บอกลักษณะที่เหมือนกัน/ลักษณะที่แตกต่างกันจนนักเรียนสรุปเป็นความรู้ใหม่ตามเนื้อหา

นั้นๆ ได้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดภาคภูมิใจในตนเอง  ขั้นที่ 3 การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่

หลากหลาย (Infinite Activities: I) เป็นขั้นที่นักเรียนให้ความร่วมมือในการสร้างโจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ที่ใกล้ตัว และมีความท้าทายในการแก้โจทย์ปัญหาเพ่ือหาค าตอบ  ซึ่งนักเรียนสามารถ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเขียนอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการหาค าตอบได้ชัดเจน 

อีกทั้งนักเรียนให้ความสนใจ และตื่นเต้นกับกิจกรรมหรือเกมทางคณิตศาสตร์ที่ครูได้จัดเตรียมมาใน

แต่ละเนื้อหา ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning Experience: C) 

เป็นขั้นที่นักเรียนสร้างเรื่องราวของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน จาก

ประสบการณ์ใกล้ตัวนักเรียน และจากประสบการณ์ของคนรอบข้างนักเรียน ท าให้นักเรียนตื่นเต้นกับ

การด าเนินการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบและขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้  (Evaluate 

Learning: E) เป็นขั้นที่นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงในแต่ละเนื้อหา โดยเขียนอธิบาย

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ได้ครบถ้วนที่สุด  ซึ่งนักเรียนแต่ละคนเขียนอธิบายใน

รูปแบบที่หลากหลาย จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดนี้มีความส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน

มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  ได้แก่  ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์   

ความสามารถด้านการคิดค านวณ  ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และ

ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
   การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  
(JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3) ขยายผล
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีวิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed 
Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded 
Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methods) และใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่มเดียวก่อน-หลัง (The One 
Group Pretest-Posttest Design) การใช้รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย( X ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความแปรปรวน หาค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent 
samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผู้ วิจัยท าหน้าที่ เป็นผู้สอน มีการสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 
สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ 
                1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ( JOICE Model)  มีองค์ประกอบของรูปแบบ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่1 หลักการ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด 
Constructivism  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ผู้เรียน
ได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่  และปรับกระบวนการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้
ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ได้แก่ ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์   
ความสามารถด้านการคิดค านวณ ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถ
ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไปใช้จริงตามศักยภาพ องค์ประกอบที่ 3 แนวคิด และทฤษฎีในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Constuctivism แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ทฤษฎีของดีนส์
กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) ขั้นที่ 2  การ
ท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O)   ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
( Infinite Activities: I)   ขั้นที่  4  การตรวจสอบประสบการณ์ การเรียนรู้  (Check Learning 
Experience: C)   ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E)   องค์ประกอบที่ 5 
การวัดและประเมินผล เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์อยู่ในตัวผู้เรียน ซึ่ง
น าไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยการวัดและประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์
มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่  (1) ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถใน
การเข้าใจ ให้ความหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในด้านจ านวน  สัญลักษณ์ หรือการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แล้วสรุปรวมให้
อยู่ในรูปนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติต่างๆ (2) ความสามารถด้านการคิดค านวณ เป็นความสามารถใน
การจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่าง
คล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง 
อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์  (3) ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการ
แก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยผู้เรียนต้องฝึกฝนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นเพ่ือพัฒนายุทธวิ ธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย (4) ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นการแสดง
แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตาม
แนวคิดคณิตศาสตร์  ความสามารถทางคณิตศาสตร์วัดด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
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คณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การคิดค านวณ  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น (1) แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน/หลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  (2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยมีลักษณะ
เป็นค าถามปลายเปิด ใช้หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น  และแบบบันทึกการ
เรียนรู้สู่ชีวิตจริงใช้ประเมินทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยมีการประเมินผลด้วยระดับ
คุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy  ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีผลการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา (JOICE Model)  ตามเกณฑ์ E1/E2 กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้
ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเท่ากับ  80.13/82.63   
               2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model)   เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สรุปได้ว่าหลังเรียน
ตามรูปแบบการจัดการ เรี ยนรู้ ตามแนวคิด  Constructivism ( JOICE Model)  เ พ่ือส่ ง เสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2  
               3. ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลการวิจัยที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model) เ พ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษามี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
 
อภิปรายผล 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอภิปราย ผลการวิจัย
ได้ดังนี ้
 1. จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา   ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิง
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โครงสร้างและเชิงเนื้อหา และมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  มีความเหมาะสม 
และครอบคลุมความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model)   
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ด าเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
กับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ที่สรุปว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
เพราะคณิตศาสตร์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ  
แก้ปัญหา  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ต้อง
ปรับเปลี่ยน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพที่เท่าเทียมกับนานาชาติ  ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ของ The National Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM) หรือสมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีลักษณะดังนี้                         
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ (To learn to value mathematics)  2) มีความมั่นใจใน
ความสามารถของตัวเองที่จะท าคณิตศาสตร์ (To become confident in their ability to do 
mathematics)  3)  เ ป็ น นั ก แ ก้ ปั ญ ห า  ( To become mathematical problem solvers)                             
4) สามารถสื่อสารคณิตศาสตร์ได้ (To learn to communicate mathematically)  5) สามารถให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ (To learn to reason mathematically)((NCTM), 2000) ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการฝึกปฏิบัติให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา   กิจกรรมการเรียนรู้ต้องผสมผสานทั้งเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการเรียนรู้เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้พบเห็น หรือมี
อยู่ในชีวิตประจ าวันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างถ่องแท้จากตัวอย่างที่
สัมผัสได้จริง ท าให้รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ และมีคุณค่า  สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
(อัมพร ม้าคนอง, 2547) ดังนั้นในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและกระบวนการความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวนักเรียน  เป็นผู้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยนักเรียน
จะต้องมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ เป็นสิ่งส าคัญในการท าความเข้าใจ ให้ความหมายที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคิดค านวณ  ความสัมพันธ์และจ านวน  รวมถึงการให้เหตุผล
อย่างเป็นระบบ  เป็นสิ่งที่เกิดจากการสังเกต  หรือจากการได้รับประสบการณ์ที่นักเรียนได้ประสบ
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แล้วน ามาประมวลผลเป็นข้อสรุปทางคณิตศาสตร์  ค็อกเบิร์นและลิตเลอร์ (Cockburn & Littler, 
2010; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) กล่าวว่า มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
เป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการน าความรู้คณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาหรือใช้
งาน ครูที่มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องและเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมาย  ที่มา และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กันของมโนทัศน์ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม หรือการด าเนินการทางคณิตศาสตร์จะสามารถจัดการ
เรียนรู้เพ่ือสื่อสาร สื่อความหมายให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างค าถามขยายความ เพ่ือพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ 
นอกจากนั้นยังมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียน  ดังนั้นนักเรียนที่มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง จะสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ดี รวมทั้งมีพ้ืนฐานที่จะเชื่อมโยง และมีความสามารถในการคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ใน
ระดับสูงขึ้นไปได้ดีด้วย 2) ความสามารถด้านการคิดค านวณ เป็นความสามารถพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ในการจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก การลบ การคูณ การหารจ านวน
นับ เศษส่วนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางในการ
ด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ ถ้า
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ  จะท าให้ติดอยู่ในตัวนักเรียน เป็นผู้มีทักษะการคิดค านวณที่ดีและเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  3) ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็น
ความสามารถหนึ่งในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และ
พัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนว
ทางการคิดที่หลากหลาย มีความกระตือรือร้นและมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพ้ืนฐานที่นักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต 4) ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็น
ความสามารถในการแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และ
การสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดตามหลักการ สมบัติและ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Marsh, 2007; ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ผลการวิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism อันเนื่องมาจากแนวคิด
และทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้  (Constructivist Learning Theory) (Jonassen, 1992; Underhill, 
1991; ทิศนา แขมมณี, 2547) ที่สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์  ได้มีโอกาสผิดพลาดและมีโอกาสแก้ตัวจากความ
ผิดพลาดนั้นๆ   ผู้เรียนไม่ควรได้รับการสอนให้จดจ าเนื้อหาต่างๆ เท่านั้น  แต่ควรจะได้รับการเสนอให้
รู้จักคิดโดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ตนได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ  คือการน าข้อมูลหรือความรู้
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ใหม่ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ตนมีอยู่ ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
คลุมเครือโดยให้ความสนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท าของตนเอง และการปรับ
กระบวนการรู้คิด พยายามค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งจนเกิด
เป็นองค์ความรู้หรือมโนทัศน์ที่มีความหมายต่อตนเอง โดยผู้สอนต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีที่ต่างกัน เน้นแก้ปัญหาที่มีความหมายจริงๆ และเป็น
ปัญหาในชีวิตจริง มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรม จัดเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน สร้างความรู้
ร่วมกัน ร่วมมือกันท างานและใช้ค าถามกระตุ้นการค้นหา โดยผู้สอนเป็นผู้ที่อ านวยความสะดวกในการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์  ที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดและดีที่สุด  ผลการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ ทฤษฎีของ
ดีนส์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (Bell, 1981; พรรณี  ชูทัย, 2528: 170; สุรางค์  โค้วตระกูล, 
2536: 140-141; ทิศนา  แขมมณี, 2545: 64)  สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอน
จ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งนี้เนื่องจากสาระของวิชาคณิตศาสตร์มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน การจัดการเรียนรู้จะสูงขึ้นตามล าดับ ถ้าเรียนรู้แบบไม่เข้าใจ อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับสูงขึ้น  การให้การบ้านก็ไม่ควรให้มากเกินไปแต่ควรให้
สม่ าเสมอ และใช้เวลาในการท าไม่มากเกินไป  ที่ส าคัญต้องไม่ยากจนผู้เรียนท าไม่ได้ จะท าให้ผู้เรียน
หมดก าลังใจในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะประสบความส าเร็ จได้ดีนั้นผู้สอนจะต้อง
น าความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาใช้   ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  ผู้เรียน
ในช่วงวัยนี้ไม่สามารถเข้าใจค าพูดที่เป็นนามธรรมได้โดยตรง เพราะสิ่งที่เป็นนามธรรมจะขึ้นกับการ
หยั่งรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ และสิ่งที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นต้องเน้นการให้เหตุผลที่อิง
รูปธรรม  ซึ่งการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมาประกอบ  ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความเข้าใจ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ให้มากที่สุด ฝึกให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องให้สัมพันธ์กัน  จึงจะสามารถน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้อย่างมีเหตุผล  และควรให้การเสริมแรงทางบวก เป็นค าพูด หรือสภาพที่ท าให้พฤติกรรมเกิดขึ้นซ้ า
อีก หรือการเสริมแรงทางลบ เพ่ือเป็นการเปลี่ยนสภาพการณ์ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบางอย่าง 
ในการท าให้เกิดพฤติกรรมแบบที่ต้องการ  ผลการวิเคราะห์แนวคิดการประเมินผลตามของ SOLO 
Taxonomy (Biggs and Collis, 1982) สรุปได้ว่าเป็นระบบที่น ามาช่วยอธิบายผู้เรียนว่ามีพัฒนาการ
การปฏิบัติที่ซับซ้อนอย่างไรในการเรียนเพื่อรอบรู้ที่มีความหลากหลายของภาระงานทางวิชาการโดยที่
นิยามจุดประสงค์ของหลักสูตรในสภาพที่พึงประสงค์ของการปฏิบัติ เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคนที่ปฏิบัติได้จริง การใช้ SOLO Taxonomy เป็นเกณฑ์การประเมินความสามารถทาง
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คณิตศาสตร์ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์แบ่งเป็น 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระดับความสามารถของผู้เรียนดังนี้  ระดับ 1  หมายถึง ระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน/ ไม่ตรงตาม
จุดประสงค์ (Pre- structural Level)  ระดับ 2  หมายถึง ระดับโครงสร้างเดี่ยว/ จุดประสงค์เดี่ยว 
(Uni-structural Level) ระดับ 3 หมายถึง ระดับโครงสร้างหลากหลาย/จุดประสงค์ที่หลากหลาย 
(Multi-structural Level) ระดับ 4 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง/ การตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล (Relational Level) และระดับ 5 หมายถึง ระดับแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้างภาคขยาย
นามธรรม/การประเมินค่า (Extended Abstract Level) ซึ่งระดับของ SOLO Taxonomy จะช่วย
ให้ทั้งครูและผู้เรียนตระหนักถึงองค์ประกอบที่หลากหลายของหลักสูตรได้ชัดเจนขึ้น  ผลการ
สังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ Gerlach and 
Ely ,1980 ; Brown, Lewis and Harcleroad ,1983; Hannafin and Peck, 1988 ; Tripp and  
Bichelmeyer, 1990;  Gagné, Briggs and Wager, 1992; Kemp, Morrison and Ross, 1994 ; 
Glasser, 1998; ทิศนา แขมมณี, 2545  และ Instructional  System  Designz ผู้วิจัยสังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบของรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) หลักการ เป็นการก าหนดหัวข้อที่จะสอน 
โดยการวิเคราะห์ความจ าเป็น  ปัญหาอุปสรรค และความต้องการของผู้ เรียน  และผู้สอน                         
2) วัตถุประสงค์ เป็นการระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม โดยศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้เรียน และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  3) แนวคิดและทฤษฎี เป็นการก าหนดกลยุทธ์ของวิธีการ
สอน หรือหาแนวทางการเรียนรู้ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีในการสอน 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและวิชาที่สอน  โดยให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ เน้นการมีส่วนร่วม และการใช้สื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 5) การวัดและ
ประเมินผล เป็นการประเมินผลพฤติกรรมและการปฏิบัติของผู้เรียน เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงผู้เรียน
และผู้สอนต่อไป และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  Constructivism ได้แก่ ทฤษฎี 
Constructivist, John Biggs’ 3-P model, Outcome-Driven model, การจัดการเรียนรู้ที่ใช้การ
วิจัยเป็นฐาน, SU Model และองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้  (Confiey, 
1991; สุเทพ อ่วมเจริญ, 2547: 58-59; ทิศนา  แขมมณี, 2552: 43)   ผู้วิจัยสังเคราะห์เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวคิด Constructivism  ได้ดังนี้  1) การเตรียมความ
พร้อม 2) การเข้าใจในความรู้  3) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม  4) การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ 
5) การประเมินผลการเรียนรู้  และน าแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้
ของสกินเนอร์ ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มาสังเคราะห์กับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียนตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์   (JOICE Model)  ซึ่งกระบวนการ



  247 

จัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้น ได้แก่ 1)  การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J)  2)  
การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O)  3)  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
(Infinite Activities: I)  4) การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning Experience: 
C)  5) การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการน าไปใช้และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านใด โดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ได้น าลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ  ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ การสอนเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต   การสอนแบบนิรนัย การ
สอนโดยใช้เกม  และการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐานมาสังเคราะห์ใน 5 ขั้นของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวคิด Constructivism ที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านการมมีโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ  ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้   ขั้นที่  1  การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน  (Joyful 
Preparation: J) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะส่งเสริมความสามารถด้าน
การมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ วีดิทัศน์  เพลง 
หรือบทเรียนทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน 2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัยจะ
ส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการคิดค านวณของนักเรียน คือ  3) ครู
ก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหาลักษณะที่
เหมือนกันและลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือน าไปสู่มโนทัศน์(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ 4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียน
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ประกอบการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะส่งเสริมความสามารถด้าน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ  6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่นสนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning Experience: C) ใช้
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ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  7) นักเรียนก าหนดปัญหา 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเผชิญมา มาแก้ปัญหาและ
ค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจากเพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่
บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้  ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ 8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่
ชีวิตจริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ในชีวิตจริงด้าน
การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีได้ปฏิบัติ/
เรียนรู้ไป  
 2.  จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา มีผลการวิจัยดังนี้ 

          2.1 หลังเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติ ฐานการวิ จัยข้อที่  2 ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากรูปแบบการจัดการ เรี ยนรู้ ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวคิด Constructivism มี 5 ขั้น ดังนี้  1) การเตรียมความ
พร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J)  2) การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: 
O)  3) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I)  4) การตรวจสอบประสบการณ์
การเรียนรู้ (Check Learning Experience: C)  5) การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: 
E) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีการจัดการเรียน
การตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้   (J.G. Brooks & Brooks, 1993; Confrey, 1991; Steedman, 
1991; ทิศนา แขมมณี, 2552; สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555; สุนทร สุนันชัย, 2540) เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด Constructivism ที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนอยู่ ในโลกแห่ง
ประสบการณ์  ได้มีโอกาสผิดพลาดและมีโอกาสแก้ตัว  นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์จากกระบวนการ
เรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ตนได้รับมา เป็นการน าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมของตนมาใช้ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่มีความหมายต่อตนเอง และ
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นักเรียนสามารถน าความรู้ใหม่ไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และการคิดค้นด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การคิดค านวณ   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  
                    2.2  นักเรียนเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การคิดค านวณ  การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นในระยะระหว่างเรียนถึงระยะหลังเรียน จากระดับ
ปานกลางเป็นระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2  ทั้งนี้อาจเนื่องมานักเรียนได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้ง 5 ขั้น ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นที่ 1  
การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J)  1) ครูใช้สื่อ วีดิทัศน์ เพลงหรือ
บทเรียนทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้  ในการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจสื่อเหล่านี้เป็นอย่างดี นักเรียนบางคนก็พูดตามหรือร้องตาม
สื่อนั้นได้  บางคนก็ใจจดจ่ออยู่กับสื่อ เพราะสื่อมีเสียง จังหวะ ท านอง มีสีสันสดใส ตัวหนังสือ ตัวอักษร 
รูปภาพประกอบที่น่าสนใจ ถ้าเป็นบทเพลงนักเรียนสามารถร้องตามได้อย่างรวดเร็ว 2) เมื่อครูตั้งค าถาม
ถามนักเรียน นักเรียนต่างแสดงความสนใจที่จะตอบค าถาม เพราะนักเรียนได้คิดหรือเรียนรู้เนื้อหา    
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์บางส่วนผ่านสื่อเหล่านี้ที่มีองค์ประกอบที่น าเสนอด้วยภาพ และเสียงอย่าง
ชัดเจน ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) 3) ครูใช้กิจกรรมการก าหนด 2 
กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน แล้วให้นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบหาลั กษณะที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน เพ่ือให้นักเรียนสรุปเป็นความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองนั้น 
นักเรียนมีความสนุกสนาน และท้าทายกับสิ่งที่หา นักเรียนจะช่วยกันเปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือน
หรือแตกต่าง โดยอ้างอิงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่เดิม หรือองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้
เรียนรู้มาจากขั้นที่ 1 เป็นพ้ืนฐานในการสรุปเป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ และเมื่อนักเรียน
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่  หรือบอกค าจ ากัดความของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ใน
เนื้อหานั้นๆ ได้ นักเรียนรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถคิดได้ด้วยตนเอง  ซึ่งครูจะเป็นผู้น าสรุปองค์ความรู้
หรือความคิดรวบยอดที่นักเรียนได้ในแต่ละเนื้อหานั้นๆ พร้อมกันอีกครั้ง  4) ครูได้ก าหนดสถานการณ์ 
หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามเนื้อหาในแต่ละเรื่องนั้น โดยปัญหาหรือสถานการณ์จะเป็นเรื่องราวที่อยู่
ใกล้ตัวนักเรียน นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนให้ความสนใจในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเองทั้งเป็นรายบุคคล รายคู่และรายกลุ่ม  ซึ่งการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ด าเนินการอย่างมีขั้นตอน นักเรียนบางคนครูต้องให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม โดยใช้มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์หรือความคิดรวบยอดที่ตนเองมีมาใช้ในการคิดแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การ
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วิเคราะห์โจทย์ปัญหา(โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง และโจทย์ต้องการหาอะไร)  การเลือกใช้ความรู้หรือองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาแก้โจทย์ปัญหา การด าเนินการหาค าตอบ และในแต่ละขั้นตอนนั กเรียน
สามารถอธิบายหรือให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบได้ค่อนข้างชัดเจน มีความสอดคล้องกับความรู้
ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มา แต่ในบางสถานการณ์ครูก็แนะน าเพ่ิมเติมบ้าง   ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I)  5) นักเรียนสนุกสนานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ
การฝึกสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปเป็นรายบุคคล  รายคู่ หรือราย
กลุ่ม  และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หาค าตอบของโจทย์ปัญหาที่ตนเองสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาที่
ก าหนด ถ้าเป็นรายคู่หรือรายกลุ่ม นักเรียนจะร่วมกันแลกเปลี่ยน ช่วยกันเขียน แสดงวิธีการด าเนินการ
หาค าตอบลงในกระดาษอย่างชัดเจน  โดยนักเรียนส่วนมากบอกเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองใช้ใน
การแก้ปัญหาประกอบการอธิบายได้ แต่นักเรียนบางคนต้องให้เพ่ือนช่วย หรือฟังค าแนะน าจากครูก่อน
ถึงจะอธิบายด้วยตนเองได้   6) ในทุกต้นชั่วโมงเรียน มีนักเรียนบางคนถามครูว่า“วันนี้มีกิจกรรมอะไรมา
ให้ร่วมสนุกบ้าง” นักเรียนส่วนมากให้ความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมและการเล่นเกม
คณิตศาสตร์ที่ครูจัดเตรียมให้ในแต่ละเนื้อหาที่แตกต่างกัน ในแต่ละกิจกรรมหรือเกมจะฝึกฝนให้นักเรียน
เกิดความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การคิดค านวณ การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  หรือการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์   ซึ่งเป็นเกมที่แข่งขันเป็นรายคู่ เป็นรายกลุ่ม หรือ
อาจเล่นสนุกๆ นักเรียนตั้งใจท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ ช่วยกันคิด ช่วยกันท า เพ่ือให้คู่ของตนเอง หรือกลุ่ม
ของตนเองตอบเป็นที่หนึ่ง นักเรียนชอบเกมที่มีการแข่งขัน เพราะนักเรียนชอบความท้าทาย ท าให้
นักเรียนตื่นเต้นตลอดเวลาเรียน  ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning 
Experience: C)  7) นักเรียนให้ความร่วมมือ และสนุกสนานกับการน าเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่
เกิดขึ้นจริงมาก าหนดปัญหา สถานการณ์ หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเผชิญมา ซึ่งนักเรียน
ชอบท างานเป็นรายกลุ่มมากกว่าการท างานเป็นรายบุคคลหรือรายคู่ เพราะนักเรียนชอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือนๆ  แต่ในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง   นักเรียน
สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ตนเองได้สร้างขึ้นด้วยองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนได้
เรียนรู้ไปและค านวณหาค าตอบของปัญหาที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง  มีนักเรียนบางกลุ่มที่ครูต้องคอย
แนะน าให้ความช่วยเหลือบ้างในบางครั้ง  และนักเรียนบางคนก็หาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อจัดการเรียนรู้ที่
อยู่บนอินเทอร์เน็ต ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) 8) นักเรียนแต่ละคน
ตั้งใจท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง นักเรียนพยายามที่จะเขียนแสดงความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองได้
เรียนรู้ไปลงในบันทึกการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีการเขียนสรุป อธิบายในลักษณะที่แตกต่างกัน 
เช่น เขียนเป็น Mind Mapping เขียนเป็นค าบรรยาย เขียนโดยใช้รูปภาพประกอบ อีกทั้งเขียน
ยกตัวอย่างการน าองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงด้านการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ในช่วงแรกๆ นักเรียนยังเขียนสรุปไม่ค่อยดีเท่าที่ควร พอ
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เขียนไปเรื่อยๆ ก็เกิดความช านาญ มีการเขียนสรุปที่หลากหลายรูปแบบ มีการเขียนที่ครอบคลุมองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองได้เรียนรู้ไปมากข้ึน     
 3. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism(JOICE 
Model)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism หลัง
เรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์สู งกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) โดยเริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis 
: R1) ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา โดยอาศัยการ
วิเคราะห์เอกสารแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้หลักการไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เอกสาร  จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเลือกเนื้อหาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม ครอบคลุมทุกสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  และเอกสารการประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับนานาชาติ วิชา
คณิตศาสตร์ (Program for International Student Assessment หรือ PISA) แสดงให้เห็นว่าการ
จัดล าดับของ PISA ในปี พ.ศ. 2558 พบว่านักเรียนในประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยทางด้านคณิตศาสตร์ 
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD) ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมาก และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) วัดความรู้และ
ความคิดวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 เป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่ง จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยนี้ส่งเสริม
นักเรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การ
คิดค านวณ  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์   ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ NCTM (สหรัฐอเมริกา)  Marsh, C.J. 
(สิงคโปร์)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวิชาการและมาตรฐาน
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การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ /ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และหาแนวทางมาพัฒนา ท าให้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับนักเรียนและสภาพปัจจุบันในยุคเทคโนโลยี และ
สอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ โดยส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท าให้ทราบถึงความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน น ามาสู่กระบวนการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism โดยการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และเชิงเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน และผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบในภาคสนาม (Field tryout) ก่อนการน ารูปแบบไปใช้จริงในขั้นตอนการน าไปใช้  
(Implementation: R2) ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ 5 ขั้น 1) การเตรียมความพร้อม
อย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J)  2) การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O)  
3) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I)  4) การตรวจสอบประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Check Learning Experience: C)  5) การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) 
แล้วน าไปประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ (Assessment: D2) และ
น าผลมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน ารูปแบบไปขยายผล เพ่ือการรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism ในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถ
น าไปใช้ขยายผลกับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ที่
นักเรียนในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ ในวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของครูทั้ง 2 คนสอนที่โรงเรียนเดียวกัน สอนนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง และกลุ่มขยายผล มีเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือให้นักเรียนรู้จักคิดโดยผ่าน
ประสบการณ์ต่างๆ  ที่ตนได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ  คือการน าข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่ได้รับไป
เชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ตนมีอยู่ ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่คลุมเครือโดยให้
ความสนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท าของตนเอง และการปรับกระบวนการการรู้คิด คือ
การคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง   
ซึ่งนักเรียน 2 กลุ่มนี้มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน เช่น นักเรียนต้องการเรียนคณิตศาสตร์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและเพ่ือน  นักเรียนต้องการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลที่หลายหลากในโรงเรียน นอกโรงเรียนและสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  นักเรียน
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ต้องการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนได้รับไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของตนเองเพ่ือน าไป
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากสภาพ
ปัญหาและความต้องการของนักเรียนในลักษณะเดียวกันนี้  มีการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการน าไปใช้จริง  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้สมบูรณ์ก่อนน าไปขยายผล  โดยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือกับครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงาน   สลาก
กินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขยายผลการวิจัย   แนะน าวิธีการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ตามรายละเอียดในคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (JOICE Model) ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ส่วนที่ 2 แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์  1)หลักการ  2)วัตถุประสงค์  3)แนวคิดและทฤษฎี                         
4)กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5)การวัดและประเมินผล ส่วนที่ 4  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์  
ส่วนที่ 5 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล  เพ่ือให้การด าเนินการขยายผลการวิจัยมี
ความสอดคล้องกับการน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยมากที่สุด ดังนั้น ในการขยาย
ผลการวิจัยครั้งนี้ จึงท าให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism มีประสิทธิผล
เป็นไปตามเกณฑ์คือ นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมี
พัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
               1. จากผลการวิจัย พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา นักเรียนมีความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านการคิด
ค านวณ  ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ผู้สอนควรน ารูปแบบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น    
               2. ก่อนการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปใช้ ผู้สอนต้องศึกษาและ              
ท าความเข้าใจในองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนในขั้นตอนการใช้รูปแบบ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดConstructivism   
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน  

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดConstructivism   
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
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       รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 

1. รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ผศ.ดร.ศุภชัย ทว ี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3. อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ 
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ 
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ดร.โชติมา หนูพริก ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ข  

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivismเพื่อส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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              คู่มือการใช้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism                

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 
 

 

THE MANUAL OF THE DEVELOPMENT OF LEARNING MODEL 

BASED ON CONSTRUCTIVISM TO ENHANCE MATHEMATICAL 

ABILITIES FOR STUDENTS IN PRIMARY 

(JOICE MODEL) 
 

บริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ 

 



  265 

ค าน า 

  

 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับนี้ เป็นเอกสารที่อธิบายรายละเอียด
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้เข้าใจองค์ประกอบ
ต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ส่วนที่ 2 แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ส่วนที่3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism                
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

                 3.1  หลักการ 
                 3.2  วัตถุประสงค์ 
                 3.3  แนวคิดและทฤษฎี 
                 3.4  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                 3.5  การวัดและประเมินผล 

                 ส่วนที่4 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
               ส่วนที่ 5 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
               ผู้ใช้จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ได้บรรลุผลตามจุดมุ่ งหมายของรูปแบบนั้น ผู้ใช้
จะต้องศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนก่อนน าไปใช้ 
 
                                 
                                                                                      บริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ 
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    รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
    เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  (JOICE Model) 
       

  1. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 

 ในปัจจุบันนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีศักยภาพที่เท่าเทียมกับนานาชาติ  ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของ The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) หรือสมาคม
ครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีลักษณะดังนี้ 1) ตระหนักถึงคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ (To learn to value mathematics)  2) มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะ
ท า คณิ ตศ าสตร์  (To become confident in their ability to do mathematics) 3) เ ป็ นนั ก
แก้ปัญหา (To become mathematical problem solvers)  4) สามารถสื่อสารคณิตศาสตร์ได้ (To 
learn to communicate mathematically)  5) สามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ (To learn 
to reason mathematically) (Hannafin & Peck, 1988) ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ควรเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา   
กิจกรรมการเรียนรู้ต้องผสมผสานทั้งเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้พบเห็น หรือมีอยู่ในชีวิตประจ าวันเป็น
การเรียนรู้ที่มีความหมาย นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างถ่องแท้จากตัวอย่างที่สัมผัสได้จริง ท าให้รู้สึกว่า
วิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ และมีคุณค่า สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง(อัมพร ม้าคนอง, 2547)  
 ดังนั้นในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ต้องส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวนักเรียน  เป็นผู้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
โดยนักเรียนจะต้องมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ  ดังนี้ 1) ความสามารถด้านการมีมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งส าคัญในการท าความเข้าใจที่ถูกต้อง การบอกความหมายเกี่ยวกับเนื้อหา
คณิตศาสตร์เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคิดค านวณ  ความสัมพันธ์และจ านวน รวมถึง
การให้เหตุผลอย่างเป็นระบบ  เป็นสิ่งที่เกิดจากการสังเกต  หรือจากการได้รับประสบการณ์ที่นักเรียน
ได้ประสบแล้วน ามาประมวลผลเป็นข้อสรุปทางคณิตศาสตร์   ค็อกเบิร์นและลิตเลอร์(Cockburn & 
Littler, 2010; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2551) กล่าวว่า มโนทัศน์ทาง
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คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการน าความรู้คณิตศาสตร์ไป
แก้ปัญหาหรือใช้งาน ครูที่มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องและเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมาย  ที่มา และ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของมโนทัศน์ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม หรือการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์จะสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือสื่อสาร สื่อความหมายให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างค าถามขยายความ เพ่ือพัฒนาการคิดทาง
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ นอกจากนั้นยังมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู  
และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน  ดังนั้นนักเรียนที่มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง จะ
สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี รวมทั้งมีพ้ืนฐานที่จะเชื่อมโยง และมีความสามารถ
ในการคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไปได้ดีด้วย 2) ความสามารถด้านการคิดค านวณ เป็น
ความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของการบวก การลบ 
การคูณ การหารจ านวนนับ เศษส่วนตามที่โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและ
ถูกต้อง มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับ
ตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ ถ้านักเรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ  จะท าให้ติดอยู่ในตัวนักเรียน เป็นผู้มีทักษะการ
คิดค านวณที่ดีและเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  3) ความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถหนึ่งในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรจะ
เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะ
ช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีความกระตือรือร้นและมีความมั่นใจในการแก้ปัญหา
ที่เผชิญทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพ้ืนฐานที่นักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต 4) ความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์
ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดตามหลักการ สมบัติและ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเป็นผู้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ต้องเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์  ได้มีโอกาสผิดพลาดและมีโอกาสแก้ตัว  
เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆ กล่าวคือ  นักเรียนไม่ควรได้รับการสอนให้จดจ าเนื้อหาต่างๆ เท่านั้น   
แต่ควรจะได้รับการเสนอให้รู้จักคิดโดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ตนได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ  
คือ การน าข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ตนมีอยู่  และการปรับ
กระบวนการการรู้คิด คือการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มี
ความหมายต่อด้วยตนเอง  โดยผู้วิจัยได้น าการสอนในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนเพื่อให้เกิด
ความคิดรวบยอด  การสอนแบบสาธิต   การสอนแบบนิรนัย การสอนโดยใช้เกม และการสอนแบบใช้
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กิจกรรมเป็นฐานมาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ  มาพัฒนาเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องผ่านการวิจัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด  
 

  2. แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

               
               แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เ พ่ือส่ ง เสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ Constructivism (Constructivism)  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Learning Theory and 
The Learning Area in Mathematics)  ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , ทฤษฎีการ
เรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการจัดการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ  และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์  
(Assessment for Learning in Mathematics) ทีม่ีความสัมพันธ์กันดังนี้  
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 แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  มี
รายละเอียดดังนี้ 
               1. แนวคิดเกี่ยวกับ Constructivism 

1.1 ความหมายของแนวคิดและทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivist  
Learning Theory) เป็นทฤษฎีที่เน้นการจัดรวบรวมประสบการณ์ใหม่ เพ่ือประยุกต์น าไปใช้ในชีวิต
จริง และเน้นการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ  เป็นการเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพ ตามปัญหาในปัจจุบัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการแก้ปัญหาในชีวิ ตจริง ท าให้เกิดการ
เรียนรู้และมีองค์ความรู้ที่ใหม่อยู่เสมอ โดยผู้สอนต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีที่ต่างกัน มีการแก้ปัญหาที่มีความหมายจริงๆ และเป็นปัญหาในชีวิตจริง 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ เป็นทฤษฎีที่
เน้นในเรื่องการแก้ปัญหา จากประสบการณ์และการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนจากความเข้าใจอย่าง
กระจ่างแจ้ง  ซึ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นจาก 1) ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง                   
2) โครงสร้างส่วนบุคคลและโครงสร้างทางความคิด เป็นความสามารถของผู้เรียนในการปรับประสบ
การณ์เก่าให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ด้วยกระบวนการพิสูจน์ให้เห็นจริงได้  และความสมเหตุสมผลที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ  3) การสร้างความหมายที่ผู้ เรียนเป็นผู้ สร้างขึ้นอย่างเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง  ผู้เรียนจะตั้งสมมติฐาน  ตรวจสอบและอาจเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในขณะที่
ปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  4) ความขัดแย้งทางปัญญาที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน 
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ ท าให้เกิดการไตร่ตรองเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างโครงสร้างใหม่ทาง
ปัญญา (Jonassen, 1992; Underhill, 1991; ทิศนา แขมมณี, 2547) ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์  ได้มี
โอกาสผิดพลาดและมีโอกาสแก้ตัว ไดเ้รียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆ กล่าวคือ  ผู้เรียนไม่ควรได้รับการ
สอนให้จดจ าเนื้อหาต่างๆ เท่านั้น  แต่ควรจะได้รับการเสนอให้รู้จักคิดโดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่
ตนได้รับผ่านกระบวนการซึมซับ  คือการน าข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้าง
ความรู้ที่ตนมีอยู่ ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่คลุมเครือโดยให้ความสนใจศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท าของตนเอง และการปรับกระบวนการการรู้คิด คือการคิดค้นหา
วิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง  โดยที่ผู้สอนเป็น
ผู้ที่อ านวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์  ที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้มากท่ีสุดและดีที่สุด (Confrey, 1991; ทิศนา แขมมณ,ี 2552; สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555) การจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น ผู้เรียนต้องมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ เป็นคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ภายในตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง   
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     1.2 การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
           จากแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
ที่กล่าวไว้ในข้างต้นสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งผู้วิจัย
สังเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ Klausmeir, 1971; Gerlach 
and  Ely ,1980; Brown, Lewis and  Harcleroad, 1983; Hannafin and  Peck, 1988; Tripp 
and  Bichelmeyer, 1990 ;  Gagne, Briggs and  Wager, 1992 ; Kemp, Morrison and  Ross, 
1994; Glasser, 1998; ทิศนา แขมมณี, 2545, Cast; 2008  และ Instructional  System  Design 
สรุปองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 1) หลักการ เป็นการก าหนด
หัวข้อที่จะสอน โดยการวิเคราะห์ความจ าเป็น  ปัญหาอุปสรรค และความต้องการของผู้เรียน  และ
ผู้สอน  2) วัตถุประสงค์ เป็นการระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม โดยศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้เรียน และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 3) แนวคิดและทฤษฎี เป็นการก าหนดกลยุทธ์ของ
วิธีการสอน หรือหาแนวทางการเรียนรู้ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีในการสอน  4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและวิชาที่สอน  โดยให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ เน้นการมีส่วนร่วม และการใช้สื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 5) การวัดและ
ประเมินผล เป็นการประเมินผลพฤติกรรมและการปฏิบัติของผู้เรียน เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงผู้เรียน
และผู้สอนต่อไป  ซึ่งผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปสังเคราะห์
ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism ในการพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  
                   1.3 รูปแบบการจัดการ เรี ยนรู้ ตามแนวคิดสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 
(Constructivism)       

           จากแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวคิด Constructivism ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism  
ทฤษฎี Constructivist, John Biggs’ 3-P Model, Outcome-Driven Model, การจัดการเรียนรู้ที่
ใช้การวิจัยเป็นฐาน SU Learning Model และองค์ประกอบของการออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ สามารถสรุปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism มีข้ันตอนดังนี้  
                         1) การเตรียมความพร้อม และการเข้าใจในความรู้ 
                         2) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม  
                         3) การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  
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     2. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร ์(Mathematical Learning Theory and the Learning Area in 
Mathematics)   

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  
 2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ในการจัดการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร ์
              การน าทฤษฎีของเพียเจต์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย 

อาศัยแนวคิดตามทฤษฎีของเพียเจต์ ผู้สอนคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องค านึงถึงความพร้อมทางสมองของ
ผู้เรียน เช่น ในระดับประถมศึกษา ผู้เรียนเริ่มเข้าเรียน ป.1 เมื่ออายุ 6 ขวบ ซึ่งอยู่ในวัยขั้นที่ 2 ในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้เรียนเพ่ิงเริ่มเข้าใจสัญลักษณ์ เริ่มเรียนรู้ภาษา จึงมีบางคนที่ไม่เข้าใจ
จ านวนแต่สามารถออกเสียงหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้ แต่เมื่อสั่งให้หยิบของมาตามจ านวนที่ก าหนด ผู้เรียน
บางคนจะหยิบไม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้การเปรียบเทียบจ านวนมากน้อย หนักเบา ยาว
สั้น ไม่สามารถจะสอนได้เข้าใจในขั้นนี้ ผู้สอนบางคนจะสอนบวกโดยวิธีให้บวกจ านวนหนึ่งไว้ในใจแล้ว
นับต่อไปเท่าจ านวนที่น ามาบวก พบว่าผู้เรียนมักจะลืมว่าตนเองบวกด้วยจ านวนอะไรไว้ ปัญหานี้
ผู้สอนจะต้องรอเพราะผู้เรียนในวัยนี้ไม่สามารถจะคิดในใจได้ ต้องใช้รู ปธรรม หรือแม้กระทั่งคิด
ย้อนกลับ เช่น 4 + 5 =  หรือ 4 + = 9 ผู้เรียนบางส่วนจะท าไม่ได้เช่นกัน นอกจากนี้ในการสอน
โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการคิดซับซ้อนหลายขั้นตอน ในขั้นนี้เนื่องจากเป็นขั้นที่เริ่มเรียนรู้ภาษา การให้
ผู้เรียนเขียนแสดงวิธีท าโจทย์ที่เป็นข้อความจะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรส าหรับในชั้น ป.2 ซึ่งเพ่ิง
จะเริ่มเข้าสู่วัยขั้นที่ 3 ผู้สอนจะพบปัญหาเช่นเดียวกับชั้น ป.1 เพราะเป็นช่วงรอยต่อบางคนอาจมี
ความสามารถไปสู่อีกขั้นแล้วแต่บางคนยังอยู่ในวัยเดิมส าหรับในช่วงชั้น ป.3 – ป.6 ในช่วงนี้ผู้เรียนไม่
สามารถจะเข้าใจค าพูดที่เป็นนามธรรม ไม่เข้าใจเหตุผลตรรกะ การให้เหตุผลจะอิงรูปธรรม การสอน
คณิตศาสตร์ในขั้นนี้จึงต้องมีสื่อการสอนประกอบให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจให้มากที่สุด นอกจากนี้การ
ใช้ภาษาคณิตศาสตร์จะยังไม่ดี จึงท าให้ผู้เรียนหลายคนไม่สามารถจะแก้โจทย์ปัญหาได้ ไม่สามารถจะ
แสดงวิธีคิดของตนออกมาเป็นภาษาเขียนได้ นักเรียนจะแก้ปัญหาด้วยวิธี ลองผิดลองถูกอย่างไม่มี
ระบบ อาจกลับมาลองแล้วลองอีก บางคนให้นิยามไม่ได้แต่รู้จัก เช่น รู้จักรูปสามเหลี่ยมแต่ถ้าถามว่า
รูปสามเหลี่ยมคืออะไร บางคนตอบไม่ได้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2545) 

          2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
                                 กาเย (Gagne) เป็นนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้ใช้คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือส าหรับทดลอง และประยุกต์ทฤษฎีเรียนรู้ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ จัดท า
โครงการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการพัฒนาการหลักสูตร พบว่า
จุดประสงค์ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีดังนี้ 1) เรียนรู้ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีเรียนรู้
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แบบฝึกซ้ าๆ ทดสอบ เล่นเกมและจัดแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆ 2) เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ 
การกระท าหรือกระบวนการซึ่งต้องการความเร็วและความถูกต้อง โดยใช้วิธีสาธิต การฝึกและการ
ท าซ้ าๆ จากบัตรงาน การฝึกท าบนกระดานด า กิจกรรมกลุ่มและการเล่นเกม การตรวจสอบผู้เรียนว่า
มีทักษะมากหรือน้อย พิจารณาจากความสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับทักษะได้อย่างถูกต้องและ
ประยุกต์ใช้ทักษะกับสถานการณ์ต่างๆ  3) เกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เป็นความคิดทาง
นามธรรมในการจัดกลุ่มสิ่งของหรือเหตุการณ์ใดที่เป็นตัวอย่างหรือไม่ใช่ตัวอย่าง ซึ่งการเรียนรู้
ความคิดรวบยอดจะใช้วิธีให้บทนิยามหรือวิธีสังเกตโดยตรงจากประสบการณ์ เช่น ฟัง ดู จับต้อง 
อภิปราย หรือคิดจากสิ่งที่เป็นตัวอย่าง สิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่าง และดูสิ่งที่มีคุณสมบัติตรงกันข้าม ผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาที่อยู่ในขั้นคิดเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจ าเป็นต้องดูด้วยตา จับต้องด้วยมือจึงจะเกิด
การเรียนรู้   4) มีหลักการทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในคณิตศาสตร์ หลักการเป็นล าดับ
ของความคิดรวบยอดที่มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ความคิดรวบยอด ซึ่งการเรียนรู้หลักการจะอาศัย
กระบวนการถามตอบ อาศัยบทเรียนแนะแนวทางเพ่ือการค้นพบ การอภิปรายกลุ่ม การใช้ยุทธวิธี
แก้ปัญหา และการสาธิต นักเรียนที่เรียนรู้หลักการจะต้องสามารถพิสูจน์ความคิดรวบยอดในหลักการ 
สามารถจัดความคิดรวบยอดสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์หลักการในสถานการณ์
ต่างๆ   ในการจัดการเรียนรู้กาเยได้ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างล าดับขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จะประกอบด้วยล าดับความสามารถย่อยและความสามารถที่มีมาก่อน ซึ่งผู้เรียน
จะต้องรอบรู้เนื้อหาหรือกิจกรรมเบื้องต้นมาก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาหรือกิจกรรมที่สูงกว่า  กาเยอธิบาย
ว่าผู้เรียนที่เกิดการเรียนรู้จะสามารถท ากิจกรรมที่ไม่เคยท ามาก่อน เนื่องจากกิจกรรมในคณิตศาสตร์
ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานที่มีมาก่อน แต่ละเรื่องคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ การสร้างล าดับขั้นตอนส าหรับแต่ละเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีท่ีผู้สอนควรท า  

          2.1.3 ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                        ในด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บรูเนอร์และเคนนี ได้ตั้งทฤษฎีทั่วๆ 
ไปเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้ 1) ทฤษฎีการสร้าง (Construction Theory)  เป็นการเรียนรู้
ความคิดรวบยอด หลักการ หรือกฎทางคณิตศาสตร์จะเรียนได้ดี ต้องสร้างตัวแทนทางคณิตศาสตร์ วิธี
ที่ดีที่สุดส าหรับผู้เรียนเริ่มเรียน คือ การสร้างตัวแทน (Representation) ของสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง ใน
การสอนผู้เรียนเล็กๆ ควรเริ่มจากตัวแทนทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมจะท าให้พวกเขาจ าและ
น าไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม การให้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่ส าเร็จรูปจะท าให้ผู้เรียนมี
แนวโน้มในการจูงใจลดลงและสับสน 2) ทฤษฎีสัญกรณ์ (Notation Theory) กล่าวว่า ตัวแทนของสิ่ง
ที่เรียนสามารถจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ถ้าใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของ
ผู้เรียน  ซึ่งสัญกรณ์เป็นข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ล าดับของการใช้
สัญลักษณ์ในคณิตศาสตร์ควรน าเสนอในรูปแบบบันไดเวียน ความคิดรวบยอดเดียวกันจะถูกน าเสนอ
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ในรูปแบบที่แตกต่างในแต่ละระดับที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนความคิดรวบยอด
เดิมแต่เรียนรู้ต่างรูปแบบกัน  3) ทฤษฎีตรงข้ามและหลากหลาย (Contrast and Variation Theory)    
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรให้ผู้เรียนได้พบความแตกต่างของสิ่งที่ก าลังเรียนกับสิ่งที่เรียนรู้
มาแล้วและได้พบตัวอย่างที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอนจ าเป็นต้องยกตัวอย่าง
มากและหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้มองเห็นรูปทั่วไปได้หรือมองเห็นโครงสร้างคณิตศาสตร์ที่เป็น
นามธรรม นอกจากนี้การได้แยกแยะความแตกต่างกับสิ่งที่เคยรู้อย่างไร จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
ความคิดรวบยอดในคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะมีความหมายต่อผู้ เรียนเมื่อพวกเขาได้พบความคิดรวบ
ยอดที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยรู้มาแล้ว 4) ทฤษฎีเชื่อมโยง (Connectivity Theory) ในวิชาคณิตศาสตร์
แต่ละความคิดรวบยอด หลักการและทักษะจะมีการเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอด หลักการ และ
ทักษะอ่ืนๆ ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องให้สัมพันธ์กัน 
                         2.1.4 ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
                        ดีนส์ (Deans) เชื่อว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นอยู่กับการหยั่งรู้ เรียนรู้ด้วย
ตนเองและประสบการณ์ สิ่งที่เป็นรูปธรรม และดีนส์ได้ก าหนดความสามารถของผู้เรียนคณิตศาสตร์
จะต้อง  1) วิเคราะห์โครงสร้างทางคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์เชิงตรรกวิทยา   2) ใช้กระบวนการ
นามธรรม ดึงเอาสมบัติร่วมกันของโครงสร้างหรือเหตุการณ์ แล้วจ าแนกโครงสร้างหรือเหตุการณ์            
3) สรุปเป็นนัยทั่วไป (Generalization) ขยายจากสิ่งที่รู้ไปยังขอบเขตของสิ่งที่กว้างกว่าที่มีสมบัติ
เดียวกับสิ่งที่รู้นั้น 4) สร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ซับซ้อนโดยใช้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียนรู้มาก่อน  
แนวคิดของดีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) การเล่น
อย่างอิสระ (Free Play) เป็นการเล่นอย่างไม่มีโครงสร้างและไม่มีทิศทาง โดยให้ผู้เรียนได้คลุกคลีกับ
สื่อรูปธรรม ให้ผู้เรียนคลุกคลีกับสิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย ผู้เรียนจะได้เห็นแนวคิดในการแปลง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างของรูปธรรมเป็นความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  2 ) เกม (Games) 
หลังจากการเล่นอย่างอิสระจากสื่อรูปธรรมแล้วผู้เรียนจะสังเกตเห็นรูปแบบเห็นกฎและแนวคิด
หลากหลายจากเล่นเกม จะพบว่ามีบางสิ่งเป็นไปและบางสิ่งเป็นไปไม่ได้ เกมจะช่วยในการทดลอง 
การปรับเปลี่ยนตัวชั่วคราว และเริ่มวิเคราะห์โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เกมหลายๆ แบบจะช่วยให้
ผู้เรียนค้นพบเหตุผลและสิ่งที่เป็นคณิตศาสตร์ ซึ่งเกมมีประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ในคณิตศาสตร์ มี
ประโยชน์ในการฝึกทักษะ ทบทวน หรือน าความรู้ไปใช้  3) การค้นหาสมบัติร่วมกัน (Searching for 
Commonality) หลังจากเล่มเกมหลายเกม โดยใช้ตัวแทนรูปธรรมในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถหา
สมบัติร่วมของความคิดรวบยอดและสามารถจ าแนกสิ่งที่เป็นตัวอย่างและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่าง ดีนส์
แนะน าว่าครูจะต้องช่วยชี้แนะให้ผู้เรียนเห็นสมบัติร่วมกันของโครงสร้างในตัวอย่างของความคิด           
รวบยอด และสามารถจะต้องแปลงไปสู่ตัวอย่างอ่ืนๆ โดยไม่เปลี่ยนสมบัติทางนามธรรมที่มีร่วมกัน                     
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4) ตัวแทน (Representation) หลังจากหาสมบัติร่วมกันของสิ่งที่เป็นตัวอย่างจะต้องหาสิ่งที่เป็น
ตัวแทนของความคิดรวบยอด เป็นการแทนสมบัติร่วมกันที่ได้ในข้อ 3 ด้วยค าพูดหรือแผนภาพหรือทั้ง
สองอย่าง 5) การใช้สัญลักษณ์ (Symbolization) ในขั้นนี้ผู้ เรียนต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมหรือ
สัญลักษณ์เพ่ืออธิบายความคิดรวบยอด 6) การท าให้เป็นแบบแผน (Formalization) เป็นขั้นตอนการ
เรียบเรียงความคิดรวบยอดออกมาเป็นระบบสัจพจน์ และทฤษฎีบท สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และประยุกต์ได้ 

          2.1.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
                               สกินเนอร์  (Skinner) ได้คิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่ เ รียกว่ า “Operant 
Conditioning” สกินเนอร์เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้กระท าเอง โดยไม่ต้องรอสิ่งเร้าจาก
ภายนอกมากระตุ้นแต่เกิดจากสิ่งเร้าภายในตัวผู้เรียนเอง (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2528) พฤติกรรมส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะเกิดขึ้นเอง และสกินเนอร์เชื่อว่าถ้าต้องการให้พฤติกรรมคงอยู่ตลอดไป จ าเป็นต้อง
ให้แรงเสริมซึ่งมี 2 ประเภท คือ แรงเสริมทางบวก ได้แก่ ค าพูด หรือสภาพที่ท าให้พฤติกรรมเกิดข้ึนซ้ า
อีก อีกประเภทหนึ่งคือ แรงเสริมทางลบ หมายถึงการเปลี่ยนสภาพการณ์ หรือเ ปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมบางอย่าง เพ่ือท าให้เกิดพฤติกรรมแบบที่ต้องการ(สุรางค์ โคว้ตระกลู, 2536) ในการ
จัดการเรียนรู้มักจะพบว่า ผู้เรียนลืมความรู้ไปมากจ าเป็นต้องเรียนใหม่ การลืมเป็นผลมาจาก ผลของ
การวางเงื่อนไขสูญหายไปตามกาลเวลา เช่น ทักษะบางอย่างพีชคณิตที่ผู้เรียนเคยเรียนมาในตอนต้น
ภาคเรียนจะถูกลืมถ้าขาดการฝึกฝนระหว่างปี นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนรับรู้มา
อย่างผิดๆ เช่น การคิดค านวณผิด การใช้สูตรผิด ผู้เรียนกลับท าผิดซ้ าแล้วซ้ าเล่าเป็นหน้าที่ที่ผู้สอน
จะต้องขจัดมันออกไป สกินเนอร์อธิบายว่า ที่ผู้เรียนลืมความรู้ เพราะไม่ได้รับการเสริมแรง ส่วนการ
ขจัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผิดจะต้องถูกท าให้น้อยลงโดยไม่มีการเสริมแรง จากการวิจัยพบว่า การ
ขจัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ไม่พึงประสงค์ จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และมักจะเห็นผลช้า และ
สิ่งที่ก าจัดยากมากก็คือ การเรียนรู้มาอย่างผิดๆ และกระท าซ้ าๆ จนเป็นนิสัยและอัตโนมัติ เช่น ผู้สอน
คณิตศาสตร์บางคนมักจะเบื่อหน่ายกับการแก้ปัญหาผู้เรียนที่น าตัวเศษมาบวกกับตัวเศษและน าตัว

ส่วนมาบวกกับตัวส่วน  
9

7

3

2

6

5
 จนเป็นอัตโนมัติแม้จะตักเตือนแก้ไขก็ผิดซ้ าอีก ปัญหานี้แก้โดย

การให้ใช้บ่อยๆ และเสริมแรงทันทีเมื่อท าถูก ธรรมชาติของมนุษย์จะเผชิญกับสิ่งเร้าที่ไม่ชอบ ด้วยการ
หลีกหนี เช่น ผู้เรียนบางคนอาจจะพยายามหนีความผิดหวังจากการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการลอก
ค าตอบจากเพ่ือน หรือเขียนตอบมั่วๆ  ในทัศนะของผู้สอนวิธีการที่จะหลีกหนีความล้มเหลวในการ
จัดการเรียนรู้ คือ การให้ท าแบบฝึกหัดทุกข้อ และการทบทวนก่อนทดสอบ การลงโทษเป็นวิธีการที่ใช้
ในการควบคุมพฤติกรรม  ซึ่งสกินเนอร์ไม่สนับสนุนการลงโทษ และได้จ าแนกผลที่เกิดจากการลงโทษ 
คือ จะท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเก็บกดชั่วขณะ ผู้เรียนมีความเครียดทางกายและจิตใจ อาจแสดงกิริยา
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ที่น่ารังเกียจ เช่น ท าลายข้าวของ ก่อกวน  
                       จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้สอนจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งนี้เนื่องจากสาระของวิชาคณิตศาสตร์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน การ
จัดการเรียนรู้จะสูงขึ้นตามล าดับ ถ้าเรียนรู้แบบไม่เข้าใจ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับสูงขึ้น  การให้การบ้านก็ไม่ควรให้มากเกินไปแต่ควรให้สม่ าเสมอ และใช้เวลาในการ
ท าไม่มากเกินไป  ที่ส าคัญต้องไม่ยากจนผู้เรียนท าไม่ได้ จะท าให้ผู้เรียนหมดก าลังใจในการเรียนรู้  การ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะประสบความส าเร็จได้ดีนั้นผู้สอนจะต้องน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่างๆ มาใช้  ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  ผู้เรียนในช่วงวัยนี้ไม่สามารถเข้าใจ
ค าพูดที่เป็นนามธรรมได้โดยตรง เพราะสิ่งที่เป็นนามธรรมจะขึ้นกับการหยั่งรู้  การเรียนรู้ด้ วยตนเอง 
จากประสบการณ์ และสิ่งที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นต้องเน้นการให้เหตุผลที่อิงรูปธรรม  ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์จึงต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมาประกอบ  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
เกิดความเข้าใจ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ให้มากที่สุด ฝึกให้ผู้ เรียนเชื่อมโยงโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องให้สัมพันธ์กัน  จึงจะสามารถน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
เหตุผล  และควรให้การเสริมแรงทางบวก เป็นค าพูด หรือสภาพที่ท าให้พฤติกรรมเกิดขึ้นซ้ าอีก หรือ
การเสริมแรงทางลบ เพ่ือเป็นการเปลี่ยนสภาพการณ์ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบางอย่าง ในการ
ท าให้เกิดพฤติกรรมแบบที่ต้องการ (Bell, 1981) ผู้วิจัยสรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 1. ค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นส าคัญ 2. สาระ
ของวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาควรเรียงล าดับขั้นของการเรียนรู้ จากความรู้ พ้ืนฐานไปสู่ความคิด                 
รวบยอดที่ซับซ้อน 3. จัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมที่มีความหลากหลาย  4. ใช้เกม และการเล่น 5. ใช้            
องค์ความรู้หรือมโนทัศน์ที่มีไปใช้ต่อยอด 6. สร้างสิ่งที่ เป็นนามธรรมที่ซับซ้อนโดยใช้สิ่งที่เป็น
นามธรรมที่เรียนรู้มาก่อน 7. มีการฝึกและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  8. ใช้แรงเสริมทางบวก                  
                  2.2 การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ 
การน าไปใช้  และเ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนในด้านใด โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ได้น า
ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด  
การสอนแบบสาธิต   การสอนแบบนิรนัย การสอนโดยใช้เกม  และการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน
มาสังเคราะห์ แล้วน าไปเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ  
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
                       2.2.1 การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์

ทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ในเนื้อหาวิชาได้

ภายนอกห้องเรียนในทุกที่ ทุกเวลา  ผู้เรียนใช้เวลาในห้องเรียนเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ผู้เรียนน า

ความรู้ที่ตนได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สอนก าหนดขึ้น น าไปใช้โดยการใช้บท

สอนที่สอนด้วยวีดิทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต ( Internet)  ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ในเนื้อหาวิชาได้

ภายนอกห้องเรียนในทุกที่ทุกเวลา  

                        2.2.2 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้  คือ 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหา

นั้น น าไปใช้โดยการใช้ปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนเคย

เผชิญมา 

                        2.2.3 การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์    ส่งเสริมความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ 
คือ ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจ ขั้นวางแผน ขั้นคิดค านวณ/หา
ค าตอบ ขั้นตรวจสอบ น าไปใช้โดย การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน 
                        2.2.4 การสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด  ส่งเสริมความสามารถด้านการมี             

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  มีลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนรู้คุณลักษณะเด่น  ลักษณะ

รองของเรื่องหรือเหตุการณ์นั้นๆได้ และสามารถน าความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้น าไปใช้

โดยการก าหนดสถานการณ์ แล้วเปรียบเทียบหาลักษณะเหมือนและลักษณะต่างเพ่ือไปสู่ความคิดรวบ

ยอด 

                       2.2.5 การสอนแบบสาธิต  ส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง

คณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ มีลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติตาม 

โดยครูเป็นผู้ด าเนินการก าหนดปัญหา  และแสดงวิธีการแก้ปัญหาหาค าตอบ  น าไปใช้โดยการก าหนด

ปัญหา อธิบายสถานการณ์แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม ใช้ความคิดรวบยอดท่ีได้ในการแก้ปัญหา 

                       2.2.6 การสอนแบบนิรนัย  ส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  มีลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนเรียนรู้หลักเกณฑ์หรือข้อเท็จจริงไปสู่
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ตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด  น าไปใช้โดยการเรียนรู้จากหลักเกณฑ์ไปสู่ตัวอย่างหรือรายละเอียด
ปลีกย่อย 
                       2.2.7 การสอนแบบใช้เกม ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณ  ด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนต้องแข่งขันระหว่างแต่ละ
กลุ่มหรือเล่นสนุกๆ จะมีอุปกรณ์การเล่นหรือไม่มีก็ได้ น าไปใช้โดยการเล่นที่มีกฎกติกา เป็นการเล่น
แข่งขันระหว่างแต่ละกลุ่มหรืออาจเล่นสนุกๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ 
                       2.2.8 กิจกรรมเป็นฐาน ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณ  ด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้  คือ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จากกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งกิจกรรมต้องครอบคลุมประสบการณ์ชีวิต  การพัฒนาการทาง
สติปัญญา และทางวิชาการน าไปใช้โดยการออกแบบกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุม
ประสบการณ์ชีวิต  การพัฒนาการทางสติปัญญา และทางวิชาการของผู้เรียน 
                       ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่กล่าวมาสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านส่งเสริมความสามารถด้านการมี          
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ส่งเสริม
ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การสอนเพ่ือให้
เกิดความคิดรวบยอดส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การสอนแบบสาธิต
ส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และด้านการคิดค านวณ  การสอนแบบ               
นิรนัยส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การสอนแบบใช้เกมส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดค านวณและด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และการสอนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณและด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
                      จากที่กล่าวมาในข้างต้น  ผู้วิจัยน ามาสรุปเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มี 
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J)  ขั้นที่ 2 
การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O)  ขั้นที่ 3 การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
( Infinite Activities: I)   ขั้นที่  4 การตรวจสอบประสบการณ์ การ เรี ยนรู้  (Check Learning 
Experience: C) และขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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                    ขั้นที่1 การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียนทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้   เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน 2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนรู้
จากสื่อเหล่านั้น               

                     ขั้นที่ 2 การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) ใช้ลักษณะเด่นของ
การสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด   การสอนแบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัยจะส่งเสริม
ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการคิดค านวณของนักเรียน คือ  3) ครูก าหนด 
2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกันและ
ลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือน าไปสู่มโนทัศน์(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์นั้นๆ 4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการ
แก้ปัญหา  

                   ขั้นที่ 3 การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I) ใช้ลักษณะ
เด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะส่งเสริมความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ 6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่นสนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  

                   ขั้นที่ 4 การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning Experience : 
C) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  7) นักเรียนก าหนดปัญหา 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเผชิญมา มาแก้ปัญหาและ
ค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจากเพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่
บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ 
                   ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ใช้ลักษณะเด่นของ
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมความสามารถด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ 8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือ
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ประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/
เรียนรู้ไป   
                3. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
                    3.1 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สภาครูคณิตศาสตร์แห่ง
สหรัฐอเมริกา((NCTM), 2000) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ต้องมี
หลักการ ได้แก่ 1. เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในเนื้อหาและข้อมูลส าคัญทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน  2. เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  3. เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าใน
การตัดสินใจของผู้สอนเพ่ือเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้  4. เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องในชั้นเรียนมากกว่า
กิจกรรมที่ท าให้ห้องเรียนหยุดชะงัก 5. เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้สภาครูคณิตศาสตร์แห่ง
สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดมาตรฐานในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ดังนี้ 1.เป็น
การสะท้อนแนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนควรรู้และสามารถท าได้ 2. เป็นการพัฒนาการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ 3. มีความเสมอภาค 4. เป็นกระบวนการที่เปิดเผย 5. เป็นการแสดงข้อสรุปที่
น่าเชื่อถือ  6. เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
                   3.2  การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นการ
ประเมินที่เป็นพัฒนาการของผู้เรียนและให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์
ซึ่งเป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ การประเมินจะเน้นการวัดความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติหลายๆ 
ด้าน ประกอบด้วยความสามารถในการตั้งปัญหา และแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจใน
มโนคติที่ลึกซึ้ง (Jonassen, 1992) ให้ข้อเสนอแนะส าหรับหลักที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ด้วย คือ  

        (1) การประเมินผลการเรียนรู้ควรมีความหมายเป็นอิสระจากเป้าหมายมากขึ้น 
กล่าวคือ ในการประเมินไม่ควรมองที่เป้าหมายก่อนว่าต้องการให้เกิดความก้าวหน้าเพียงใด หรือไม่
ต้องมีเกณฑ์ไว้อ้างอิงผลการประเมินก่อนที่จะมีการประเมิน เพราะการรู้เป้าหมายก่อน อาจท าให้เกิด
ความล าเอียงในการประเมินได้ 

        (2) สิ่งที่ควรประเมินจากการเรียนรู้ คือ กระบวนการได้มาซึ่งความรู้และทักษะ
การคิดในระดับสูง ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล และการรู้คิดของผู้เรียน ความสามารถในการน า
ความรู้ที่มีไปถ่ายโยงกับสถานการณ์ใหม่ หรือบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ในการสร้างผลงาน การประเมิน
ควรท าให้ทั้งครูและผู้เรียนรับรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในเมตาคอคนิชันของผู้เรียน 
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       (3) เนื่องจากหลักการส าคัญอย่างหนึ่งของการสร้างความรู้ตามแนวคิดการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเน้นการศึกษาที่เป็นจริง (Authentic Tasks) หมายถึง งานทั้งหลายที่มี
ประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง เป็นงานที่ซับซ้อนมากด้วยบริบท และเป็นงานที่ผสมผสานเนื้อหา
ต่างๆ ของหลักสูตร ดังนั้นปัญหาหรือสถานการณ์ที่น ามาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ก็ควรเป็น
ปัญหาที่มากด้วยบริบท มีความซับซ้อนสอดคล้องกับชีวิตจริงเช่นเดียวกับท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

       (4) การประเมินผลควรผสมผสานอยู่กับการจัดการเรียนรู้หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่าการประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน
ขณะที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการประเมินที่ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากกว่าการตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งอาจวัดได้เพียงความสามารถในการจ าเท่านั้น 

       (5) การประเมินไม่ควรใช้ผู้ประเมินเพียงคนเดียว ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน โดยการแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เนื่องจากไม่มีใคร
สามารถประเมินการสร้างความรู้ของผู้เรียนได้ดีที่สุดเท่ากับตัวผู้เรียนเอง และการให้ผู้เรียนเป็น              
ผู้ประเมินตนเองยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง สามารถใช้การ
ประเมินเป็นเครื่องมือในการควบคุมการเรียนรู้และวิเคราะห์ตนเองได้มากขึ้น 

       (6) ในกรณีที่จ าเป็นต้องประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการแล้ว 
ควรใช้แฟ้มสะสมงานมากกว่าการใช้ผลงานเพียงชิ้นเดียว ในการประเมินโดยแฟ้มสะสมงานควรจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทั้งในการตีความ งานที่ได้รับมอบหมายและขั้นตอนในการพัฒนางาน
ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
          3.3 การประเมินตามแนวคิด SOLO Taxonomy  การประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองจะเน้นการประเมินที่เป็นพัฒนาการของผู้เรียนและให้
ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์ซึ่งเป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ ส าหรับ
งานวิจัยนี้เป็นการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Constructivism มีการประเมินที่เน้น
การวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์หลายๆ ด้าน ประกอบด้วยความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  ด้านการคิดค านวณ ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้จริงตามศักยภาพได้ ซึ่งการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือตามแนวคิด SOLO Taxonomy มีรายละเอียดดังนี้ 

        The SOLO Taxonomy เป็นชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่ เป็น
ผล งานของ  Biggs and Collis (1982)  “SOLO” มาจากค าว่ า  Structure of Observed Learning 
Outcome เป็นระบบที่น ามาช่วยอธิบายว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการการปฏิบัติที่ซับซ้อนอย่างไร ในการ
เรียนเพ่ือรอบรู้ที่มีความหลากหลายของภาระงานทางวิชาการโดยที่นิยามจุดประสงค์ของหลักสูตรใน
สภาพที่พึงประสงค์ของการปฏิบัติ เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่ปฏิบัติได้จริง การ



  281 

ใช้ SOLO Taxonomy จะช่วยให้ทั้งครูและผู้เรียนตระหนักถึงองค์ประกอบที่หลากหลายจากหลักสูตร
ได้อย่างชัดเจนขึ้น การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนอยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ผู้เรียนในลักษณะของความเข้าใจที่ซับซ้อน ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวแบ่งได้เป็น 5 ระดับ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

         (1) ระดับโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน (Pre-structural Level) ในระดับนี้ผู้เรียนจะ
ได้รับเพียงแต่เศษเสี้ยวของข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย และไม่ได้รับการจัดการ ท าให้ไม่สามารถ
เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ 

         (2) ระดับโครงสร้างเดี่ยว (Uni-structural Level) มีการสร้างความสัมพันธ์
พ้ืนฐานที่เห็นได้ชัดของข้อมูล แต่ความหมายของข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ปรากฏชัด 

         (3) ระดับหลากหลายโครงสร้าง (Multi-structural Level) ในระดับนี้ อาจจะมี
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายๆ ชนิด แต่ความสัมพันธ์ในระดับสูงยังไม่ปรากฏ ท าให้
ความหมายโดยรวมไม่เด่นชัด 

         (4) ระดับที่แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง (Relational Level) ผู้ เรียน
สามารถเข้าใจความหมายส าคัญเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ทั้งหมด 

         (5) ระดับแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract 
Level) ผู้เรียนไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์เกี่ยวโยงในเรื่องที่ได้รับเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องอยู่เกิน
ขอบเขตด้วย ผู้เรียนสามารถสรุปและส่งผ่านความส าคัญ และแนวคิดท่ีซ่อนอยู่ภายใต้กรณีตัวอย่าง 

         อีกท้ังการก าหนดระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy มีค่าระดับ ดังนี้ 
(1) ค่าระดับ 4  ผู้เรียนมีโครงสร้าง/ข้อความอยู่ในระดับดี  มีความชัดเจนใน 

การแนะน าและสรุปผล  ชัดเจนในการจ าแนกประเด็น/ ชัดเจนในการอภิปรายโครงสร้างและรวบรวม          
มีการตัดสินใจเลือกเนื้อหาอย่างมีเหตุผลเหมาะสม  บ่งบอกถึงการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายมีความชัดเจนในการจ าแนก พิจารณาตามลักษณะธรรมชาติ   

(2) ค่าระดับ 3  ผู้เรียนมีโครงสร้าง/ข้อความที่ดีมีความชัดเจนแนะน าสรุปผล   
มีโครงสร้าง  มีการพัฒนาที่ดี  เนื้อหาเหมาะสมมีเหตุผล  มีการน าเสนอความคิดเห็นชัดเจน  มีการ
จ าแนกและแสดงเหตุผลในการอภิปรายอย่างชัดเจน 

(3) ค่าระดับ 2  ผู้เรียนมีโครงสร้าง/ข้อความที่อยู่ในระดับพอใช้ บางประเด็นมี 
การจ าแนก มีข้อจ ากัดในโครงสร้าง แต่เนื้อหาส่วนใหญ่มีความเหมาะสมกับการแนะน าการสรุปผล มี
การทดลองและประสบความส าเร็จอย่างจ ากัด โครงสร้างบางอย่างมีข้อโต้แย้งแต่มีเพียงเล็กน้อยไม่มี
ความคิดใหม่ 

(4) ค่าระดับ 1  ผู้เรียนมีโครงสร้าง/ข้อความอยู่ในระดับต่ า  ระดับของเนื้อหามี 
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ความหลากหลายการแนะน าและการสรุปผล อยู่ในระดับต่ า  มีการทดลองเล็กน้อยมุ่งสนใจในปริมาณ
ไม่เน้นคุณภาพ (ซึ่งไม่สามารถอธิบายรายละเอียดขาดกระบวนการคิดการออกแบบการจัดการเรียน)               

(5) ค่าระดับ 0  ผู้เรียนมีข้อความไม่เหมาะสม มีประเด็นน้อย  ไม่มีโครงสร้าง 
ในการอธิบายเนื้อหา  ความสัมพันธ์กันน้อย ข้อมูลไม่ดี มีรายละเอียดไม่ตรงประเด็น ให้ความหมาย
ผิด บอกความสัมพันธ์เชิงเหตุผลน้อย การมีตัวอย่างที่ไม่ดี 

          จากข้างต้นผู้วิจัยได้ปรับค่าระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy เป็น 
5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5, 4, 3, 2, 1  เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน โดยผู้วิจัยใช้ค่าระดับคุณภาพนี้มาเป็นหลักในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีการออกแบบการประเมินตาม
แนวคิด SOLO Taxonomy คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน/ระหว่าง
เรียน/หลังเรียน และแบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง  ดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์  

ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5  ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

1.  ความสามารถ
ด้านมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ 

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ
จ านวน    
2.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ  
สัญลักษณ์  
3.น า
ประสบการณ ์
ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
มาสรปุรวมได ้
4. น า
ประสบการณ์
ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
มาสรปุรวมให้
อยู่ในรูปนิยาม 
ทฤษฎีบท 
และสมบัติ
ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
5.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได ้

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับจ านวน    
2.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ  
สัญลักษณ์  
3.น า
ประสบการณ ์
ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มา
สรุปรวมได ้
4. น า
ประสบการณ์ใน
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์  
มาสรปุรวมให้
อยู่ในรูปนิยาม 
ทฤษฎีบท และ
สมบัตติ่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์
ได ้
 
 

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับจ านวน    
2.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ  
สัญลักษณ์  
3.น า
ประสบการณ ์
ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มา
สรุปรวมได ้
 

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับจ านวน    
2.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ  
สัญลักษณ์  
 

1.บอก
ความหมาย
เกี่ยวกับ
จ านวน    
 

2.  ความสามารถ
ด้านการคิด
ค านวณ 

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ใน
ลักษณะของ
การบวก ลบ 

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ในลักษณะ
ของการบวก ลบ 
คูณ หารจ านวน

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 

1.เลือกการจดั
กระท าจ านวน
ต่างๆ ใน
ลักษณะของ
การบวก ลบ 
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ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5  ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้  
2.เขียน
แนวทางการ
จัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะ
ของการบวก 
ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได ้
3.จัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะ
ของการบวก 
ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได ้
4.ด าเนินการ
จัดจัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะ
ของการบวก 
ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได้  
2.เขียนแนวทาง
การจัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได ้
3.จัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได ้
4.ด าเนินการจดั
จัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ตามที่โจทย์
ก าหนดได้  
2.เขียนแนวทาง
การจัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได ้
3.จัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได ้
 

หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได้  
2.เขียนแนวทาง
การจัดกระท า
จ านวนต่างๆ ใน
ลักษณะของการ
บวก ลบ คูณ 
หารจ านวน
ตามที่โจทย์
ก าหนดได ้
 

คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้  
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ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5  ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

5.ด าเนินการ
จัดจัดกระท า
จ านวนต่างๆ 
ในลักษณะ
ของการบวก 
ลบ คูณ หาร
จ านวนตามที่
โจทย์ก าหนด
ได้อย่างเป็น
ขั้นตอน
ตามล าดับจน
ได้ผลลัพธ์ 

3.  ความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในโจทย์ปัญหา
ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
2. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในขั้นตอน
กระบวนการ
แก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้   
3. ด าเนินการ
แก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้    
4. ด าเนินการ
แก้โจทย์
ปัญหาทาง

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้
2. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
ขั้นตอน
กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้   
3. ด าเนินการ
แก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
ได ้     
4. ด าเนินการ
แก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
ตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องได้                    

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้
2. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
ขั้นตอน
กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้   
3. ด าเนินการแก้
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้     

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้
2. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ใน
ขั้นตอน
กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้    

1.ประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
ในโจทย์ปัญหา
ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
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ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5  ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

คณิตศาสตร์
ตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง
ได้                   
5. ด าเนินการ
แก้โจทย์
ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
ตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง 
จนได้ค าตอบ
ของปัญหา 

4.  ความสามารถ
ด้านการให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
2.แสดงแนว 
ความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได ้
3.แสดง
แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได ้
4. แสดง
แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
5.สรุปแนวคิด
ทาง
คณิตศาสตร์ที่

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
2.แสดงแนว 
ความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได ้
3.แสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์
ที่สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได ้
4. แสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์
ที่สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
 

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
2.แสดงแนว 
ความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได ้            
3.แสดงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์
ที่สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถามได ้
 

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
2.แสดงแนว 
ความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได ้             

1.แสดงแนว 
ความคิดได ้
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ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5  ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

สอดคล้องกับ
สิ่งที่โจทย์ถาม
ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

 

เกณฑ์การประเมินการบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง       

ประเด็น            
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

1. การเกิดองค์
ความรู้ใหม่ทาง
คณิตศาสตร์ 
 

-เขียนสรุป
องค์ความรู้
ใหม่ท่ีมีความ
ชัดเจนด้วย
ความเข้าใจ
กระจ่างแจ้ง
จากกิจกรรม
หรือ
ประสบการณ์
ที่ได้ปฏิบตั/ิ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง   
-มีการใช้
ความรู้เดิม
ผสมผสานให้
เกิดองค์
ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียน
เกิดจากความ
เข้าใจของ
ตนเองอย่าง
สมเหตุสมผล 
-ไม่สามารถ
เขียนสรุปองค์

-เขียนสรุปองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเกดิ
จากความเข้าใจ
กระจ่างแจ้งใน
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่
ได้ปฏิบตั/ิเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ มี
ความชัดเจน  
-มีการใช้ความรู้
เดิมผสมผสาน
ให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียน
ไม่ได้เกิดจาก
ความเข้าใจของ
ตนเองอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

-เขียนสรุปองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเกดิ
จากความเข้าใจ
กระจ่างแจ้งใน
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่
ได้ปฏิบตั/ิเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ มี
ความชัดเจน  
-ไม่มีการใช้
ความรู้เดิม
ผสมผสานให้
เกิดองค์ความรู้
ใหม่  
-ภาษาเขียน
ไม่ได้เกิดจาก
ความเข้าใจของ
ตนเองอย่าง
สมเหตุสมผล 
 
 

-เขียนสรุปองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเกดิ
จากความเข้าใจ
กระจ่างแจ้งใน
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่
ได้ปฏิบตั/ิเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 
แต่ไมม่ีความ
ชัดเจน 
-ไม่มีการใช้
ความรู้เดิม
ผสมผสานให้
เกิดองค์ความรู้
ใหม่  
-ภาษาเขียน
ไม่ได้เกิดจาก
ความเข้าใจของ
ตนเองอย่าง
สมเหตุสมผล 

-ไม่สามารถ
เขียนสรุปองค์
ความรู้ใหม่ท่ีมี
ความชัดเจน
ด้วยความ
เข้าใจกระจ่าง
แจ้งจาก
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์
ที่ได้ปฏิบตั/ิ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง   
-ไม่มีการใช้
ความรู้เดิม
ผสมผสานให้
เกิดองค์
ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียน
ไม่ได้เกิดจาก
ความเข้าใจ
ของตนเอง
อย่าง
สมเหตุสมผล 
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ประเด็น            
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ความรู้ใหม่ที่มี
ความชัดเจน
ด้วยความ
เข้าใจกระจ่าง
แจ้งจาก
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์
ที่ได้ปฏิบตั/ิ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง   
-ไม่มีการใช้
ความรู้เดิม
ผสมผสานให้
เกิดองค์
ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียน
ไม่ได้เกิดจาก
ความเข้าใจ
ของตนเอง
อย่าง
สมเหตุสมผล 

2.  การน าองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้น
ไปใช้ในชีวิตจริง 

-มีการจัด
รวบรวม องค์
ความรู้ใหม/่
ประสบการณ์
ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์
ชีวิตจริง 
-น าองค์
ความรู้ใหมไ่ป
ใช้ใน
สถานการณ์

-มีการจัด
รวบรวม องค์
ความรู้ใหม/่
ประสบการณ์
ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ชีวิต
จริง 
-น าองค์ความรู้
ใหม่ไปใช้ใน
สถานการณ์ชีวิต
จริงด้านการคดิ

-มีการจัด
รวบรวม องค์
ความรู้ใหม/่
ประสบการณ์
ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ชีวิต
จริง 
-น าองค์ความรู้
ใหม่ไปใช้ใน
สถานการณ์ชีวิต
จริงด้านการคดิ

-มีการจัด
รวบรวม องค์
ความรู้ใหม/่
ประสบการณ์
ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ชีวิต
จริง 
-ไม่มีการน าองค์
ความรู้ใหมไ่ปใช้
ในสถานการณ์
ชีวิตจริงด้านการ

-ไม่มีการจัด
รวบรวมองค์
ความรู้ใหม/่
ประสบการณ์
ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ 
-ไม่มีการน า
องค์ความรู้
ใหม่ไปใช้ใน
สถานการณ์
ชีวิตจริงด้าน
การคิด
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ประเด็น            
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ชีวิตจริงด้าน
การคิด
ค านวณ การ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
และให้เหตุผล
ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
  

ค านวณ การ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
หรือให้เหตผุล
ทางคณิตศาสตร์
ได ้                
(2 ใน 3) 
  

ค านวณ การ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
หรือให้เหตผุล
ทางคณิตศาสตร์
ได ้                
(1 ใน 3) 

คิดค านวณ การ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
และให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์
ได ้                 

ค านวณ การ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
และให้เหตุผล
ทาง
คณิตศาสตร์ได ้                 

  

 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายการบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง ดังนี้ 

             ระดับคะแนน            การแปลความหมายของการบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง 
                9 – 10                มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับดีมาก 
                7 – 8                  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับดี 
                5 – 6                  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง 
                3 – 4                  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับพอใช้ 
                 2                                 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับควรปรับปรุง 
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 3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism                                        
     เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
       

 จากการศึกษาแนวคิด Constructivism (Constructivism)  แนวคิดและทฤษฎีการ
เรียนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  และการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Learning 
Theory and The Learning Area in Mathematics)  การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ (Assessment for Learning in Mathematics) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยน ามา
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้ชื่อ รูปแบบว่า “JOICE Model” และมี
องค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1. หลักการ 2.วัตถุประสงค์  3.แนวคิดและทฤษฎี 
4.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5.การวัดและประเมินผล  ดังแผนภาพแสดงองค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  291 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                  
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 จากแผนภาพแสดงองค์ประกอบของรปูแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามี
รายละเอียดดังนี้ 
  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
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               1. หลักการ 
                    การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด Constructivism  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  ที่ผู้เรียนได้รับไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่  
และปรับกระบวนการคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างความเข้าใจจนเกิดเป็นความรู้ที่มี
ความหมายด้วยตนเอง ท าให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
               2. วัตถุประสงค์   
                    เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ได้แก่ 
ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถด้านการคิดค านวณ   ความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไปใช้จริงตาม
ศักยภาพ  
               3. แนวคิด และทฤษฎี  
                      แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เ พ่ือส่ ง เสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้
ของกาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์, ทฤษฎีของดีนส์กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ และการประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ทีม่ีความสัมพันธ์กัน  
               4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
                   กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

                  ขั้นที่1 การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) ใช้
ลักษณะเด่นของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะส่งเสริมความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียนทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้   เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน 2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนรู้
จากสื่อเหล่านั้น               

                    ขั้นที่ 2 การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) ใช้ลักษณะเด่นของ
การสอนเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด   การสอนแบบสาธิต  การสอนแบบนิรนัยจะส่งเสริม
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ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการคิดค านวณของนักเรียน คือ  3) ครูก าหนด 
2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียนเปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกันและ
ลักษณะที่ต่างกัน เพ่ือน าไปสู่มโนทัศน์(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์นั้นๆ 4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการ
แก้ปัญหา  

                   ขั้นที่ 3 การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I) ใช้ลักษณะ
เด่นของการสอนแบบใช้เกม การสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะส่งเสริมความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ 6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่นสนุกๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  

                   ขั้นที่ 4 การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning Experience : 
C) ใช้ลักษณะเด่นของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  จะส่งเสริม
ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน คือ  7) นักเรียนก าหนดปัญหา 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเผชิญมา มาแก้ปัญหาและ
ค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดยตรวจสอบ ความถูกต้องจากเพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่
บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ 

                   ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E) ใช้ลักษณะเด่นของ
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมความสามารถด้าน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ 8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือ
ประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/
เรียนรู้ไป           
 5. การวัดและประเมินผล  
                    การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์อยู่ในตัวผู้เรียน ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มี
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ประสิทธิภาพ โดยการวัดและประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 
ความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถด้านการคิดค านวณ  ความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
                    5.1 ความสามารถด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการคิด การบอก
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในด้านจ านวน สัญลั กษณ์ หรือการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แล้วสรุปรวมให้อยู่
ในรูปนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติต่างๆ  

         5.2 ความสามารถด้านการคิดค านวณ เป็นความสามารถในการจัดกระท าจ านวน
ต่างๆ ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่ โจทย์ก าหนดได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า 
รวดเร็วและถูกต้อง มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดับตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์  

        5.3 ความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผู้เรียนต้องฝึกฝน
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นเพ่ือพัฒนายุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

        5.4 ความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เป็นการแสดงแนวความคิด
เกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิด
คณิตศาสตร์ 
                       ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวมาในข้างต้นวัดด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การคิดค านวณ  การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น (1) แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อน/หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก (2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
ระหว่างใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เป็นแบบทดสอบ
แบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ใช้หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น  
และแบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงใช้ประเมินทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ เรื่อง โดยมีการ
ประเมินผลด้วยระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO Taxonomy 
 
 
 



  295 

    4. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  

       Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 
          
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีเนื้อหา ได้แก่ 

        (1)  มุม 
                 (2)  สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

        (3)  การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 
       ซ่ึงเนื้อหาเรื่องมุม สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการบวก การลบ การคูณ และ 

การหารเศษส่วนจะค่อนข้างครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ สาระที่ 1 : จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระท่ี 2 : การวัด  สาระท่ี 3 : เรขาคณิต  สาระท่ี 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น และสาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism ซึ่งองค์ประกอบในตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้นี้ใช้เพ่ืองานวิจัย โดยน าเสนอเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ละ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                                   ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  5 
สาระท่ี 2, 6                                                                          หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  มุม           
เรื่องท่ี 2  ชนิดของมุม                                                                        เวลา  2  ชั่วโมง     
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
               สาระที่ 2 การวัด  
               มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการ
วัด 
                ตัวชี้วัด ค 2.1 ป.5/4   วัดขนาดของมุม 
               สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
                มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/1  ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ 
2. สาระการเรียนรู้ 
 ชนิดของมุม  
3. สาระส าคัญ 
 ชนิดของมุม มีดังนี้ 
                1. มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก เรียกว่า มุมแหลม 
                2. มุมที่มีขนาด 90 องศา  เรียกว่า มุมฉาก 
                3. มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรง เรียกว่า มุมป้าน 
                4. มุมที่มีขนาดเท่ากับ 180 องศา  เรียกว่า มุมตรง 
                5. มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉากแต่ไม่ถึงสี่มุมฉาก เรียกว่า มุมกลับ                
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4. ความสามารถ 
 4.1 ด้านการมมีโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์   

 4.2 ด้านการคิดค านวณ   
 4.3 ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

      4.4 ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์    
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 5.1 มีวินัย 
                 5.2 ใฝ่เรียนรู้ 

 5.3 มุ่งม่ันในการท างาน 
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

                 6.1 ด้านความรู้ (Knowledge): นักเรียนมีองค์ความรู้ในเรื่องการจ าแนกชนิดของมุม   
                6.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process) 

      1)  มีความสามารถทางด้านการมมีโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บอกชนิดของมุม   
      2)  มีความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ได้แก่ หาขนาดมุมท่ีโจทย์ต้องการโดย 

ใช้การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนนับ 
      3) มีความสามารถทางด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ แก้โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวกับมุม   
           4) มีความสามารถทางด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ให้เหตุผลในการ 

จ าแนกมุมเป็นชนิดต่างๆ  
           6.3 ด้านเจตคติ (Attitude) 

            1) มีวินัยในการเรียนรู้  
       2) ใฝ่เรียนรู้เรื่องมุม   
       3) มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     เรื่องท่ี 2 ชนิดของมุม 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการจัด 
การเรียนรู ้

ขั้นที ่1: การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน(Joyful Preparation: J)    
1. ครูเปิดเพลง “ชนิดของมุม” ให้นักเรียนฟังพร้อมกัน และร่วมกันท าท่า 
ประกอบ  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงชนิดของมุมจากเนื้อเพลง  
2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน เช่น 
    - มุมที่ปรากฏในเนื้อเพลงมีก่ีชนิด มีมุมชนิดใดบ้าง มีลักษณะอย่างไร 
    - มุมแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร 
    - เพราะเหตุใดจึงเรียกว่ามุมแหลม (มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ) 
    - ในชีวิตประจ าวันมีสิ่งใดที่มีลักษณะเป็นมุมแหลม  มุมฉาก มุมป้าน  
มุมตรง และมุมกลับให้ยกตัวอย่าง พร้อมบอกเหตุผลประกอบ 

 
 
-คลิปเพลง 
“มุมต่างๆ” 

(https://   
www.youtu
be.com/wat
ch?v=GjQwA
bY4EW8) 

ขั้นที ่2: การท าความรู้ให้ชัดเจน(Obvious Knowledge: O)    
3.1 ครูแจกรูปมุมชนิดต่างๆ ให้นักเรียนคนละ 1 รูป  และนักเรียนแต่ละคน
พิจารณารูปมุมที่ตนได้รับ แล้วยืนถือรูปมุมแยกและจัดเป็นกลุ่มตามชนิดมุม 
ของตน จะจัดได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มมุมแหลม  กลุ่มมุมฉาก กลุ่มมุมป้าน              
กลุ่มมุมตรง  กลุ่มมุมกลับ   
3.2 จากข้อ 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเรียงล าดับขนาดของมุมที่กลุ่มตน 
ได้รับกับกลุ่มเพ่ือน โดยพิจารณาจากระยะห่างของแขนของมุมทั้งสองด้าน 
และนักเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มน ารูปมุมไปติดบนกระดาน แบ่งเป็น 2 
กรณี (1) เรียงจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ (2) เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาด 
เล็ก 
3.3 จากข้อ 3.2 นักเรียนร่วมกันสรุปชนิดของมุม แบ่งได้ 5 ชนิด โดยเรียง 
ล าดับขนาดของมุมจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ ดังนี้ มุมแหลม  มุมฉาก  
มุมป้าน  มุมตรง  มุมกลับ  ได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มมุมแหลม  กลุ่มมุมฉาก              
กลุ่มมุมป้าน  กลุ่มมุมตรง กลุ่มมุมกลับ   
 
 
 

 
- รูปมุมชนิด
ต่างๆ จ านวน
เท่ากับ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการจัด 
การเรียนรู ้

4.1 ให้นักเรียนแต่ละคนพับกระดาษรูปมุมฉาก และครูสาธิตการวัดขนาด 
ของมุมฉากมีหน่วยเป็นองศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์วัดขนาดได้ 90 องศา 
แล้วนักเรียนร่วมกันสรุปขนาดของมุมฉากจะมีขนาดเท่ากับ 90 องศา 
4.2 ครูแจกรูปมุมทั้ง 5 ชนิดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้กระดาษรูปมุมฉากวัด
ขนาดของมุมทั้ง 5 ชนิด แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปขนาดของมุม 
แต่ละชนิดให้ได้ว่า 
    (1) มุมแหลม เป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก  
    (2) มุมฉาก เป็นมุมที่มีขนาด 90 องศา   
    (3) มุมป้าน เป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุม              
    (4) มุมตรง เป็นมุมที่มีขนาดเท่ากับ 180 องศา   
    (5) มุมกลับ เป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉากแต่ไม่ถึงสี่มุมฉาก 

จ านวน
นักเรียนใน
ห้องเรียน 
-ไม้โพร
แทรกเตอร์ 
-รูปมุมชุดละ 
5 ชนิด 
จ านวนชุด
เท่ากับจ านวน
กลุ่มนักเรียน
ในห้องเรียน 

ขั้นที่ 3: การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I)   
5. ให้นักเรียนแต่ละคนวาดรูปสิ่งของที่ตนพบเห็นในชีวิตประจ าวันซึ่งมีมุม 
เป็นส่วนประกอบมา 3 รูป พร้อมระบุชนิดของมุมโดยให้เหตุผลประกอบ 
และน าผลงานมาติดบนกระดาน แล้วสุ่มเลือกนักเรียนมาน าเสนอ 
6. นักเรียนร่วมเล่นเกม “ถามปุ๊บตอบปั๊บ” เป็นเกมการแข่งขันรายคู่ นักเรียน
จะออกมาแข่งขันทีละคู่หน้าชั้นเรียน  โดยครเูป็นผู้ก าหนดขนาดของมุมต่างๆ 
แล้วให้นักเรียนแต่ละคูแ่ข่งขันตอบชนิดของมุมที่ถูกต้อง ถ้านักเรียนคนใดตอบ
ถูกเป็นจ านวนข้อมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ  เช่น 

(1)   71 องศา เป็นมุมชนิดใด 
(2)  180 องศา เป็นมุมชนิดใด 
(3)  135 องศา เป็นมุมชนิดใด 
(4)  246 องศา เป็นมุมชนิดใด 

    (5)   90 องศา เป็นมุมชนิดใด 
 
 
 
 

 
-กระดาษA4 
-เกม “ถามปุ๊บ
ตอบปั๊บ” 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการจัด 
การเรียนรู ้

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบประสบการณ์ (Check Experience: C) 
7. ครูน ารูปภาพห้อง สถานที่ เฟอร์นิเจอร์  บริเวณต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดแขนของมุมแสดงมุมชนิดต่างๆ ลงในรูปภาพ เขียน
บอกจ านวนมุมแต่ละชนิดที่ปรากฏในรูปภาพ แล้วส่งตัวแทนมาน าเสนอ
พร้อมให้เหตุผลประกอบ  
 

 
-รูปภาพห้อง 
สถานที่ 
เฟอร์นิเจอร์  
บริเวณต่างๆ 
ใน
ชีวิตประจ าวัน
เท่ากับจ านวน
กลุ่มนักเรียน
ในห้องเรียน 

ขั้นที่ 5: การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E)     
8. นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เรื่องชนิดของมุม และการน าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ในชีวิตจริง
ด้านการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์
ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจ
กระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/เรียนรู้ไป   

- แบบบันทึก
การเรียนรู้สู่
ชีวิตจริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                                 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  5 
สาระที่ 5, 6                                         หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น         
เรื่องท่ี 3  การเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะ                                                    เวลา  3 ชั่วโมง     
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
                มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
                 ตัวชี้วัด ค 5.1 ป.5/1  เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจ านวน 
 สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
                มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/1  ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ 
2. สาระส าคัญ 
               การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งย่นระยะ 
3. สาระการเรียนรู้ 
               การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
               1) ข้อมูลเพิ่มขึ้นช่วงละเท่ากัน ใช้เส้นแสดงจ านวนตามปกติ 

          2) ข้อมูลมีค่ามากหรือมีค่าใกล้เคียงกนั ใช้เส้นหยัก (    ) แสดงการย่นระยะของเส้นแสดง 
จ านวน เพ่ือเป็นการละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้น 
4. ความสามารถ 
 4.1 ด้านการมมีโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์   

 4.2 ด้านการคิดค านวณ   
 4.3 ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

      4.4 ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์    
 



  302 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 มีวินัย 

                 5.2 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3 มุ่งม่ันในการท างาน 

6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                6.1 ด้านความรู้ (Knowledge): นักเรียนมีองค์ความรู้ในเรื่องการเขียนแผนภูมิแท่ง 

6.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)  
1) มีความสามารถทางด้านการมมีโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บอก  

องค์ประกอบของการเขียนแผนภูมิแท่ง   
2) มีความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ได้แก่ หาค าตอบจากการอ่าน 

แผนภูมิแท่ง   
3) มีความสามารถทางด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ แก้โจทย์ 

ปัญหาเกี่ยวกับการหาค าตอบจากการอ่านแผนภูมิแท่ง   
4) มีความสามารถทางด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ให้เหตุผล 

ในการเก็บข้อมูลและการจ าแนกข้อมูลเพื่อน าไปเขียนแผนภูมิแท่ง   
          6.3 ด้านเจตคติ (Attitude) 

                     1) มีวินัยในการเรียนรู้  
                     2) ใฝ่เรียนรู้เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

            3) มีความมุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  303 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่องท่ี 3 การเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการจัด 
การเรียนรู ้

ขั้นที่ 1: การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J)    
1. ครูเปิดคลิปเรื่องแผนภูมิแท่งท่ีมีการย่นระยะของเส้นแสดงจ านวนให้
นักเรียนศึกษา แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย  
2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน เช่น 
     -  แผนภูมิแท่งย่นระยะมีลักษณะอย่างไร ท าไมต้องมีการย่นระยะ 
     -  การย่นระยะของเส้นแสดงจ านวนใช้เมื่อไร 
     -  แผนภูมิแท่งย่นระยะใช้น าเสนอข้อมูลที่มีลักษณะอย่างไร 
     -  การน าเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่งย่นระยะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
     -  การน าเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแท่งย่นระยะมีประโยชน์อย่างไร             

 
-คลิปเรื่อง
แผนภูมิแท่งที่มี
การย่นระยะ
ของเส้นแสดง
จ านวน 
(https://www.
youtube.com
/watch?v=gpv
LSa7T1LQ) 

ขั้นที่ 2:  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O)    
3. ครูก าหนดแผนภูมิแท่ง และแผนภูมิแท่งย่นระยะแสดงจ านวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559  
แล้วให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิแท่ง และแผนภูมิแท่งย่นระยะ เพ่ือหาความ
เหมือนและความแตกต่างของแผนภูมิแท่งทั้งสองนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- แผนภูมิแท่ง 
และแผนภูมิ
แท่งย่นระยะ
แสดงจ านวน
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่มาใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง
ประธาน
นักเรียน                
ปีการศึกษา 
2559 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการจัด 
การเรียนรู ้

     3.1  แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6                     
ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.2  แผนภูมิแท่งย่นระยะแสดงจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่          
1-6 ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของ
แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิแท่งย่นระยะ ได้ดังนี้ การเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะ          
จะมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิแท่งแต่ต่างกันตรงข้อมูลจะมีค่ามากและใกล้เคียง
กัน อาจแก้ปัญหาโดยเน้นเฉพาะตอนปลายของรูป โดยละส่วนล่างไว้ และใช้
เส้นหยัก (    )  แสดงถึง การย่นระยะบนเส้นแสดงจ านวนตามแนวตั้ง 

 

จ านวนนักเรียน (คน) 

ช้ัน ป. 
1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

5

0 

6

0 

7

0 

8

0 

0 
1 2 3 4 5 6 

ชัน้ ป. 

 

50 

5

5 

6

0 

7

5 

8

0 

9

5 

10

0 

0 
1 2 3 4 5 6 

จ ำนวนนกัเรียน (คน) 

4

5 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการจัด 
การเรียนรู ้

ขั้นที่ 3: การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I)   
5. ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของประชากรในประเทศอาเซียน หน่วยตันต่อคนต่อปี พ.ศ. 2555  
มีข้อมูลดังตาราง โดยสุ่มเลือกนักเรียนมาช่วยเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะบน
กระดานจนครบทุกองค์ประกอบ พร้อมบอกเหตุผลประกอบการเขียน 

ประเทศ     ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

ปริมาณ 
การปล่อย 
ก๊าซเรือน
กระจก                
(หน่วย 1,000
ตัน) 

295,282 216,804 150,230 81,591 433,989 

 
ที่มา : www.environnet.in.th 
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม “ย่นระยะอยู่ตรงไหน” ครูแจกแผ่นข้อมูล              
เชิงปริมาณท่ีแตกต่างกัน  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะลง
กระดาษปรู๊ฟให้ครบทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 1.ชื่อแผนภูมิ 2.แกนแนวตั้งและ
แนวนอน(จ านวนมีการย่นระยะ) 3.ตัวแท่งแสดงจ านวนข้อมูล ถ้านักเรียนกลุ่มใด
เขียนเสร็จเรียบร้อยก่อนและถูกต้อง พร้อมบอกเหตุผลทางคณิตศาสตร์
ประกอบการน าเสนอจะเป็นผู้ชนะ  

 
-ตารางแสดง
ปริมาณการ 
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของ
ประชากรใน
ประเทศอาเซียน 
หน่วยตันต่อคน   
ต่อปี ปี พ.ศ. 
2555 (ที่มา: 
www. 
environnet.in. 
th) 
-เกม “ย่นระยะ
อยู่ตรงไหน” 
- กระดาษปรู๊ฟ 

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบประสบการณ์ (Check Experience: C) 
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจากประเด็นที่กลุ่มของตนสนใจ   
ซึ่งเป็นข้อมูลของนักเรียนทุกคนในห้องเรียน   แล้วน าข้อมูลมาเขียนแผนภูมิ
แท่งย่นระยะ โดยเขียนแสดงให้ครบทุกองค์ประกอบลงฟิวเจอร์บอร์ด ตกแต่ง
ตามความเหมาะสม และน าเสนอผลงาน พร้อมตั้งค าถามจากข้อมูลในแผนภูมิ
แท่งย่นระยะให้เพ่ือนร่วมกันตอบ แล้วให้เหตุผลประกอบการตอบค าถาม  
 
 

 
-ฟิวเจอร์บอร์ด 
-เทปกาวสี 
-กรรไกร 
-ปากกาเคมี 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการจัด 
การเรียนรู ้

ขั้นที่ 5: การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E)     
8. นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะ และการน าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึน
ไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มี ความชัดเจนด้วย
ความเข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีได้ปฏิบัติ/เรียนรู้ไป   

- แบบบันทึกการ
เรียนรู้สู่ชีวิตจริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                                   ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  5 
  สาระท่ี 1, 6                      หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน            
  เรื่องท่ี 1การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง เวลา 2ชั่วโมง     
 
  1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
           สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ  

                มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
                ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.5/1   บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน  พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
                สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
                มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/1  ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
                ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.5/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ 
2. สาระส าคัญ 
                การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 
3. สาระการเรียนรู้ 
                 1. การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง   
ต้องท าตัวส่วนให้เท่ากันก่อน โดยคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วยจ านวนเดียวกัน แล้วจึงน าตัวเศษมาบวก
หรือลบกัน 
                  2. ในการตอบต้องเขียนค าตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ได้แก่ เศษส่วนอย่างต่ า เศษแท้  
หรือจ านวนคละ 
4. ความสามารถ 
                 4.1 ด้านการมมีโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์   
                 4.2 ด้านการคิดค านวณ   



  308 

                 4.3 ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
                 4.4 ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์    
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                 5.1 มีวินัย 
                 5.2 ใฝ่เรียนรู้เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วน
อีกตัวหนึ่ง 
                 5.3 มุ่งม่ันในการท างาน 
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
               6.1 ด้านความรู้ (Knowledge): นักเรียนมีองค์ความรู้ในเรื่องการบวกและการลบ 

เศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง  

          6.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process) 
     1)   มีความสามารถทางด้านการมมีโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่  บอก 

ความหมายของการบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง  
2) มีความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ได้แก่ บวกและลบเศษส่วน  
3) มีความสามารถทางด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ แก้โจทย์ 

ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน 
4) มีความสามารถทางด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ให้เหตุผล 

ของค าตอบจากการบวกและลบเศษส่วน  
          6.3 ด้านเจตคติ (Attitude) 

           1)  มีวินัยในการเรียนรู้  
2) ใฝ่เรียนรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน  
3) มีความมุ่งม่ันในการท างาน 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้   
เรื่องท่ี 1  การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการจัด 
การเรียนรู ้

ขั้นที่ 1: การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) 
1. ครูเปิดคลิปเกี่ยวกับการบวก และการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง ให้นักเรียนศึกษาแล้วร่วมกันอภิปราย  
2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน  
   จากคลิปเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วน
อีกตัวหนึ่ง ตัวอย่างค าถาม เช่น 
    - การบวกเศษส่วนมีวิธีการอย่างไร จงอธิบาย   
    - การบวกเศษส่วนต้องมีตัวเศษหรือตัวส่วนเท่ากัน เพราะเหตุใด  
   จากคลิปเกี่ยวกับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วน
อีกตัวหนึ่ง ตัวอย่างค าถาม เช่น    
    - การลบเศษส่วนมีวิธีการอย่างไร จงอธิบาย   
    - การลบเศษส่วนต้องมีตัวเศษหรือตัวส่วนเท่ากัน เพราะเหตุใด  
    - การบวก และการลบเศษส่วนมีวิธีการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
    

 
-คลิปเรื่องการ
บวกเศษส่วนที่มี
ตัวส่วนไม่เท่ากัน 
(https://www. 
youtube.com/
watch?v=5SsRb
FYn0uU) 
-คลิปเรื่องการลบ
เศษส่วนที่มีตัว
ส่วนไม่เท่ากัน 
(https://www. 
youtube.com/
watch?v=5bw7
XKxPh1A) 

ขั้นที่ 2: การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O) 
3.1 ครูก าหนดแผนภาพแสดงการบวกเศษส่วนให้ 2 แบบ ดังตาราง แล้วให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความแตกต่างของการบวกเศษส่วนในแบบที่ 1 
และ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-แผนภาพแสดง

เศษส่วน ,
9

5
,

9

2  

9

4
,

3

1  

- เทปกาว 
- ดินสอสีไม้ 
- กระดาษ A4 

https://www/
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แบบท่ี1 แบบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปราย 

เขียนเป็นเศษส่วน  
9

5

9

2
  

อภิปราย 

เขียนเป็นเศษส่วน  
9

4

3

1
  

วิธีคิด 

 

 

           =         =
9

7    

 

 

วิธีคิด 

                

 

                                =
9

7              

3.2 จากข้อ 3.1 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปถึงความแตกต่างของการบวกเศษส่วน             

ในแบบที่ 1  และ 2  ได้ดังนี้ 

     (1)  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน น าตัวเศษมาบวกกัน แล้วตัวส่วน            

คงเดิม  

          วธิีท า      
9

5

9

2
   =  

9

52   

                                 =   
9

7         

 

 

 

รวมกบั รวมกบั 
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     (2)  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ท าตัวเศษให้เท่ากันก่อนโดย การ

คูณตัวเศษและตัวส่วนด้วยจ านวนเดียวกันแล้วน าตัวเศษมาบวกกัน  

          วิธีท า      
9

4

3

1
    =  

9

4

33

31













 

                                  =   
9

4

9

3
       

                                  =  
9

43     

                                  =   
9

7     

          ในการตอบต้องเขียนค าตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ได้แก่ เศษส่วนอย่าง
ต่ า เศษแท้ หรือจ านวนคละ 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มมาสุ่มหยิบโจทย์การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน        

ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง กลุ่มละ 1 ข้อ เช่น 
4

1

8

7
 , 

5

1

10

3
 , 

20

11

4

3
 , 

3

2

12

5
  เป็นต้น และแสดงวิธีคิดเป็นแผนภาพใช้ดินสอสีระบายกับ

แสดงวิธีท าลงในกระดาษ A4  แล้วส่งตัวแทนน าเสนอ 

 

ขั้นที่ 3: การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I) 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างโจทย์การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน              

ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง ขนาดใหญ่ ชัดเจนลงในกระดาษ A4 

และเขียนแสดงวิธีการหาค าตอบลงในกระดาษ A4 อีกแผ่น แล้วน าส่งครู 

6.1 นักเรียนเล่นเกม “วังวนเศษส่วน” โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางกระดาษ

โจทย์การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วน 

อีกตัวหนึ่งที่กลุ่มตนเองสร้างข้ึนไว้บนโต๊ะกลุ่มละ 1 ข้อ มีกติกาการเล่นเกม คือ         

ให้กลุ่ม 1 วนไปกลุ่ม 2, กลุ่ม 2 วนไปกลุ่ม 3, กลุ่ม 3 วนไปกลุ่ม 4, กลุ่ม 4  

วนไปกลุ่ม1 เพ่ือแสดงวิธีท าหาค าตอบของโจทย์ที่วางไว้บนโต๊ะลงในกระดาษ  

นักเรียนจะต้องวนจนครบทุกกลุ่ม(โต๊ะ) ซึ่งครูจะเป็นผู้ควบคุมเวลาในการวน 

 

 

 

-เกม “วังวน

เศษส่วน” 

-กระดาษ A4 
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6.2 ครูแสดงเฉลยของนักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบ

ค าตอบของกลุ่มตนเอง ถ้านักเรียนกลุ่มใดตอบมีจ านวนข้อถูกมากท่ีสุดจะเป็น  

ผู้ชนะ 

 

ขั้นที่ 4:  การตรวจสอบประสบการณ์ (Check Experience: E)                                          

7. นักเรียนแต่ละคนสร้างโจทย์การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น

พหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาค าตอบแบบแผนภาพ และวิธีท าลงใน

กระดาษ A4  ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการอธิบาย  

 

-กระดาษ A4   

ขั้นที่ 5: การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E)   
8. นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ
ตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง  และการน าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ในชีวิตจริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิม
ผสมผสานสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้ง
จากกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีได้ปฏิบัติ/เรียนรู้ไป   

-บันทึกการเรียนรู้  

สู่ชีวิตจริง            

 

8. การวัดและประเมินผล 
จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนสามารถวัด 

และประเมินผลโดยการสังเกต การถาม-ตอบ การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม  แบบทดสอบระหว่างเรียนและการเขียนบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงของนักเรียน ซึ่ง
บันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงมีการพิจารณาประเมินผลตามตารางเกณฑ์การประเมินบันทึกการเรียนรู้ 
และมีการแปลความหมายของบันทึกการเรียนรู้ตามตารางเกณฑ์การแปลความหมายของบันทึกการ
เรียนรู้ ดังต่อไปนี้  
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แบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่นักเรียนได้รับหลังจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่อง 

วันที.่...............เดือน..........................................พ.ศ. ............................ 
หน่วยการเรียนรู้ที่...........เรื่อง.............................................................................................................. 
******************************************************************************************* 

นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่อะไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนจะใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ  

         ดีมาก            ดี               ปานกลาง              พอใช้                ปรับปรุง 

 

 

 
 

กำรคิดค ำนวณ 

กำรแก้ปัญหำ 

กำรให้เหตผุล 

 

               ลงชื่อ..............................................ครูผู้สอน                                 

 



  314 
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ประเด็น            
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

1. การเกิดองค์
ความรู้ใหม่ทาง
คณิตศาสตร์ 

-เขียนสรุปองค์ความรู้
ใหม่ที่มีความชัดเจน
ด้วยความเขา้ใจ
กระจ่างแจ้งจาก
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่ได้
ปฏิบัต/ิเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
-มีการใช้ความรู้เดิม
ผสมผสานให้เกิด          
องค์ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียนเกิดจาก
ความเข้าใจของตนเอง
อย่างสมเหตุสมผล 
 

-เขียนสรุปองค์ความรู้
ใหม่ที่เกิดจากความ
เข้าใจกระจา่งแจ้งใน
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่ได้
ปฏิบัต/ิเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ มีความ
ชัดเจน  
-มีการใช้ความรู้เดิม
ผสมผสานให้เกิด         
องค์ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียนไม่ได้เกิด
จากความเข้าใจของ
ตนเองอย่าง
สมเหตุสมผล 

-เขียนสรุปองค์ความรู้
ใหม่ที่เกิดจากความ
เข้าใจกระจา่งแจ้งใน
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่ได้
ปฏิบัต/ิเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ มีความ
ชัดเจน  
-ไม่มีการใช้ความรู้เดิม
ผสมผสานให้เกิด           
องค์ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียนไม่ได้เกิด
จากความเข้าใจของ
ตนเองอย่าง
สมเหตุสมผล 

-เขียนสรุปองค์ความรู้
ใหม่ที่เกิดจากความ
เข้าใจกระจา่งแจ้งใน
กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่ได้
ปฏิบัต/ิเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ แต่ไม่มี
ความชัดเจน 
-ไม่มีการใช้ความรู้เดิม
ผสมผสานให้เกิด            
องค์ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียนไม่ได้เกิด
จากความเข้าใจของ
ตนเองอย่าง
สมเหตุสมผล 

-ไม่สามารถเขียนสรุป
องค์ความรู้ใหม่ที่มี
ความชัดเจนด้วย
ความเข้าใจกระจ่าง
แจ้งจากกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่ได้
ปฏิบัต/ิเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
-ไม่มีการใช้ความรู้เดิม
ผสมผสานให้เกิด         
องค์ความรู้ใหม่  
-ภาษาเขียนไม่ได้เกิด
จากความเข้าใจของ
ตนเองอย่าง
สมเหตุสมผล 

2.  การน าองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้น
ไปใช้ในชีวิตจริง 

-มีการจัดรวบรวม 
องค์ความรู้ใหม่/
ประสบการณ์ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ชีวิตจริง 
-น าองค์ความรู้ใหม่ไป
ใช้ในสถานการณ์ชีวิต
จริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และ
ให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้ 
  

-มีการจัดรวบรวม 
องค์ความรู้ใหม่/
ประสบการณ์ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ชีวิตจริง 
-น าองค์ความรู้ใหม่ไป
ใช้ในสถานการณ์ชีวิต
จริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ หรือ
ให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้                 
(2 ใน 3) 
  

-มีการจัดรวบรวม 
องค์ความรู้ใหม่/
ประสบการณ์ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ชีวิตจริง 
-น าองค์ความรู้ใหม่ไป
ใช้ในสถานการณ์ชีวิต
จริงด้านการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ หรือ
ให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้                 
(1 ใน 3) 

-มีการจัดรวบรวม 
องค์ความรู้ใหม่/
ประสบการณ์ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ชีวิตจริง 
-ไม่มีการน าองค์
ความรู้ใหม่ไปใช้ใน
สถานการณ์ชีวิตจริง
ด้านการคิดค านวณ 
การแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ และให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้                  

-ไม่มีการจัดรวบรวม
องค์ความรู้ใหม่/
ประสบการณ์ใหม่ไป
ประยุกต์ใช ้
-ไม่มีการน าองค์
ความรู้ใหม่ไปใช้ใน
สถานการณ์ชีวิตจริง
ด้านการคิดค านวณ 
การแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ และให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้                  
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ระดับคะแนน ความหมายของการบันทึกการเรียนรู้ 

 9 – 10 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับดีมาก 

7 – 8 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับดี 
5 – 6 มีความสามารถคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง 

3 – 4 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับพอใช้ 

2 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับควรปรับปรุง 
 

   นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ท้ังหมด 18 เรื่อง ได้แก่ 
  - การเรียกชื่อมุม และเขียนสัญลักษณ์แทนมุม  
  - การจ าแนกชนิดของมุม   
  - การวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่งวงกลม 
  - การวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
  - การสร้างมุมที่มีขนาดไม่เกิน 180 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ 

       - การสร้างมุมที่มีขนาดเกิน 180 องศา แต่น้อยกว่า 360 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ 
       - การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล 
       - การเขียนแผนภูมิแท่ง 
       - การเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะ 
       - การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
       - การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ 
       - การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง  
       - โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน 
       - การคูณเศษส่วน 
       - โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน 
       - การหารเศษส่วน 
       - โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน 
       - โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 
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9. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

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

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

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

.......................................................................................................................................................... ......  
9.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

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

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

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

.......................................................................................................... ......................................................  
9.3 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

                                                                       (...............................................................) 
                                     ครูผู้สอน  

                                     ..................../....................../................... 
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 5. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
 
               การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
               5.1 แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน/หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ   
               5.2 แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระหว่างใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เป็นแบบอัตนัยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ใช้
หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น ได้แก่ มุม สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น การ
บวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ละ 1 ฉบับ รวมจ านวน 3 ฉบับ    
               5.3 แบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง ใช้บันทึกหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน/หลังเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

******************************************************************************************* 

ค าชี้แจง 
          1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยมีจ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มุม สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการบวก 
การลบ การคูณ การหารเศษส่วน โดยให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท า
เครื่องหมาย x ลงในช่องตัวอักษร ก, ข, ค, ง ในกระดาษค าตอบ  
          2.  นักเรียนใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาท ี
******************************************************************************************* 
1.  ปฐพีล้างตะเกียบไม้จ านวน 3 คู่ แล้วน าไปวางตากแดดเพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อราดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพอยากทราบว่าปฐพีวางตะเกียบไม้อันใดที่ทับกันเป็นมุมฉาก  
ก.  ตะเกียบอันที่ 1 กับ 2                                                       ข.  ตะเกียบอันที่ 2 กับ 3 
ค.  ตะเกียบอันที่ 4 กับ 5                                                       ง.  ตะเกียบอันที่  5 กับ 6  
 
2.  อัญมณีเริ่มใช้โน้ตบุ๊คเพ่ือพิมพ์งานส่งคุณครูเป็นครั้งแรก อัญมณีต้องเปิดจอโน้ตบุ๊คท ามุมขนาด
เท่าใดกับคีย์บอร์ดถึงจะมองตัวหนังสือบนจอได้ชัดเจน 
ก.   45 องศา                                                                     ข.    90 องศา 
ค.  110 องศา                                                                    ง.  175  องศา 
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3. แผนที่เส้นทางบริเวณสามแยกสนามบินน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
จากแผนที่เส้นทางบริเวณสามแยกสนามบินน้ า ห้างเทสโกโลตัสอยู่บริเวณหัวมุมท ามุม 127o  
ระหว่างถนนติวานนท์กับถนนที่ไปสนามบินน้ า 7-ELEVEn อยู่บริเวณหัวมุมถนนท ามุมก่ีองศาระหว่าง
ถนนติวานนท์กับถนนที่ไปสนามบินน้ า   
ก.  233o                          ข.  67o                             ค.  53o                         ง.  33o 
 
4. จากรูปแสดงเส้นทางเดินในหมู่บ้านเสริมสุข ข้อใดสมเหตุสมผลที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  320 

ก. มุม B มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุมตรง ดังนั้นจะมีขนาดเท่ากับ 100 องศา 
ข. มุม C มีขนาด 232 องศา เพราะมุมรอบจุดศูนย์กลางมีขนาด 360 องศา 
    ดังนั้น มุม C = 360o – 128o = 232o 
ค. สองเท่าขนาดมุม A  มีขนาดของมุมเป็นมุมแหลม  เพราะ 2 x 48 o = 96 o    
    ซ่ึง 96 มีค่าน้อยกว่า 180 จึงเป็นมุมแหลม 
ง. ขนาดของมุม A รวมกับขนาดของมุม C มีขนาดมากกว่า 180 องศา   
   เพราะมุม A มีขนาดน้อยกว่า 90 องศา รวมกับมุม C ที่มีขนาดน้อยกว่า 180 องศา   
   ดังนั้นผลรวมขนาดของมุมจะมากกว่า 180 องศา 
 
5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มประดิษฐ์โมบายจากกระดาษท่ีพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆ กลุ่มของณัฐรดาเกิดปัญหา 
คือ แขนของโมบายทั้งสองข้างไม่สมดุลดังรูป สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไร และแขน
ของโมบายต้องท ามุมอย่างไรกับเชือกแกนกลางที่ใช้แขวนเพื่อท าให้โมบายอยู่ในสภาพสมดุล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. เลื่อนเชือกแกนกลางไปทางด้านซ้ายของแขนโมบาย และแขนของโมบายจะท ามุมป้านกับ
เชือกแกนกลาง 

ข. เลื่อนเชือกแกนกลางไปทางด้านขวาของแขนโมบาย และแขนของโมบายจะท ามุมป้านกับ
เชือกแกนกลาง 

ค. เลื่อนเชือกแกนกลางไว้ที่กึ่งกลางของแขนโมบาย และแขนของโมบายจะท ามุมแหลมกับ 
เชือกแกนกลาง 

ง. เลื่อนเชือกแกนกลางไว้ที่กึ่งกลางของแขนโมบาย และแขนของโมบายจะท ามุมฉาก 
กับเชือกแกนกลาง 
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6. ในการแสดงพิธีเปิดกีฬาสีของโรงเรียนปัญญาวิทยาการมีการจัดต าแหน่งของนักแสดง ซึ่งนักแสดง
ทั้งสี่คนต้องยืนประจ าต าแหน่งดังรูป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการแสดงมาโนชและประธานีต้องเคลื่อนไหว โดยมาโนชต้องเดินเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อตนเองจะได้
เป็นจุดยอดมุมของมุมฉาก และประธานีจะต้องเดินเคลื่อนไหวอย่างไรเพ่ือตนเองจะได้เป็นจุดยอดมุม
ของมุมแหลม         
ก.  มาโนชต้องเดิน                    และประธานีต้องเดิน  
ข.  มาโนชต้องเดิน                    และประธานีต้องเดิน   
ค.  มาโนชต้องเดิน                    และประธานีต้องเดิน  
ง.  มาโนชต้องเดิน                     และประธานีต้องเดิน   
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7. ก าหนดสถานการณ์ให้ ดังนี้ 

ล าดับ สถานการณ ์
A บริษัทบีเวอร์เป็นบริษัทที่ผลิตเซรั่มทาผิวหน้า เสียค่าน้ าประปาสูงเป็นระยะเวลา                   

5 เดือนติดต่อกัน 
B ร้านฟลอริด้าเปิดขายดอกไม้ทุกวัน ซึ่งธาริณีเป็นผู้ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้าน  

C บ้านมนัญชัยเลี้ยงแมวจ านวน 20 ตัว มีหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ เปอร์เซีย  
อเมริกันชอร์ทแฮร์  วิเชียรมาศ  ขาวมณี และโคราช 

D ญานิศาเปิดร้านรับดูแลสุนัข ซึ่งในร้านมีสุนัขหลากหลายแบบ ได้แก่ น่ารัก ขนปุย              
ตัวนุ่ม ขายาว คล่องแคล่ว ฉลาด ร่าเริง อดทนสูง และขี้เล่น 

 
ข้อใดไม่สามารถน าข้อมูลมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งได้  
ก.  A                         ข.  B                            ค.  C                                 ง.  D 
 
8.  ชุมนุมคนรักษ์ธรรมชาติพานักเรียนไปเข้าค่ายคนรักษ์ธรรมชาติเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ โดยคืนแรกมีกิจกรรมส่องสัตว์ยามค่ าคืน ซึ่งนักเรียนน าจ านวนสัตว์แต่ละชนิดที่ส่อง
เห็นมาแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังนี้ 

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนสัตว์แต่ละชนิดที่ส่องเห็นในกิจกรรมส่องสัตว์ยามค่ าคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อใดมีความสอดคล้องกับแผนภูมิแท่งในข้างต้น   
ก.  จ านวนหมีขอต่างกับจ านวนช้างอยู่ 4 
ข.  จ านวนเม่นเป็นสองเท่าของจ านวนกวาง   
ค.  จ านวนนกฮูกรวมกับจ านวนเม่นจะเท่ากับจ านวนช้าง   
ง.  จ านวนหมีขอรวมกับจ านวนนกฮูกมีค่าน้อยกว่าจ านวนกวาง 
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9.  เช้าวันอาทิตย์ธรรมรัตน์เตรียมส่วนผสมเพื่อท าเค้กกล้วยหอมตามที่แสดงในแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้าธรรมรัตน์ต้องการท าเค้กกล้วยหอมท้ังหมด 48 ถ้วย เพ่ือน าไปแจกเพ่ือนๆ ที่โรงเรียนใน 
วันเกิดของตน 
ข้อมูลในข้อใดไม่สมเหตุสมผลกับแผนภูมิแท่งแสดงส่วนผสมการท าเค้กกล้วยหอมสูตร 24 ถ้วย  
ก.  เค้กกล้วยหอมสูตร 48 ถ้วย ต้องเตรียมแป้งเค้กปริมาณ 700 กรัม   
ข.  เค้กกล้วยหอมสูตร 48 ถ้วย ต้องเตรียมน้ าตาลทรายปริมาณมากกว่าไข่ไก่ 10 กรัม  
ค.  เค้กกล้วยหอมสูตร 48 ถ้วย ต้องเตรียมน้ ามันพืชปริมาณน้อยกว่ากล้วยหอม 400 กรัม    
ง.  เค้กกล้วยหอมสูตร 24 ถ้วย ใช้ผงฟู 5 กรัม  ดังนั้น เค้กกล้วยหอม 48 ถ้วย ใช้ผงฟู 10 กรัม   
 
10.  พิจารณาข้อความในเรื่องสถิติดังนี้ 

ที ่ ข้อความ 

1 การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ การสอบถาม และการบรรยายเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

2 ข้อมูลที่มีค่าแสดงจ านวนมากและใกล้เคียงกัน จะเน้นเฉพาะตอนปลายของรูป โดยละ
ส่วนล่างไว้ โดยใช้เส้นหยัก (      )  บนเส้นแสดงจ านวน  

3 ความสูงของแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละแท่งขึ้นอยู่กับผู้เขียนแผนภูมิเป็นผู้ก าหนด 

4 แผนภูมิแท่งกับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแตกต่างกันตรงข้อก าหนดของแท่งรูปสี่เหลี่ยม             
มุมฉาก 
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ข้อใดถูกต้อง  
ก.  1  และ 2                 ข.  1  และ 3                  ค.  3  และ 4                  ง.  2  และ  4 
 
11.  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ                                    
ในปี พ.ศ. 2555 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในปี พ.ศ. ใดที่มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับมากกว่าอัญมณี  
เพราะเหตุใด  
ก. พ.ศ. 2556 เพราะมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับน้อยกว่าอัญมณี 12,500 ล้านบาท 
ข. พ.ศ. 2557 เพราะมูลค่าการส่งออกอัญมณีน้อยกว่าเครื่องประดับ 25,000 ล้านบาท 
ค. พ.ศ. 2555 เพราะมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออก 175,000 ล้านบาท  
    แต่อัญมณีมีมูลค่า การส่งออก 200,000 ล้านบาท 
ง.  พ.ศ. 2558 เพราะมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับใน พ.ศ. 2558 มีมูลค่ามากกว่าอัญมณี 
    ใน พ.ศ. 2557 เป็นมูลค่า 12,500 ล้านบาท 
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12.  ในปีการศึกษา 2559 เด็กชายมีชัย และเด็กหญิงหนูดี เป็นพี่น้อง(ฝาแฝด) ต้องย้ายโรงเรียนไป
ศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ทางโรงเรียนจัดสอบทั้งหมด 5 
วิชา ต้องได้คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป จึงสามารถเข้าศึกษาต่อได้ ซึ่งเด็กท้ังสองท าคะแนน
สอบไปแล้ว 4 วิชา ดังแผนภมูิแท่งเปรียบเทียบต่อไปนี้ แต่ขาดอีกหนึ่งวิชา คือ ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงผลสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 4 วิชา  ของเด็กชายมีชัย และเด็กหญิงหนูดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กชายมีชัย และเด็กหญิงหนูดีจะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนเท่าไร จึงจะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้  
ก.  เด็กชายมีชัย และเด็กหญิงหนูดีต้องท าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  60 ,  50  คะแนน ตามล าดับ 
ข.  เด็กชายมีชัย และเด็กหญิงหนูดีต้องท าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  55 ,  40  คะแนน ตามล าดับ 
ค.  เด็กชายมีชัย และเด็กหญิงหนูดีต้องท าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  50 ,  50  คะแนน ตามล าดับ 
ง.  เด็กชายมีชัย และเด็กหญิงหนูดีต้องท าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  50 ,  55  คะแนน  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
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13.  มีลูกบอลติดหมายเลขอยู่ในกล่องจ านวน 7 ลูก ดังรูป ปณิธิสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา 2 ลูก โอกาส
ของเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนในการหยิบตรงกับข้อใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ผลรวมของหมายเลขที่ได้ทุกครั้งต้องมากกว่า 5 เพราะมีลูกบอลที่ติดหมายเลขน้อยที่สุด 
    ที่เรียงต่อกัน คือ 2  และ 3 
ข.  ผลรวมของหมายเลขที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 5 ทุกครั้ง เพราะมีลูกบอลที่ติดหมายเลขน้อยที่สุด 
    ที่เรียงต่อกัน คือ 2  และ 3 
ค.  ผลรวมของหมายเลขที่ได้มากที่สุดต้องไม่เกิน 12 เพราะหยิบได้ลูกบอลหมายเลข 7 และ 
    หมายเลข 5 
ง.  ต้องได้ผลรวมของหมายเลขเท่ากับ 8 ทุกครั้ง เพราะมีลูกบอลที่ติดหมายเลข 4 อยู่ 2 ลูก            
 

14. การหาค าตอบของ 









5

3

15

11

10

18
 ควรด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอนอย่างไร  

       

ที ่ วิธีการด าเนินการ 

A หาค าตอบของ 
15

9

15

11
  

B ท าผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

C น า 3 มาคูณกับ 
5

3  ทั้งเศษและส่วน    

D หาผลคูณระหว่าง 
10

18  กับค าตอบของ 
15

9

15

11
  

 
ข้อใดเรียงล าดับขั้นตอนการหาค าตอบได้ถูกต้อง 
ก.  A, D, C, B                                                              ข.  A, C, D, B 
ค.  C, A, B, D                                                              ง.  C, A, D, B 
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15.  ข้อใดต่อไปนี้มีผลลัพธ์ไม่เท่ากับ 1   

ก.  
3

8

4

3

8

9








                                                           ข.  










22

13

11

6

25

22
 

ค.  









10

3

5

1

10

5
                                                       ง.  

9

3

15

14

7

5









  

 

16.  ก าหนดให้     
5

4

6

7

7

6









N    

      และ            
10

7

20

6
K    

      แล้ว  NK   มีค่าเท่าไร   

ก.   
5

1                           ข.   
5

2                         ค.   5                        ง.  10  

 
 
17.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ   
 

ข้อ โจทย์ การหาค าตอบ 

ก 
8

5
3  ท าตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ซึ่งตัวส่วนของ 3 มีค่าเป็น 1 ดังนั้นต้องเปลี่ยน 

1 เป็น 8  โดย
81

83



  

ข 
3

2

15

6
  ท าตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ซึ่งตัวส่วนเป็น 15 และ 3 ต้องเปลี่ยน 3 เป็น 

15 น าให้ 
53

52



  

ค 
20

11

10

7
  ค าตอบมีค่าเท่ากับ 

20

25  ซึ่งยังไม่สามารถตอบค าตอบนี้ได้ ต้องท าให้อยู่

ในรูปอย่างง่ายก่อน 

ง 
3

10

9

5
  คูณ 

9

5  ด้วยส่วนกลับของ 
3

10     
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18.  ใครแสดงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบของ 









6

5

12

11

4

15
ได้ถูกต้องที่สุด  

 

ข้อ ชื่อ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ก ขนิษฐา เอาวงเล็บออก แล้วน า 

12

11

4

15
  แล้วน าผลคูณที่ได้ไปลบกับ 

6

5  

ข ณัชชา หาผลลบของเศษส่วนในวงเล็บก่อน โดยน า 
12

511    

แล้วจึงน าผลลบที่ได้ไปคูณกับ 
4

15  

ค มานพ หาผลลบของเศษส่วนในวงเล็บก่อน โดยน า 
26

25



  เพ่ือท าให้ตัวส่วนมี

ค่าเท่ากับ 12  แล้วจึงน าผลลบท่ีได้ไปคูณกับ 
4

15  

ซึ่งมีค าตอบเท่ากับ 
16

5  

ง มณีรัตน์ ท าตัวส่วนของเศษส่วนทุกตัวให้มีค่าเท่ากัน เท่ากับ 12 โดยน า 
34

315



  

และ 
26

25



     แล้วน าตัวเศษของผลคูณที่ได้มาคูณและลบตามล าดับ 

ซึ่งมีค าตอบเท่ากับ 
12

5  

 
19.  คุณยายทองดีมีฝีมือท าน้ าพริกเผารสชาติอร่อยมาก โจจึงขอร้องคุณยายให้ท าน้ าพริก   
ซึ่งคุณยายเขียนสูตรน้ าพริกเผา เพื่อให้โจไปจัดเตรียมเครื่องปรุงดังนี้ 
 

สูตรน้ าพริกเผาคุณยายทองดี ส าหรับรับประทาน 3 คน 

       พริกข้ีหนูแห้ง    
8

5   ถ้วยตวง 

       กุ้งสด             
4

5   ถ้วยตวง 

       หอมแดง         
4

5   ถ้วยตวง 

       กระเทียม        
4

5   ถ้วยตวง 

       กุ้งแห้ง           
8

5   ถ้วยตวง 

    น้ าปลา           
4

5   ถ้วยตวง 

       น้ าตาลปี๊ป       
4

5   ถ้วยตวง 

       น้ ามะขามเปียก 
4

5   ถ้วยตวง 

       น้ ามันพืช        
4

1  ถ้วยตวง 
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วันนี้มีญาติ พี่น้องมาร่วมรับประทานอาหารเย็นจ านวน 6 คน  ดังนั้นในการเตรียม 
เครื่องปรุงท าน้ าพริกเผาคุณยายทองดี  โจต้องจัดเตรียมกุ้งสดและกุ้งแห้งกี่ถ้วยตวง  

ก.     
4

1
1                     ข.    

8

3
1                       ค.   

4

1
2                  ง.    

4

3
3  

 
20.  วนิดาสามารถเดินไปสถานที่ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องนั่งรถ ซึ่งระยะทางจากบ้านวนิดาถึงตลาด 

ยิ่งเจริญ 735 เมตร ตอนเช้าวนิดาเดินไปโรงเรียนเป็น 
7

5 ของระยะทางท้ังหมด ก่อนมาโรงเรียน 

คุณแม่สั่งวนิดาว่า “หลังเลิกเรียนให้ลูกไปซื้อฟักทอง 1 ลูกที่ตลาดรถไฟ แม่จะท าผัดฟักทอง 
ให้รับประทานนะ” วนิดาต้องเดินจากโรงเรียนไปตลาดยิ่งเจริญและกลับบ้านเป็นระยะทางเท่าไร   
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.    815 เมตร            ข.    875 เมตร             ค.    910 เมตร             ง.    945 เมตร      
 
 
******************************************************************************************* 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน/หลังเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 ข 11 ข 
2 ค 12 ก 

3 ค 13 ข 
4 ข 14 ง 

5 ง 15 ค 

6 ก 16 ค 
7 ง 17 ก 

8 ค 18 ค 

9 ข 19 ง 
10 ง 20 ง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 เรื่อง มุม 

ชื่อ..............................................................................................................ชั้น ป.  5/…….….เลขที่.......... 
******************************************************************************************* 
ค าชี้แจง 
          1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบอัตนัยมีจ านวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 20 
คะแนน แต่ละข้อมีลักษณะเป็นสถานการณ์ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่องมุม ให้นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้จ านวน 4 สถานการณ ์ซ่ึงแต่ละ
สถานการณ์ของแบบทดสอบจะวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์แต่ละด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ทางด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ  ความสามารถ
ทางด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถทางด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
          2. นักเรียนใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที และต้องเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุม
และสร้างมุมดังนี้ ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่งวงกลม หรือไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 

******************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  332 

สถานการณ์ที่ 1 ความจริงของหลอด : วัดความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  
  
       ในชว่งปิดภาคเรียน น้องนีโอไปช่วยคุณแม่ขายน้ าผลไม้ที่โรงงานทอผ้า วันหนึ่งน้องนีโอ 
ตักน้ าผลไม้ใส่แก้วเรียงไว้รอพนักงานมาซื้อตอนพักเท่ียง   เขานั่งดูแก้วน้ าผลไม้ท่ีวางเรียงรายอยู่ 
และเกิดค าถาม...ถ้าเอาหลอดใส่ลงในแก้ว หลอดจะตั้งตรง หรือเอียงท ามุมชนิดใดกับก้นแก้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เมื่อน าหลอดใส่ลงในแก้ว ให้นักเรียนวาดภาพหลอดท ามุมกับก้นแก้ว วัดขนาดของมุม  

บอกชนิดของมุม  โดยน าประสบการณ์ในการเรียนรู้มาอธิบายการบอกชนิดของมุม พร้อมทั้ง 

ก าหนด ชื่อมุมและเขียนสัญลักษณ์แทนมุม แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
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สถานการณ์ที่ 2 เครื่องกั้นชวนคิด: วัดความสามารถด้านการคิดค านวณ 
             
 
       ประตูหน้าหมู่บ้านของบุญญามีเครื่องกั้นหยุดรถ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย 
ก่อนเข้าหมู่บ้าน ตอนเย็นขณะขับรถกลับเข้าหมู่บ้าน ไม้ก้ันจะเปิดข้ึนจากระดับเดิม 
65 องศา บุญญาพิจารณาที่เครื่องกั้น อยากทราบว่าขนาดของมุมที่ไม้กั้นท ามุม 
กับเสามีขนาดกี่องศา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  ให้นักเรียนหาขนาดของมุมที่ไม้กั้นท ามุมกับเสาเมื่อเครื่องกั้นเปิด พร้อมแสดงเหตุผล
ในการคิดค านวณหาค าตอบ 

2.1 ให้อธิบายวิธีการคิดค านวณหาขนาดของมุมที่ไม้กั้นท ามุมกับเสาเมื่อเครื่องกั้นเปิด 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ..................  
2.2 ขนาดของมุมที่ไม้กั้นท ามุมกับเสาเมื่อเครื่องก้ันเปิดมีขนาดเท่าใด 
............................................................................................................................. .................. 
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สถานการณ์ที่ 3 สนุกกับไม้กระดก: วัดความสามารถด้านการปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

            จ๊อยส์ชวนปลานิลไปเล่นไม้กระดกที่สนามเด็กเล่นแถวบ้านหลังกลับจากโรงเรียน  
   จ๊อยส์สะพายกระเป๋าเป้ไปด้วย กระเป๋าเป้หนัก 5 กิโลกรัม ถ้าจ๊อยส์สะพายกระเป๋าเป้นั่งบน 
   ไม้กระดกกับปลานิลพร้อมกันแล้วยกขาขึ้น ไม้กระดกจะอยู่ในระดับสมดุลพอดี  ซึ่งปลานิล 
   หนัก 43 กิโลกรัม  
            ถ้าจ๊อยส์กับปลานิลนั่งอยู่บนไม้กระดกและจ๊อยส์ถอดกระเป๋าเป้ออก อยากทราบว่า 
   ไม้กระดกจะกระดกอย่างไร อยู่ในลักษณะใดกับพ้ืนและท ามุมชนิดใดกับพื้น  

 
 
 
 
 
 
 

            ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการประยุกต์ความรู้เรื่องมุมไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา 
    แล้วบอกได้ว่าไม้กระดกจะกระดกอย่างไร อยู่ในลักษณะใดกับพ้ืนและท ามุมชนิดใดกับ 
    พ้ืนโดยวาดภาพประกอบ 
3.1 ให้อธิบายขั้นตอนการประยุกต์ความรู้เรื่องมุมไปใช้ใน 
กระบวนการแก้ปัญหา 

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

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

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

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

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

..........................................................................................  
3.2 ไม้กระดกจะกระดกอย่างไร อยู่ในลักษณะใดกับพ้ืน  
และท ามุมชนิดใดกับพ้ืน 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
 

 

วาดภาพไม้กระดกเมื่อจ๊อยส์กับปลานิล 
น่ังอยู่บนไม้กระดกและจ๊อยส์ถอดกระเป๋าเป้ออก 
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สถานการณ์ที่ 4 สปริงเกอร์ช่วยทุ่นแรง: วัดความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    ให้นักเรียนวาดภาพมุมของการกระจายน้ าเมื่อสปริงเกอร์ท างาน โดยอธิบายวิธีการสร้างมุมของ 
การกระจายน้ าอย่างครอบคลุมและชัดเจน แล้วบอกชนิดของมุม พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

    พรชัยไปเท่ียวที่บ้านสวนของคุณตา คุณตา
ปลูกต้นมะละกอไว้หนึ่งร้อยต้น พรชัยสงสัยว่า 

คุณตาจะรดน้ าอย่างไร คุณตาพาพรชัยเข้าไป 

ดูในสวนมะละกอพบว่า คุณตามีสปริงเกอร์รด
น้ าติดตั้งไว้ทุกระยะ พรชัยอยากทราบว่า...               
เมื่อสปริงเกอร์ท างาน มันจะท าให้น้ ากระจาย
ออกเป็นมุมชนิดใดถึงจะกระจายน้ าไปที่ 
ต้นมะละกอได้อย่างทั่วถึง 

 
 
 

 

 

วาดภาพสปริงเกอร์ท างานแสดง 
มุมของการกระจายน้ า 

 

4.1 ให้อธิบายวิธีการสร้างมุมของการกระจายน้ า 
อย่างครอบคลุมและชัดเจน 
................................................................................ 
................................................................................  
................................................................................ 
................................................................................  
................................................................................  
................................................................................ 
................................................................................  
................................................................................  
................................................................................ 
................................................................................  
................................................................................  
................................................................................  
................................................................................  
................................................................................  
................................................................................  
................................................................................  
 

 

4.2 ให้บอกชนิดของมุม พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
อย่างเหมาะสม 
................................................................................ 
................................................................................  

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

................................................................................  
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนน  
การพิจารณาให้คะแนนค าตอบของนักเรียนจากสถานการณ์ โดยท าเครื่องหมาย ลงใน  

ตามระดับคะแนนแบบ SOLO ที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากท่ีสุด เขียนผลคะแนนที่ได้ แล้วหา
ผลรวมของคะแนนที่ได้รับ  
 

ความสามารถ
ทาง

คณิตศาสตร ์

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 คะแนนทีได ้

1.  ความสามารถ
ด้านมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร ์

-บอก
ความหมาย
และสรุป
รวมเกี่ยวกับ
การเรียกชื่อ
มุม การ 
เขียน
สัญลักษณ์
แทนมุม  
ชนิดของมุม  
การวัด
ขนาดของ
มุมและการ
สร้างมุมที่มี
ขนาดไม่เกิน 
180 องศา 
โดยใช้
ไม้โพร
แทรกเตอร์
ได้อย่าง
ถูกต้อง  
-มีการ
ประยุกต์
และน า
ประสบการ
ณ์ในการ
เรียนรูไ้ป
ใช้ไดถู้กต้อง 
และสมบูรณ์ 

-บอก
ความหมาย 
และสรุปรวม
เกี่ยวกบัการ
เรียกชื่อมุม 
การเขียน
สัญลักษณ์
แทนมุม  ชนิด
ของมุม  การ
วัดขนาดของ
มุมและการ
สร้างมุมที่มี
ขนาดไม่เกิน 
180 องศา 
โดยใช้ไม้โพร
แทรกเตอร์
ถูกต้อง 4 
ประเด็น 
-มกีาร
ประยุกต์และ
น า
ประสบการณ์
ในการเรียนรู้
ไปใช้ได้ 

-บอก
ความหมายและ
สรุปรวมเกี่ยวกับ
การเรียกชื่อมุม 
การเขียน
สัญลักษณ์แทน
มุม  ชนิดของมุม  
การวัดขนาดของ
มุมและการสร้าง
มุมที่มีขนาดไม่
เกิน 180 องศา 
โดยใช้ไม้โพร
แทรกเตอร์
ถูกต้อง 3 
ประเด็น 
-มีการประยุกต์
และน า
ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ไป
ใช้ได้ 

-บอก
ความหมาย 
และสรุปรวม
เกี่ยวกบัการ
เรียกชื่อมุม 
การเขียน
สัญลักษณ์
แทนมุม  ชนิด
ของมุม  การ
วัดขนาดของ
มุมและการ
สร้างมุมที่มี
ขนาดไม่เกิน 
180 องศา 
โดยใช้ไม้โพร
แทรกเตอร์
ถูกต้อง 2 
ประเด็น 
-ไม่มีการ
ประยุกต์และ
ไม่สามารถน า
ประสบการณ์
ในการเรียนรู้
ไปใช้ได้ 

-ไม่บอก
ความหมาย
และสรุปรวม
เกี่ยวกบัการ
เรียกชื่อมุม 
การ 
เขียน
สัญลักษณ์
แทนมุม  ชนิด
ของมุม  การ
วัดขนาดของ
มุมและการ
สร้างมุมที่มี
ขนาดไม่เกิน 
180 องศา 
โดยใช้ไม้โพร
แทรกเตอร์ไม่
ถูกต้อง  
-ไม่มีการ
ประยุกต์และ
ไม่สามารถน า
ประสบการณ์
ในการเรียนรู้
ไปใช้ได้ 
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ความสามารถ
ทาง

คณิตศาสตร ์

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 คะแนนทีได ้

2.  ความสามารถ
ด้านการคิด
ค านวณ 

- อธิบาย
ขั้นตอนการ
หาขนาดมุม
ที่โจทย์
ต้องการโดย
ใช้การบวก 
การลบ การ
คูณและการ
หารจ านวน
นับ 
ไดค้รบทุก
ขั้นตอน 
ถูกต้อง และ
ชัดเจน 
- สามารถ
หาขนาดมุม
ที่โจทย์
ต้องการโดย
ใช้การบวก 
การลบ การ
คูณและการ
หารจ านวน
นับ 
ได้ถูกต้อง 
และแม่นย า 

- อธิบาย
ขั้นตอนการหา
ขนาดมุมที่
โจทย์ต้องการ
โดยใช้การบวก 
การลบ การ
คูณและการ
หารจ านวนนับ 
ไดค้รบทุก
ขั้นตอนและ
ถูกต้อง  
- สามารถหา
ขนาดมุมที่
โจทย์ต้องการ
โดยใช้การบวก 
การลบ การ
คูณและการ
หารจ านวนนับ
ได้ถูกต้อง 
  

- อธิบาย
ขั้นตอนการหา
ขนาดมุมที่โจทย์
ต้องการโดยใช้
การบวก การลบ 
การคูณและการ
หารจ านวนนับ 
ไดค้รบทุก
ขั้นตอนแต่ไม่
ถูกต้อง  
- ไม่สามารถหา
ขนาดมุมที่โจทย์
ต้องการโดยใช้
การบวก การลบ 
การคูณและการ
หารจ านวนนับ 
  

- อธิบาย
ขั้นตอนการหา
ขนาดมุมที่
โจทย์ต้องการ
โดยใช้การบวก 
การลบ การ
คูณและการ
หารจ านวนนับ 
ไดแ้ต่ไม่ครบ
ทุกขั้นตอน
และไม่ถูกต้อง  
- ไม่สามารถ
หาขนาดมุมที่
โจทย์ต้องการ
โดยใช้การบวก 
การลบ การ
คูณและการ
หารจ านวนนับ 
 

- ไม่
สามารถ
อธิบาย
ขั้นตอนการหา
ขนาดมุมที่
โจทย์ต้องการ
โดยใช้การบวก 
การลบ การ
คูณและการ
หารจ านวนนับ 
ได้ถูกต้อง  
- ไม่สามารถ
หาขนาดมุมที่
โจทย์ต้องการ
โดยใช้การบวก 
การลบ การ
คูณและการ
หารจ านวนนับ 
ได้ถูกต้อง และ
แม่นย า 

 

3.  ความสามารถ
ด้านการแกป้ัญหา
ทางคณิตศาสตร ์

-สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
ชนิดของมุม
และ
ประสบการ
ณ์การเรียนรู้
มาใช้
แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนกา
รแก้ปัญหา

-สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
ชนิดของมุม
และ
ประสบการณ์
การเรียนรู้มา
ใช้แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
ถูกต้องและ

-สามารถ
ประยุกต์ความรู้
เร่ืองชนิดของมุม
และ
ประสบการณ์
การเรียนรู้มาใช้
แก้ปัญหาโดย
อธิบาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
ถูกต้องและบอก

- สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
ชนิดของมุม
และ
ประสบการณ์
การเรียนรู้มา
ใช้แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
แต่ไม่ถูกต้อง  

-ไม่
สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
ชนิดของมุม
และ
ประสบการณ์
การเรียนรู้มา
ใช้แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้
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ความสามารถ
ทาง

คณิตศาสตร ์

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 คะแนนทีได ้

ได้เป็น
ขั้นตอนได้
ถูกต้อง และ
บอกชนิด
ของมุม
ถูกต้อง  
-สามารถ
วาดภาพ
ประกอบกา
รแก้ปัญหา
เพื่อบอก
ชนิดของมุม
ได้ถูกต้อง 

บอกชนิดของ
มุมได้ถูกต้อง  
-สามารถวาด
ภาพ
ประกอบการ
แก้ปัญหาเพื่อ
บอกชนิดของ
มุมได้ แต่ไม่
ถูกต้อง 
 

ชนิดของมุมได้
ถูกต้อง  
-ไม่สามารถวาด
ภาพ
ประกอบการ
แก้ปัญหาเพื่อ
บอกชนิดของมุม
ไดถู้กต้อง 
 

และบอกชนิด
ของมุมไม่
ถูกต้อง  
-ไม่สามารถ
วาดภาพ
ประกอบการ
แก้ปัญหาเพื่อ
บอกชนิดของ
มุมได้ถูกต้อง 

เป็นขั้นตอน 
และบอกชนิด
ของมุมถูกต้อง  
-สามารถวาด
ภาพ
ประกอบการ
แก้ปัญหาเพื่อ
บอกชนิดของ
มุมได้ถูกต้อง 

4.  ความสามารถ
ด้านการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

-สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผ
ลเกี่ยวกบั
การสร้างมุม
ได้ถูกต้อง 
และ
ครบถ้วน 
-สามารถ
บอกชนิด
ของมุมได้
ถูกต้อง 
พร้อม
อธิบาย
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์
ได้อย่างสม
เหตุสม 
ผล 
 

-สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผล
เกี่ยวกบัการ
สร้างมุมได้
ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 
-สามารถบอก
ชนิดของมุมได้
ถูกต้อง แต่ไม่
สามารถ
อธิบายเหตุผล
ทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล 
 

-สามารถ
อธิบายให้เหตุผล
อย่าง
สมเหตุสมผล
เกี่ยวกบัการ
สร้างมุมได้
ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน 
-สามารถบอก
ชนิดของมุมได้
ถูกต้อง แต่ไม่
สามารถอธบิาย
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล 

-สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผล
เกี่ยวกบัการ
สร้างมุมได้
ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน 
-ไม่สามารถ
บอกชนิดของ
มุมได้ถูกต้อง 
พร้อมอธิบาย
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล 
 

-ไม่
สามารถ
อธิบายให้
เหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผล
เกี่ยวกบัการ
สร้างมุมได้
ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 
-ไม่สามารถ
บอกชนิดของ
มุมได้ถูกต้อง 
พร้อมอธิบาย
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล 

 
 
 

รวมคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์  
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
การพิจารณาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้ท าเครื่องหมาย ลงใน   ตามคะแนนรวมที่

ได้ แล้วแปลผลความสามารถทางคณิตศาสตร์ในช่องความหมาย 

 

 

คะแนนรวมที่ได้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์                  ความหมาย 

 

 17 – 20  
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับสูงมาก 
 

 13 – 16  
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับสูง 
 

 10 – 12 
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับปานกลาง 
 

 7 – 9 
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับพอใช้ 
 

 4 – 6 
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับควรปรับปรุง 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เรื่อง มุม 

 
สถานการณ์ที่ 1 ความจริงของหลอด: วัดความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ที่ 2 เครื่องกั้นชวนคิด : วัดความสามารถด้านการคิดค านวณ 
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สถานการณ์ที่ 3 สนุกกับไม้กระดก: วัดความสามารถด้านการปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 4 สปริงเกอร์ช่วยทุ่นแรง: วัดความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์            
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

ชื่อ.......................................................................................................ชั้น ป.  5/…….….เลขที่.......... 
******************************************************************************************* 
ค าชี้แจง 
          1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบอัตนัยมีจ านวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 20 
คะแนน แต่ละข้อมีลักษณะเป็นสถานการณ์ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ให้นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้จ านวน 4 
สถานการณ ์ซ่ึงแต่ละสถานการณ์ของแบบทดสอบจะวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์แต่ละด้าน 
ได้แก่ ความสามารถทางด้านการมมีโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ  
ความสามารถทางด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถทางด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ 
          2. นักเรียนใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที  
******************************************************************************************* 
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สถานการณ์ที่ 1 ร้าน Coffee Fun: วัดความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  
  
            สาริณีเปิดร้าน Coffee Fun เธอเริ่มขายกาแฟตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเป็นเวลา                     
5 เดือนแล้ว ในแต่ละเดือนเธอต้องแบ่งรายรับที่ได้รับจากการขายกาแฟเป็นหลายส่วน  ได้แก่                             
ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ส่งเงินให้คุณพ่อ,คุณแม่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งรายรับและรายจ่าย                        
ในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน แบ่งได้ดังนี้   
           เดือนมกราคม     มีรายรับ  75,000 บาท   และรายจ่าย 50,000 บาท 
           เดือนกุมภาพันธ์   มีรายรับ  65,000 บาท   และรายจ่าย 45,000 บาท 
           เดือนมีนาคม       มีรายรับ  70,000 บาท   และรายจ่าย 55,000 บาท 
           เดือนเมษายน      มีรายรับ  80,000 บาท   และรายจ่าย 50,000 บาท 
           เดือนพฤษภาคม   มีรายรับ  60,000 บาท   และรายจ่าย 40,000 บาท  
                   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        
 
 
 

1.1 จากข้อมูลในข้างต้นสามารถน าไปเขียนแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจึงจะเหมาะสมที่สุด 
เพราะเหตุใด 

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

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

1.2 น าข้อมูลในข้างต้นมาเขียนแผนภูมิที่เลือกตอบในข้อ1.1 โดยเขียนองค์ประกอบของแผนภูมิให้ครบถ้วน              
 

     ............................................................................................................................. .................................... 
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 สถานการณ์ที่ 2 ฤดูร้อนเมืองไทย: วัดความสามารถด้านการคิดค านวณ 
               
 
          เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนที่สุด จากการเก็บข้อมูลพบว่าใน 
วันที่ 20 เมษายน 2558  แต่ละภาคมีอุณหภูมิสูงสุด ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
       แผนภูมิแท่งแสดงอุณหภูมิแต่ละภาคของประเทศไทยในวันที่ 20 เมษายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 อุณหภูมิของภาคใดแตกต่างกันมากท่ีสุด กี่องศาเซลเซียส  เพราะเหตุใดจึงแตกต่างกันมากที่สุด 
ให้แสดงวิธีการคิดหาค าตอบ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
2.2 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นกี่องศาเซลเซียส พร้อมแสดงวิธีการ
คิดหาค าตอบ  
............................................................................................................................. ...............................  
................................................................................... .................................................................. .......  
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สถานการณ์ที่ 3 น้ าพั้นช์เพื่อสุขภาพ: วัดความสามารถด้านการปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

       ทุกปีครอบครัวปิติสุขจะน าอาหารและเครื่องดื่มไปเลี้ยงเด็กๆ ที่สถานเลี้ยงเด็กก าพร้า ซึ่ง 

มีเด็กๆ ทั้งหมด 40 คน ในปีนี้ทางครอบครัวเตรียมน้ าพ้ันช์ที่อุดมไปด้วยวิตามินเพ่ือสุขภาพ  
ให้เด็กๆ มีร่างกายท่ีแข็งแรง โดยมีอัตราส่วนผสมตามที่แสดงในแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ 

แผนภูมิแท่งแสดงส่วนผสมของน้ าพั้นช์เพื่อสุขภาพที่น าไปเลี้ยงเด็กก าพร้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 จากแผนภูมิแท่งเด็กๆ ในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้าจะได้รับน้ าพั้นช์คนละกี่มิลลิลิตร   
ให้อธิบายวิธีการคิดแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบ 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
3.2 ถ้าในปีนี้เด็กก าพร้าเพิ่มจ านวนเป็น 80 คน ครอบครัวปิติสุขต้องการเตรียมน้ าส้มเพิ่มข้ึน 
หรือลดลงเป็นปริมาณเท่าไร พร้อมทั้งอธิบายวิธีการแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบ  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
................................................................................ ..................................................................... .... 
............................................................................................................................. ............................ 
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สถานการณ์ที่ 4 ลุ้นรับรางวัลต้อนรับปีใหม่: วัดความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์         
    
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

       
ในขวดโหลมีสลากของรางวัลจ านวน 20 ใบ   พนักงานทุกคนต้องสุ่มจับสลากขึ้นมา 1 ใบ   
4.1 งานเลี้ยงวันปีใหม่ปี 2559 รัชนกเป็นพนักงานบริษัทจริงใจทัวร์คนแรกที่สุ่มจับสลาก โอกาสที่จะ
จับได้เตาไมโครเวฟเป็นอย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบค าตอบ 
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ............................  
4.2 เมธาพรจับสลากได้ตู้เย็นในงานเลี้ยงปีใหม่ปี 2559 พรธีราอยากจับได้ตู้เย็นเหมือนเมธาพร 
โอกาสที่พรธีราจะจับได้ตู้เย็นเป็นอย่างไร  พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบค าตอบ  
............................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
........................................................................................... .............................................................. 

 

    งานเลี้ยงวันปีใหม่ปี 2559 บริษัทจริงใจทัวร์จัดกิจกรรมจับสลากลุ้นรับรางวัลต้อนรับปีใหม่มี
ของรางวัลหลากหลายชนิด ได้แก่  ตู้เย็น 1 เครื่อง,  โทรทัศน์ 2 เครื่อง,  เตาไมโครเวฟ  3 เครื่อง, 
กระติกน้ าร้อน 7 ใบ  และกระทะไฟฟ้า 7 ใบ  หลังจากเสร็จกิจกรรมพนักงานทุกคนจะได้รับรางวัล
คนละ 1 ชิ้น  
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนน  
การพิจารณาให้คะแนนค าตอบของนักเรียนจากสถานการณ์ โดยท าเครื่องหมาย ลงใน 

 ตามระดับคะแนนแบบ SOLO ที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากท่ีสุด เขียนผลคะแนนที่ได้ 
แล้วหาผลรวมของคะแนนที่ได้รับ 

 

ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน             

ทีได้ 
1.  ความสามารถ
ด้านมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร ์

-บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบัแผนภูมิ
แท่งเปรียบเทียบ
และ
องค์ประกอบ
ของแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ
(1.ชื่อแผนภูมิ  
2.ตัวแผนภูมิ  
3.การก าหนด
ความแตกต่าง
ของแต่ละข้อมูล)  
ถูกต้องทั้งหมด
และสมบูรณ์ 
-น าความรู้เรื่อง
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบมา
ประยุกต์โดยใช้
ข้อมูลที่
ก าหนดให้ สรา้ง
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบได้
ถูกต้อง และ
องค์ประกอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์  

-บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบั
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ
และ
องค์ประกอบ
ของแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
(1.ชื่อแผนภูมิ  
2.ตัวแผนภูมิ  
3.การก าหนด
ความแตกต่าง
ของแต่ละ
ข้อมูล)  
ถูกต้อง 3 
ประเด็น แต่ไม่
สมบูรณ์ 
-น าความรู้
เร่ืองแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
มาประยกุต์
โดยใช้ข้อมูลที่
ก าหนดให้ 
สร้างแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
ได้ถูกต้อง แต่
ไม่สมบูรณ์ 

-บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบั
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ
และ
องค์ประกอบ
ของแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
(1.ชื่อแผนภูมิ  
2.ตัวแผนภูมิ  
3.การก าหนด
ความแตกต่าง
ของแต่ละ
ข้อมูล)  
ถูกต้อง 2 
ประเด็น 
-น าความรู้
เร่ืองแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
มาประยกุต์
โดยใช้ข้อมูลที่
ก าหนดให้ 
สร้างแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
ได้ถูกต้อง 

-บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบั
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ
และ
องค์ประกอบ
ของแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
(1.ชื่อแผนภูมิ  
2.ตัวแผนภูมิ  
3.การก าหนด
ความแตกต่าง
ของแต่ละ
ข้อมูล)  
ถูกต้อง 1 
ประเด็น 
-น าความรู้
เร่ืองแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
มาประยกุต์
โดยใช้ข้อมูลที่
ก าหนดให้ 
สร้างแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
ไดไ้ม่ถูกต้อง 

-ไม่บอก
ความหมาย
เกี่ยวกบั
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ
และ
องค์ประกอบ
ของแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
(1.ชื่อแผนภูมิ  
2.ตัวแผนภูมิ  
3.การก าหนด
ความแตกต่าง
ของแต่ละ
ข้อมูล)  
-ไม่สามารถน า
ความรู้เรื่อง
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ
มาประยกุต์
โดยใช้ข้อมูลที่
ก าหนดให้ 
สร้างแผนภูมิ
แท่ง
เปรียบเทียบ
ได้ถูกต้อง 

  



  348 

ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน             

ทีได้ 
2.  ความสามารถ
ด้านการคิด
ค านวณ 

-เมื่อโจทย์
ต้องการหาความ
แตกต่างของ
จ านวน 
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปลบและ
ด าเนินการลบได้
ถูกต้อง  
- เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ค่าเฉลี่ยสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปบวก
แล้วหารดว้ย
จ านวนตวัที่บวก 
และด าเนินการ
บวกแลว้หารดว้ย
จ านวนตวัที่
น ามาบวกได้
ถูกต้อง 

-เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ความแตกต่าง
ของจ านวน 
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปลบ 
และ
ด าเนินการลบ
ได้ถูกต้อง  
- เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ค่าเฉลี่ย
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปบวก
แล้วหารดว้ย
จ านวนตวัที่
บวก แต่ไม่
สามารถ
ด าเนินการ
บวกแลว้หาร
ด้วยจ านวนตัว
ที่น ามาบวกได้
ถูกต้อง 
 

-เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ความแตกต่าง
ของจ านวน 
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปลบ 
และ
ด าเนินการลบ
ได้ถูกต้อง  
- เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ค่าเฉลี่ยไม่
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปบวก
แล้วหารดว้ย
จ านวนตวัที่
บวก และไม่
สามารถ
ด าเนินการ
บวกแลว้หาร
ด้วยจ านวนตัว
ที่น ามาบวกได้
ถูกต้อง 

-เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ความแตกต่าง
ของจ านวน 
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปลบ 
แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการลบ
ได้ถูกต้อง  
- เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ค่าเฉลี่ยไม่
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปบวก
แล้วหารดว้ย
จ านวนตวัที่
บวก และไม่
สามารถ
ด าเนินการ
บวกแลว้หาร
ด้วยจ านวนตัว
ที่น ามาบวกได้
ถูกต้อง 

-เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ความแตกต่าง
ของจ านวน 
ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปลบ
และไม่
สามารถ
ด าเนินการลบ
ได้ถูกต้อง  
- เมื่อโจทย์
ต้องการหา
ค่าเฉลี่ยไม่
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
ต้องน าไปบวก
แล้วหารดว้ย
จ านวนตวัที่
บวก และไม่
สามารถ
ด าเนินการ
บวกแลว้หาร
ด้วยจ านวนตัว
ที่น ามาบวกได้
ถูกต้อง  

 

3.  ความสามารถ
ด้านการแกป้ัญหา
ทางคณิตศาสตร ์

-สามารถ
ประยุกต์ความรู้
เร่ืองแผนภูมิแท่ง
มาใช้แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้เป็น
ขั้นตอน และ
ถูกต้อง  
-สามารถหา
ค าตอบของ

-สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
แผนภูมิแท่งมา
ใช้แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้
เป็นขั้นตอน 
และถูกต้อง 
ทั้ง 2 ข้อ 

-สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
แผนภูมิแท่งมา
ใช้แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้
เป็นขั้นตอน 
และถูกต้อง 1 
ข้อ 

-สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
แผนภูมิแท่งมา
ใช้แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้
เป็นขั้นตอน 
และถูกต้อง 1 
ข้อ 

-ไม่
สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เรื่อง
แผนภูมิแท่งมา
ใช้แก้ปัญหา
โดยอธบิาย
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้
เป็นขั้นตอน 
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ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
คะแนน             

ทีได้ 
ปัญหาโดยการ
บวก ลบ คูณ 
หารได้ถูกต้องทั้ง 
2 ข้อ 

-สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก ลบ คูณ 
หารได้ถูกต้อง       
1 ข้อ 

-สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก ลบ คูณ 
หารได้ถูกต้อง             
1 ข้อ 

-ไม่สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก ลบ คูณ 
หารได้ถูกต้อง
ทั้ง 2 ข้อ 

และถูกต้อง 
ทั้ง 2 ข้อ 
-ไม่สามารถหา
ค าตอบของ
ปัญหาโดยการ
บวก ลบ คูณ 
หารได้ถูกต้อง
ทั้ง 2 ข้อ 

4.  ความสามารถ
ด้านการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร ์

-สามารถ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
ทั้ง 2 เหตุการณ์  
-สามารถให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ประกอบการ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
ทั้ง 2 เหตุการณ์ 

-สามารถ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้
ถูกต้อง2 
เหตุการณ์  
-สามารถให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ประกอบการ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้
ถูกต้อง1 
เหตุการณ์ 

-สามารถ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้
ถูกต้อง1 
เหตุการณ์  
-สามารถให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ประกอบการ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้
ถูกต้อง1 
เหตุการณ์ 

-สามารถ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้
ถูกต้อง1 
เหตุการณ์  
-ไม่สามารถให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ประกอบการ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้
ถูกต้องทั้ง 2 
เหตุการณ์ 

-ไม่
สามารถตอบ
โอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้
ถูกต้องทั้ง 2 
เหตุการณ์  
-ไม่สามารถให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้
อย่าง
สมเหตุสมผล
ประกอบการ
ตอบโอกาสที่
เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นได้
ถูกต้องทั้ง 2 
เหตุการณ์ 

 

รวมคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์  
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
การพิจารณาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้ท าเครื่องหมาย ลงใน  ตามคะแนนรวมที่

ได้ แล้วแปลผลความสามารถทางคณิตศาสตร์ในช่องความหมาย 

คะแนนรวมที่ได้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ความหมาย 

 

 17 – 20  
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับสูงมาก 
 

 13 – 16  
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับสูง 
 

 10 – 12 
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับปานกลาง 
 

 7 – 9 
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับพอใช้ 
 

 4 – 6 
มีความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ในระดับควรปรับปรุง 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

 

สถานการณ์ที่ 1 ร้าน Coffee Fun: วัดความสามารถด้านการมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  
1.1 จากข้อมูลในข้างต้นสามารถน าไปเขียนแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจึงจะเหมาะสม

ที่สุด  เพราะเหตุใด 
- จากข้อมูลข้างต้นสามารถน าไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะเหมาะสมที่สุด เพราะ 
ข้อมูลก าหนดรายได้ในแต่ละเดือนมาให้ ซ่ึงแต่ละเดือนจะมีรายรับและรายจ่าย ซึ่งการเขียน 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น 
1.2 น าข้อมูลในข้างต้นมาเขียนแผนภูมิที่เลือกตอบในข้อ1.1โดยเขียนองค์ประกอบของแผนภูมิให้

ครบถ้วน 
                  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงรายรับและรายจ่ายของร้าน Coffee Fun  
                                 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  352 

สถานการณ์ที่ 2 ฤดูร้อนเมืองไทย: วัดความสามารถด้านการคิดค านวณ 
2.1 อุณหภูมิของภาคใดแตกต่างกันมากท่ีสุด กี่องศาเซลเซียส เพราะเหตุใดจึงแตกต่างกันมากที่สุดให้
แสดงวิธีการคิดหาค าตอบ  
-อุณหภูมิของภาคเหนือและภาคใต้แตกต่างกันมากที่สุด เพราะภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด 
43.1 องศาเซลเซียส และภาคใต้มีอุณหภูมิต่ าที่สุด 38.1 องศาเซลเซียส   
ดังนั้น อุณหภูมิของภาคเหนือและภาคใต้แตกต่างกัน  43.1 – 38.1 = 4.9 องศาเซลเซียส  
2.2 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นกี่องศาเซลเซียส พร้อม 
แสดงวิธีการคิดหาค าตอบ  
-ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ย = ( 38.7+42.2+42.4+40.6+43.1+38.2 ) ÷ 6 องศาเซลเซียส   
                                   =  245.2 ÷ 6  องศาเซลเซียส   
                                   =  40.9  องศาเซลเซียส   
ดังนั้น ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ย  40.9 องศาเซลเซียส   
สถานการณ์ที่ 3 น้ าพั้นช์เพื่อสุขภาพ: วัดความสามารถด้านการปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3.1 จากแผนภูมิแท่งเด็กๆ ในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้าจะได้รับน้ าพั้นช์คนละกี่มิลลิลิตร ให้อธิบาย 
วิธีการคิดแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบ 
- ส่วนผสมของน้ าพั้นซ์ประกอบด้วย น้ าสับปะรด น้ าส้ม น้ าแครนเบอรี่ น้ าองุ่นแดง และ 
น้ าเสาวรส จะหาปริมาณน้ าพั้นซ์ที่เด็กๆ แต่ละคนได้รับ โดยหาปริมาณน้ าพั้นซ์จาก 
การน าส่วนผสมท้ังหมดมารวมกันแล้วน าปริมาณน้ าพั้นซ์ท่ีได้ไปแบ่งเด็กๆ จ านวน 40 คน 
โดยการหารด้วย 40 
เด็กๆ จะได้รับน้ าพั้นช์คนละ  =  ( 1,250+1,500+750+1,000+500 ) ÷ 40  มิลลิลิตร 
                                   =  5,000 ÷ 40  มิลลิลิตร 
                                   =  125  มิลลิลิตร 
ดังนั้น เด็กๆ จะได้รับน้ าพั้นช์คนละ  125  มิลลิลิตร 
3.2  ถ้าในปีนี้เด็กก าพร้าเพิ่มจ านวนเป็น 80 คน ครอบครัวปิติสุขต้องการเตรียมน้ าส้มเพิ่มข้ึน 
หรือลดลงเป็นปริมาณเท่าไร พร้อมทั้งอธิบายวิธีการแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบ  
- เด็กจ านวน 40 คน ใช้น้ าส้มปริมาณ 1,500  มิลลิลิตร  
ถ้ามีเด็กเพิ่มจ านวนเป็น 80 คน  ซ่ึงจ านวนเด็กเพิ่มข้ึนจากเดิม 2 เท่า 
ครอบครัวปิติสุขต้องเตรียมน้ าส้มเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อให้ได้ส่วนผสมตามอัตราส่วน 
ปริมาณน้ าส้มส าหรับเด็กจ านวน 80 คน = 2 x 1,500 มิลลิลิตร 
                                                = 3,000 มิลลิลิตร 
ดังนั้น ครอบครัวปิติสุขต้องเตรียมน้ าส้มเพิ่มขึ้นเป็น  3,000 มิลลิลิตร 
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สถานการณ์ที่ 4 ลุ้นรับรางวัลต้อนรับปีใหม่: วัดความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์            
4.1 งานเลี้ยงวันปีใหม่ปี 2559 รัชนกเป็นพนักงานบริษัทจริงใจทัวร์คนแรกที่สุ่มจับสลาก โอกาสที่จะ
จับได้เตาไมโครเวฟเป็นอย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบค าตอบ 
-โอกาสที่รัชนกจะจับได้เตาไมโครเวฟอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เพราะสลากของรางวัล
จ านวน 20 ใบ มีสลากที่เป็นเตาไมโครเวฟจ านวน 3 ใบ ซึ่งอาจจะจับได้หรือจับไม่ได้ 
 
4.2 เมธาพรจับสลากได้ตู้เย็นในงานเลี้ยงปีใหม่ปี 2559 พรธีราอยากจับได้ตู้เย็นเหมือนเมธาพร 
โอกาสที่พรธีราจะจับได้ตู้เย็นเป็นอย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบค าตอบ  
-โอกาสที่พรธีราจะจับได้ตู้เย็นไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะสลากของรางวัลจ านวน 20 ใบ  
มีสลากที่เป็นตู้เย็นจ านวน 1 ใบ ซึ่งเมธาพรจับสลากได้ตู้เย็นไปแล้ว ดังนั้นพรธีราจึงไม่มีโอกาสจับ
ได้ตู้เย็นอีก 
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ภาคผนวก ค  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

*************************************************************************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อ
............................................................................................................................. .................... 

      1.2 เพศ              1. ชาย                        2. หญิง 
ตอนที่ 2  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับ 
            ชั้นประถมศึกษาของนักเรียน 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ทั้งที่
เป็นจริงในปัจจุบัน และท่ีคาดหวังจะให้มีขึ้นหรือที่ควรจะเป็น  
                         5      หมายถึง    มีความเป็นจริงหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นมากท่ีสุด         
                         4      หมายถึง    มีความเป็นจริงหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นมาก         
                         3      หมายถึง    มีความเป็นจริงหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นปานกลาง         
                         2      หมายถึง    มีความเป็นจริงหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นน้อย         
                         1      หมายถึง    มีความเป็นจริงหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด    

รายการความต้องการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ       
   เพื่อน ขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

          

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน 
   กิจกรรมการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

          

3. นักเรียนมีปฏสิัมพันธ์กับครูในวิชาคณิตศาสตร์           

4. นักเรียนมีปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนในวิชาคณิตศาสตร์           

5. นักเรียนใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิให ้
    เกิดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร ์

          

6. นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ เพื่อ 
   ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ 

          

7. นักเรียนแสวงหาความรู้ทางคณติศาสตร์เพิม่เตมิ 
   ด้วยตนเอง 

          

8. นักเรียนศึกษาหาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
    จากแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 
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รายการความต้องการ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9.   นักเรียนศึกษาหาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
     จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

          

10. นักเรียนมีความคดิ และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง 
     หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในด้านจ านวน   
     สัญลักษณ์ หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร ์

          

11. นักเรียนจัดกระท าจ านวนต่างๆ ในลักษณะของ 
     การบวก ลบ คูณ หารจ านวนตามที่โจทย์ก าหนด 
     ได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นย า รวดเร็วและถูกต้อง 

          

12. นักเรียนแสดงแนวความคิดเกีย่วกับการสร้าง 
     หลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิด และการ 
     สรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคดิ 

          

13. นักเรียนประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน  
     กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวธิีการแก้ปัญหา และ 
     ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของ 
     ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

          

14. นักเรียนน าความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ที่ไดร้ับไป 
     เชื่อมโยงกับความรู้ที่ตนมีอยู่  เพื่อสร้างความ 
     เข้าใจ จนเกิดเป็นความรู้ที่มคีวามหมายด้วย 
     ตนเอง 

          

15. นักเรียนน าความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ที่ไดร้ับไป 
     ปรับกระบวนการคิดค้น หาวิธีการต่างๆ เพื่อสร้าง 
     ความเข้าใจจนเกิดเป็นความรูท้ี่มีความหมายด้วย 
     ตนเอง 
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แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism                                                               

เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
*************************************************************************** 
ค าชี้แจง  
    1. แบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ข้อมูลเป็นแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    2. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ถือเป็นความลับ ผู้วิจัยจะไม่น าไปเปิดเผยในที่ใดๆ จะใช้เป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

    ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ................. 
    ต าแหน่ง............................................................................................................................... .......... 
    วุฒิการศึกษา............................................................................................................ ...................... 
    สถานที่ท างาน.............................................................................................................. .................. 
    วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ............ ........... เวลา.....................................น.  
    สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................................. ..............  
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
            เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ประเด็นการสัมภาษณ์  
ประเด็นที่ 1 ท่านคิดว่านักเรียนในระดับประถมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ควรได้รับการส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์) ด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................. .............................................................. .... 
............................................................................................................................. ...................................   
 



  358 

ประเด็นที่ 2 ท่านใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาคณิตศาสตร์แบบใดบ้าง  
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ...................................     
ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนมากใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนรู้ และใช้
อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................     
   ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่าในวิชาคณิตศาสตร์ควรจัดการเรียนรู้แบบใดที่จะส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ ....  
ประเด็นที่ 5 ท่านคิดว่าสิ่งใดที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้
นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... .................................................................. ....
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ...................................     
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ประเด็นที่ 6 ท่านคิดว่าสภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างครูกับ
นักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... ..................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................     
ประเด็นที่ 7 ท่านคิดว่านักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการปรับ
กระบวนการคิด เชื่อมโยงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือท าให้ตนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจและมี
ความหมายได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... ...................................................................... ....
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ...................................     
ประเด็นที่ 8 ท่านคิดว่านักเรียนน าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนไปใช้ในการแก้ปัญหา หา
ค าตอบทางคณิตศาสตร์ และใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ...................................     

 
 

************************************************************************************* 
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ตารางท่ี 34 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนวชิาคณิตศาสตรท์ี่มีตอ่สภาพการจัด             
การเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตรใ์นระดบัชั้นประถมศกึษา 

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

1.ท่านคิดว่านักเรียนในระดับประถมศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ควรได้รับการ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ (ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์)  
ด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 ควรส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณ 
และการหารจ านวนนับ เศษส่วน และทศนิยมอย่างมีความหมาย เพราะนักเรียนหา
ค าตอบจากการคิดค านวณตามสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยไม่รู้ความหมายที่
แท้จริง จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา หรือสถานการณ์การบวก การลบ 
การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษส่วน และทศนิยมได้ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 2  ควรส่งเสริมการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพราะนักเรียน
อ่านโจทย์แล้วมองไม่เห็นภาพว่าจะด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร นักเรียนไม่มีความคิด
รวบยอดในเรื่องการเปรียบเทียบหน่วยการวัด การชั่งและการตวง  แยกแยะ
ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดไม่แม่นย า  และทักษะการคิดค านวณ  นักเรียน ขาด
ความรอบคอบ ขาดความแม่นย าในการบวก การลบ และเติมเครื่องหมายผิดใน
ขั้นตอนการแสดงวิธีท า  ส าหรับการคูณและการหาร นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้  
นักเรียนจะน าไปคูณ เช่น 12 ÷ 6 =72  นักเรียนลืมวิธีการท าหรือการด าเนินการ เช่น 
นักเรียนไม่แม่นย าในข้ันตอนการหาผลคูณ การหาผลหาร 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3 นักเรียนยังไม่สามารถคิดค านวณด้วยการบวก การลบ 
การคูณ  การหารจ านวนนับ  เศษส่วน และทศนิยมได้แม่นย า เป็นเหตุผลให้เมื่อ
นักเรียนไปด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงไม่สามารถหาค าตอบได้
ถูกต้อง  

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4 ควรส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
และเข้าใจถึงความหมายของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ สิ่งที่นักเรียนเข้าใจ
ผิดพลาด และน าไปใช้ผิด เช่น เรื่องความหมายของการคูณ นักเรียนเข้าใจว่า 2 x 3  
มีความหมายเหมือนกับ 3 x 2  สิ่งที่ถูกต้อง 2 x 3 และ3 x 2   มีความหมายไม่
เหมือนกันแต่มีค่าเท่ากัน ซึ่ง 2 x 3  หมายถึง 3 + 3 แต่  3 x 2 หมายถึง 2 + 2 + 2, 
เรื่องการบวก การลบเศษส่วน นักเรียนไม่เข้าใจ ความหมายของการบวก การลบ
เศษส่วน จึงน าเศษมาบวกกับเศษ และน าส่วนมาบวกกับส่วน อีกทั้งครูเป็นบุคคล
ส าคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนข้อมูลจากประสบการณ์เดิมออกมาให้มากที่สุด  
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

1.ท่านคิดว่านักเรียนในระดับประถมศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ควรได้รับการ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ (ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์)  
ด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ของผู้เรียนถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันหรือไม่ตามการสอนแบบ KWL   

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5 ควรส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสาร/น าเสนอเป็นภาษาทาง
คณิตศาสตร์ อธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้โจทย์ปัญหา เป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือย้อนกลับหรือสะท้อนองค์ความรู้/ความคิดรวบยอดของ
นักเรียนในเรื่องนั้นๆ 

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

นักเรียนในระดับประถมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ควรได้รับการส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์โดยเริ่มจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย การเข้าใจถึง
ความหมาย หลักการ และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  ท าให้นักเรียนสามารถ
เลือกใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
อีกท้ังครูเป็นบุคคลส าคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนข้อมูลจากประสบการณ์เดิม
ออกมาให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ของ
นักเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ตามการสอนแบบ KWL  การคิดค านวณด้วย
การบวก การลบ การคูณ  การหารจ านวนนับ  เศษส่วน และทศนิยมได้ถูกต้อง 
รวดเร็วและแม่นย า เป็นการเพ่ิมความม่ันใจในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  การแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีนักเรียนส่วนมากไม่สามารถวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา หรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนอ่านโจทย์ 
ฝึกวิ เคราะห์ และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน และการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เช่น การบอกองค์ความรู้ หลักการ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เรื่องต่างๆ ที่ใช้เพ่ือประกอบการอธิบาย เป็นการยืนยันถึงความเข้าใจในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

2. ท่านใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์แบบใดบ้าง 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1  ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต หรือ 
YouTube เพ่ือเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน และท าให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 2  แต่ละเนื้อหาจะเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน เช่น เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร ครูจะสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ
วิธีการบวก ลบ คูณ หารก่อน แล้วให้นักเรียนจับคู่เล่นเกมโดยใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือน ซึ่ง
ครูเป็นผู้ก าหนดโจทย์ ให้ท าเสร็จหนึ่งข้อแล้วเฉลยเลย  และใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือสอน
การบวก ลบ คูณ หารที่ยากขึ้น  เรื่องการวัด การชั่ง และการตวง สอนโดยใช้
สถานการณ์จริง  อุปกรณ์จริงเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ และทดลองใช้ แล้วสอนเนื้อหา
เพ่ือสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้  เรื่องเงิน สอนโดยใช้สถานการณ์จริง จัดห้องเรียน
เป็นตลาดนัดแล้วให้ใช้เงิน(ส าหรับการเรียน)ไปใช้จ่ายจริง เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหาร  สอนโดยให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยค
สัญลักษณ์ และแสดงวิธีท าเป็นกลุ่ม 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3 ใช้เพลงหรือเกมเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ในการเริ่มต้น 
และสรุปบทเรียนหรือเนื้อหา โดยจะหาบทเพลงที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับเนื้อหาที่
จัดการเรียนรู้จาก YouTube ส่วนเกม ครูเป็นผู้สร้างเอง มีทั้งแบบคู่และแบบกลุ่ม 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4  ใช้การก าหนดสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่าง
กัน ให้นักเรียนหาความเหมือนและความแตกต่างโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์เดิมที่
นักเรียนได้เคยเรียนรู้มาคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Think Pair 
Share เพ่ือให้นักเรียนสรุปเป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ด้วยตนเอง 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5 สอนให้นักเรียนเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ และ
ยกตัวอย่างการน าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา แล้วให้
นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนในชั่วโมง และหลังจากสอนจบในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้จะให้นักเรียนท าชิ้นงานจากกระดาษเปล่าเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดในบทเรียน มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเน้น
การน าองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

2. ท่านใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์แบบใดบ้าง 

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

วิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์มีความหลากหลาย โดยแต่ละเนื้อหาจะเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน เช่น การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต หรือ 
YouTube เพ่ือเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน และท าให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  การใช้เกมหรือกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็น
รายคู่ และรายกลุ่มโดยใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือน  การใช้การก าหนดสถานการณ์ที่ใกล้เคียง
กัน แต่แตกต่างกัน ให้นักเรียนหาความเหมือนและความแตกต่างโดยใช้ความรู้
คณิตศาสตร์เดิมที่นักเรียนได้เคยเรียนรู้มาคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้นักเรียนสรุปเป็นองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ด้วยตนเอง  และการท าชิ้นงานจากกระดาษเปล่าเพ่ือ
รวบรวมองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดในบทเรียน มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานอย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งเน้นการน าองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

3. ท่านคิดว่าครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนมากใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนรู้ 
และใช้อย่างไร 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1  ให้นักเรียนเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม ฝึกคิดแก้โจทย์ปัญหา
จากสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 2  ครูยืดหยุ่นการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหา ปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้นักเรียนที่เรียนเข้าใจคอยให้
ค าแนะน าเพ่ือน หรือเพ่ือนช่วยเพื่อน  ใช้สถานการณ์จริงในการก าหนดโจทย์ปัญหา   
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3  ใช้สื่อเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพราะปัจจุบันมีสื่อคณิตศาสตร์มากมาย เช่น ใช้เพลง
คณิตศาสตร์ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนและขั้นสรุป  ใช้บทเรียนออนไลน์และเกม
คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของขั้นสอน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4 ให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดค านวณทุกชั่วโมง เพ่ือ
กระตุ้นนักเรียนให้คิดก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไป  

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5 ครูสอนและจัดการเรียนรู้ตามหนังสือเรียนเพ่ือให้
นักเรียนเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน  ใช้หนังสือเรียนและให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน เพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณให้แม่นย า 
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

3. ท่านคิดว่าครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนมากใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนรู้ 
และใช้อย่างไร 

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้ตามเนื้อหา ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน   การ ฝึกทักษะการคิด
ค านวณทุกชั่วโมง เพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้คิดก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ใน
เรื่องต่อไป  การใช้สถานการณ์จริงในการก าหนดโจทย์ปัญหา  ด าเนินการแก้โจทย์
ปัญหาด้วยวิธีเพ่ือนช่วยเพื่อนเป็นรายกลุ่ม    และการใช้สื่อเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้    

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

4. ท่านคิดว่าในวิชาคณิตศาสตร์ควรจัดการเรียนรู้แบบใดที่จะส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพราะเหตุใด 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 ใช้รูปภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น เรื่องการบวก 
การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ เศษส่วน และทศนิยม เพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพ
การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน และน าไปสู่การคิดแปลความหมายจาก
รูปภาพเป็นการเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 2  ใช้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน  ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายทาง
คณิตศาสตร์  
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3  ใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน เพราะนักเรียนในยุคนี้
มีความใกล้ชิดกับสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต มีสีสันสดใส มี
เสียงประกอบน่าสนใจ นักเรียนจะให้ความสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4  ใช่โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลาย
และเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้จริง  

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5  ใช้สถานการณ์จริง ออกแบบในลักษณะเกมทาง
คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนร่วมเล่นเป็นรายคู่ หรือรายกลุ่ม เมื่อตนเองได้มีส่วนร่วมกับ
เพ่ือนๆ นักเรียนจะสนุกสนาน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

4. ท่านคิดว่าในวิชาคณิตศาสตร์ควรจัดการเรียนรู้แบบใดที่จะส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพราะเหตุใด 

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

วิชาคณิตศาสตร์ควรจัดการเรียนรู้แบบหลากหลายเพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ได้แก่  การใช้รูปภาพประกอบการ
จัดการเรียนรู้  เพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพที่เป็นรูปธรรม และน าไปสู่การคิดแปล
ความหมายจากรูปภาพเป็นการเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์สถานการณ์จริง  การใช้เกม
ทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนร่วมเล่นเป็นรายคู่ หรือรายกลุ่ม   การใช้โจทย์ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้จริง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างความเข้าใจในความหมายทางคณิตศาสตร์ และการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน เพราะนักเรียนในยุคนี้มีความใกล้ชิดกับสื่อเทคโนโลยี 
นักเรียนจะให้ความสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

5. ท่านคิดว่าสิ่งใดที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  เพราะเหตุใด 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 ครูควรออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับวัยของนักเรียน ซึ่งนักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่เรียนรู้ได้จากภาพ ต้อง
เห็นจริง ลงมือกระท าจริง หรือเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม  ดังนั้นครูต้อง
ออกแบบกิจกรรมที่มีความชัดเจน เน้นเป็นภาพมากกว่าการเขียนหรือแสดงเป็น
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายทางคณิตศาสตร์จากภาพ
แล้ว จึงน าไปสู่ข้อสรุปที่เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 2  ครูต้องจัดการเรียนรู้ให้สนุกสนาน  ให้นักเรียนยอมรับ
ในความสามารถของตนเอง เช่น ถ้านักเรียนท าถูก ครูต้องให้ค าชมหรือให้รางวัล  ถ้า
นักเรียนที่ท าไม่ได้ ต้องเรียกมาสอนอีกครั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3  ครูต้องศึกษาการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือน ามาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการจัดการเรียนรู้ เพราะนักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่
อยู่ใกล้ชิดกับสื่อเหล่านี้  ดังนั้นการน าสื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ น่าจะ
ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ชัดเจน ให้ภาพของหลักการทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4  ครูต้องจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความท้า
ทายที่จะเรียนรู้ เช่น การยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย ชวนให้นักเรียน
คิดตาม  และอยากมีส่วนร่วมในการหาค าตอบ  
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

5. ท่านคิดว่าสิ่งใดที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  เพราะเหตุใด 

 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5  ครูควรจัดกิจกรรมที่เสริมแรงให้กับนักเรียน   เป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แข่งขัน  และใช้เกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพ่ือกระตุ้นความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์  ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งนักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่เรียนรู้ได้จาก
ภาพ ต้องเห็นจริง ลงมือกระท าจริง หรือเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม   การ
จัดการเรียนรู้ให้สนุกสนาน  กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความท้าทายที่จะเรียนรู้  เสริมแรง
ให้กับนักเรียน  และให้นักเรียนยอมรับในความสามารถของตนเอง    การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการจัดการเรียนรู้ เพราะนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่อยู่ใกล้ชิดกับสื่อเหล่านี้   

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

6. ท่านคิดว่าสภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างครู
กับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเป็นอย่างไร 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนจะตั้งใจฟังครูอธิบาย 
และร่วมตอบค าถาม แต่มีนักเรียนบางคนไม่สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับการน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจในความหมายทาง
คณิตศาสตร์ของเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน จึงไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการตอบ
ค าถามได้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ส าหรับการท ากิจกรรมเป็นคู่ นักเรียนจะให้
ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ให้ค าอธิบายกับคู่เพ่ือนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นๆ  ส่วน
การท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนจะสนุกสนาน ช่วยกันคิด โดยครูจะต้องก าหนดเงื่อนไข
ในการท ากิจกรรมกลุ่มให้ชัดเจน 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 2 ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนจะสนุกและตื่นเต้นกับ
กิจกรรมที่ครูจัดเตรียมให้ ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ในช่วงแรกนักเรียนจะไม่
ยอมรับเพ่ือนที่ไม่เก่งให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม แต่ช่วงหลังนักเรียนยอมรับเพ่ือนทุกคน
และสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3  ในระดับประถมศึกษา นักเรียนค่อนข้างที่จะเชื่อฟังครู 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างครูกับนักเรียน  นักเรียนจะตั้งใจและให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ถ้าเป็น 
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

6. ท่านคิดว่าสภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างครู
กับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเป็นอย่างไร 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

กิจกรรมกลุ่มนักเรียนจะเลือกเพ่ือนที่เรียนคณิตศาสตร์เก่งมาอยู่ร่วมกลุ่มด้วย ดังนั้น
ในการเลือกเพ่ือนเข้ากลุ่ม ครูจะเป็นคนก าหนดเงื่อนไขให้ เพ่ือแก้ปัญหานี้ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4 ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนให้ความสนใจกับสิ่งที่ครู
จัดเตรียมมา โดยเฉพาะสื่อการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถสัมผัส หรือจับต้องได้
จริง  และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือเต็มที่กับกิจกรรมที่
ปฏิบัติ นักเรียนจะตื่นเต้นมากกับกิจกรรมที่มีการเตรียมสื่อหรืออุปกรณ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5  ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนจะให้ความสนใจกับ
กิจกรรมที่ครูจัดเตรียมให้ มีนักเรียนบางคนรอคอย สักถามครูว่า วันนี้จะมีกิจกรรม
หรือเกมอะไรมาให้ท าบ้าง  และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนสนุกสนานกับ
การท างานเป็นคู่ ท างานเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานเป็นรายบุคคล เพราะนักเรียนได้
มีโอกาสลุกเดิน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ รอบห้อง  

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

สภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างครูกับนักเรียน  
นักเรียนจะตั้งใจฟังครูอธิบาย ร่วมตอบค าถาม   สนุกและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ครู
จัดเตรียมให้  โดยเฉพาะสื่อการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถสัมผัส หรือจับต้องได้
จริง นักเรียนจะให้ความสนใจมาก  แต่มีนักเรียนบางคนไม่สามารถตอบค าถาม
เกี่ยวกับการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ เนื่ องจากนักเรียนไม่เข้าใจใน
ความหมายทางคณิตศาสตร์ของเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน จึงไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการตอบค าถามได้   และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  การท ากิจกรรมเป็นคู่ 
นักเรียนจะให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ให้ค าอธิบายกับคู่เพ่ือนที่ไม่เข้าใจใน
เนื้อหานั้นๆ  ส่วนการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนจะสนุกสนาน ช่วยกันคิด โดยครู
จะต้องก าหนดเงื่อนไขในการท ากิจกรรมกลุ่มให้ ชัดเจน  ในช่วงแรกนักเรียนจะไม่
ยอมรับเพ่ือนที่ไม่เก่งให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม แต่ช่วงหลังนักเรียนยอมรับเพ่ือนทุกคน 
และสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นักเรียนให้ความร่วมมือเต็มที่กับกิจกรรมที่
ปฏิบัติ นักเรียนจะตื่นเต้นมากกับกิจกรรมที่มีการเตรียมสื่อหรืออุปกรณ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน 
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

7. ท่านคิดว่านักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ
ปรับกระบวนการคิด เชื่อมโยงหาวิธีการต่างๆ เพื่อท าให้ตนเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างเข้าใจและมีความหมายได้หรือไม่ อย่างไร 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 1 นักเรียนไม่สามารถหาค าตอบของโจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ แสดงวิธีท า และคิดค านวณจากโจทย์ในหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ดี
เท่าที่ควร โดยเฉพาะไม่สามารถบอกเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนได้ ส่วนมากจ า
ค าหรือประโยคที่ปรากฏในโจทย์ปัญหา แล้วสรุปว่าเป็นวิธีการบวก การลบ การคูณ
หรือการหาร 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 2  นักเรียนส่วนมากไมส่ามารถเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ได้อย่างมีความหมาย เช่น เรื่องมุม นักเรียนเข้าใจลักษณะของมุม
ชนิดต่างๆ แต่เมื่อให้ไปเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนคิดไม่ออก 
จินตนาการไม่ได้ว่าสิ่งของใดที่มีลักษณะของมุมชนิดต่างๆ  
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3  นักเรียนเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์จากเนื้อหาใน
บทเรียนหรือหนังสือ แบบจดจ าเนื้อหา แต่เมื่อถามเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ นักเรียนส่วนมากไม่สามารถให้เหตุผลประกอบการ
น าไปใช้ได้ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4 นักเรียนไม่สามารถน าองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ปรับกระบวนการคิดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมายเท่าที่ควร เช่น 
การคูณ 478 x 24  นักเรียนบางคนจ าหลักการคูณได้ว่า  ต้องเติม 0 ในการน า 2 ไป
คูณกับ 478 แต่ไม่สามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนได้ว่าท าไมต้องเติม 0 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5 นักเรียนเรียนรู้แบบจดจ าหลักการ น าไปใช้ได้ แต่ไม่
สามารถบอก หรืออธิบายความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่น าไปใช้ได้อย่างมีความหมาย เช่น 
การบวก การลบเศษส่วน นักเรียนสามารถบอกได้ว่า การบวกหรือการลบเศษส่วนต้อง
ท าตัวส่วนให้เท่ากันก่อน แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าท าไมต้องท าตัวส่วนให้เท่ากัน 

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

นักเรียนยังไม่สามารถน าองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการปรับ
กระบวนการคิด เชื่อมโยงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือท าให้ตนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ
และมีความหมายได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดังนี้ นักเรียนไม่สามารถหาค าตอบของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แสดงวิธีท า และ
คิดค านวณได้ดีเท่าที่ควร  ส่วนมากจ าค าหรือประโยคที่ปรากฏในโจทย์ปัญหา แล้ว
สรุปว่าเป็นวิธีการบวก การลบ การคูณหรือการหาร  โดยไม่สามารถบอกเหตุผล  
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

7. ท่านคิดว่านักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ
ปรับกระบวนการคิด เชื่อมโยงหาวิธีการต่างๆ เพื่อท าให้ตนเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างเข้าใจและมีความหมายได้หรือไม่ อย่างไร 

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

ประกอบการน าใช้ได้  นักเรียนเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์จากเนื้อหาในบทเรียน
หรือหนังสือ แบบจดจ าเนื้อหา และนักเรียนไม่ สามารถเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความหมาย 

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

8. ท่านคิดว่านักเรียนน าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนไปใช้ในการ
แก้ปัญหา หาค าตอบทางคณิตศาสตร์ และใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่  1 นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้ดีเท่าที่ควร เรียนรู้แบบจ ารูปแบบของประโยคโจทย์ปัญหา เช่น 
ทั้งหมด รวมต้องน ามาบวก,  ต่างกัน มากกว่า น้อยกว่าต้องน ามาลบ เป็นต้น เมื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันมีโจทย์ปัญหาและสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย นักเรียนจะสับสนบ้าง เพราะนักเรียนยึดติดอยู่กับค าที่จะแสดงในโจทย์
ปัญหา 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 2  นักเรียนเรียนรู้ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และตอบค าถาม ร่วมกันกับเพ่ือนและครูในห้องเรียนได้ดี แต่เมื่อนักเรียนท า
แบบฝึกหัดด้วยตนเอง นักเรียนจะสับสนในการเลือกการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
เพราะนักเรียนบางคนยังไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยตนเองได้ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 3  นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
ง่ายๆ ได้ แต่เมื่อพบโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน หรือดัดแปลงจากหนังสือเรียนเล็กน้อย 
นักเรียนจะสับสน ไม่สามารถหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ต้องให้ครูแนะน า 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 4  นักเรียนเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์จากเนื้อหาใน
บทเรียนหรือหนังสือ  เมื่อถามการคิดแก้โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
นักเรียนส่วนมากไม่สามารถวิเคราะห์ อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนได้ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์คนที่ 5  เมื่อนักเรียนพบสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่
นอกเหนือจากหนังสือเรียน นักเรียนจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการวิเคราะห์ แก้โจทย์
ปัญหานั้นๆ  ซึ่งนักเรียนบางคนก็ไม่สามารถวิเคราะห์หาค าตอบได้ด้วยตนเอง ต้อง
ถามเพ่ือน หรือครู  
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

8. ท่านคิดว่านักเรียนน าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนไปใช้ในการ
แก้ปัญหา หาค าตอบทางคณิตศาสตร์ และใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร 

สรุปผล
การ

สัมภาษณ์ 

นักเรียนยังไม่สามารถน าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนไปใช้ในการแก้ปัญหา 
หาค าตอบทางคณิตศาสตร์ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากนักเรียน
ยึดติดอยู่กับค าที่จะแสดงในโจทย์ปัญหา เช่น รวม ทั้งหมด น ามาบวก, น้อยกว่า 
แตกต่าง น ามาลบ  แต่เมื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันมีโจทย์ปัญหาและ
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย นักเรียนจะสับสนในการเลือกการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนบางคนยังไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ด้วยตนเองได้ ต้องได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนหรือครู และนักเรียนส่วนมากไม่สามารถ
วิเคราะห์ อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนได้ 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

******************************************************************** 
ค าชี้แจง  
    1. แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism   
 เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ข้อมูล
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    2. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ถือเป็นความลับ ผู้วิจัยจะไม่น าไปเปิดเผยในที่ใดๆ จะใช้เป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

    ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ................. 
    วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ....................... เวลา...... ...............................น.  
    สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................................. .............. 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  
            เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ประเด็นการสัมภาษณ์  
ประเด็นที่ 1 ครูจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE 
Model)  เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรใ์นระดับชั้นประถมศกึษาอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................... ........................................................................ ....
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ...................................     
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................     
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ประเด็นที่ 2 ครูใช้สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อสง่เสรมิความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศกึษาอะไรบ้างและ
ใช้อย่างไร 

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

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

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

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

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

.................................................................................................... ............................................................     
ประเด็นที่ 3 นักเรียนคิดว่าแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร 

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

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

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

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

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

........................................................................................ .................................................................... ....  
ประเด็นที่ 4 นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านใดเพ่ิมข้ึนบ้าง อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

************************************************************************************* 
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ตารางท่ี 35 ผลการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

1.ครูจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model)  เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาอย่างไรบ้าง 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

นักเรียนคนที่ 1 ครูอธิบายให้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ แล้วยกตัวอย่างสิ่งของที่อยู่
ใกล้ตัวมาประกอบการอธิบาย  มีกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน  ให้ท า
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ไม่
เครียด  ครูอธิบายเนื้อหาทีละขั้นตอน  ถ้าไม่เข้าใจครูจะอธิบายซ้ าๆ และให้ท าชิ้นงาน
ที่น าความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ส าหรับแบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงไป
การสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไป และเห็นแนวทางการน าความรู้ไปใช้ 

นักเรียนคนที่ 2  ครูอธิบายได้เข้าใจและชัดเจน  สอนเป็นขั้นตอน มีกิจกรรมและเกม
เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น  
มีช่วงแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ตนเองพบเจอในชีวิตประจ าวัน  มีการ
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง และครอบครัว  ให้ประเมินผลในตอน
สุดท้ายของแต่ละเนื้อหาด้วยการท าแบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงเป็นการสรุปเนื้อหา
ที่ได้เรียนไป เป็นการทบทวนความรู้ที่ตนเองมี และการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

นักเรียนคนที่ 3 ครูมีวิธีการสอนที่ท าให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียน
การสอน  มีการท าบันทึกเพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง  เป็นการเตือนความจ า 
และอธิบายการน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น วิศวกรต้องมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่แม่นย า เป็นการฝึกความขยันในการเขียน อีกทั้งแสดงถึงองค์ความรู้ที่
ตนเองได้รับหลังจากการเรียนรู้ได้แต่ละเรื่อง เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ครูฝึกให้นักเรียนฝึกการสังเกตการน าความรู้ไปใช้ ครูถามหลักการอยู่บ่อยๆ 
เพ่ือให้นักเรียนแม่นย าในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และฝึกคิดค านวณซ้ าเพ่ือให้เกิดความ
คล่องแคล่ว แม่นย า 
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

1.ครูจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model)  เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาอย่างไรบ้าง 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

นักเรียนคนที่ 4 ครูอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ และฝึกฝน
ด้วยกิจกรรม หรือเกมเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 
นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองจากสถานการณ์ 
ประสบการณ์ท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวัน และสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
ตนเองสร้างได้  ในการเรียนคณิตศาสตร์รู้สึกสนุกสนาน และมีความสุขกับการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ บางครั้งบางเนื้อหา ถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจ ก็ไปศึกษาเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต 
เช่น YouTube เป็นคลิปการสอน  หนังสืออ่ืนๆ เป็นต้น 
นักเรียนคนที่ 5 ครูใช้เพลงให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน  
ครูใช้คลิปจากอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ  ครูให้ท ากิจกรรมหรือเกมที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหาให้มากขึ้น 
ครูสอนให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาและแก้ปัญหาหาค าตอบด้วยตนเอง  เช่น ในเรื่อง
เศษส่วน จะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวน าในการสร้างและแก้โจทย์ปัญหา ถ้า
บางเนื้อหาไม่เข้าใจได้ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทางอินเทอร์เน็ตจากคลิปการสอน   
และให้ท าแบบบันทึกสู่ชีวิตจริงทีม่ีประโยชน์มาก เป็นการสรุปความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียน
ไปในแต่ละเนื้อหา และแนวทางในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 

สรุปผลการ
สัมภาษณ์ 

ครูใช้เพลงให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน ใช้คลิปจากอินเทอร์เน็ตที่มี
เนื้อหาเข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ   ครสูอนเป็นขั้นตอน ครูอธิบายให้ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์อย่างชัดเจน แล้วยกตัวอย่างสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวที่สามารถเห็นเป็นภาพได้
ชัดมาประกอบการอธิบาย   มีกิจกรรมและเกมเกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละเรื่อง เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มากข้ึน ฝึกการค านวณ  นักเรียนสามารถ
สร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองจากสถานการณ์ ประสบการณ์ท่ีพบ
เจอในชีวิตประจ าวัน และแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองสร้างได้ โดยให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้โจทย์ปัญหา  และให้ท าชิ้นงานที่น าความรู้ที่
เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งนักเรียนสามารถไปศึกษาเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต 
หรือหนังสืออ่ืนๆ ตอนสุดท้ายของการ 
 
 



  375 

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

1.ครูจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
(JOICE Model)  เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาอย่างไรบ้าง 

สรุปผลการ
สัมภาษณ์ 

จัดการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา ครูจะให้ท าแบบบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงเป็นการสรุป
เนื้อหาที่ได้เรียนไป และเขียนแนวทางการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

2.ครูใช้สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Constructivism เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาอะไรบ้างและใช้อย่างไร 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

นักเรียนคนที่ 1 สอนโดยใช้คลิป วีดิโอจากอินเทอร์เน็ต มีเกมถามตอบอย่างรวดเร็ว 
ฝึกความช านาญ สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ให้เป็นภาพได้ชัดเจน ท าให้นักเรียนเข้าใจได้
มากยิ่งขึ้น เช่น เรื่องเศษส่วนที่เท่ากัน ครูน าสื่ออุปกรณ์ที่มองเห็น เปรียบเทียบได้
ชัดเจนมาประกอบการอธิบาย  ครูใช้คลิปการสอนเป็นเพลง เป็นหลักการ มีเนื้อหาที่
น่าสนใจ ท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น รู้สึกสนุกสนานกับการเรียน 

นักเรียนคนที่ 2  ใช้เครื่องมือสื่ออุปกรณ์ท่ีจับต้องได้จริงมาใช้  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเข้าใจ มองเห็นภาพจริงไม่ใช่ในจินตนาการ 

นักเรียนคนที่ 3  ใช้เครื่องมือสื่ออุปกรณ์ท่ีนักเรียนสามารถสร้างท าได้ด้วยตนเอง  ใช้
เพลงที่ครูสร้างขึ้น สร้างความสนใจให้กับนักเรียน ใช้คลิปการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
มีการ์ตูน สีสันสวยงาม  

นักเรียนคนที่ 4 ครูใช้สื่ออุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น  ใช้สื่อที่สามารถจับต้องได้ ใช้สื่อที่
เป็นคลิป ซึ่งสื่อมีตัวอักษร มีเสียง มีสีสันที่น่าสนใจ  ใช้กิจกรรมและเกมที่หลากหลาย
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่เรียน 

นักเรียนคนที่ 5 ครูใช้คลิปจากอินเทอร์เน็ต มีเสียงบรรยายและภาพที่น่าสนใจ  ใช้สื่อ
ที่สามารถจับ สัมผัสได้ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท าสื่อ  แล้วมาน าเสนอให้
เพ่ือนๆ ดู เช่น  การสร้างแผนภูมิแท่งที่แสดงข้อมูลของนักเรียนทั้งห้องเป็นรายกลุ่ม 

สรุปผลการ
สัมภาษณ์ 

ครูใช้สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น  ใช้สื่อที่สามารถจับต้องได้ ใช้สื่อที่เป็นคลิปจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสื่อมีตัวอักษร มีเสียง มีสีสันที่น่าสนใจ  ใช้กิจกรรม  เกมและเพลงที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่เรียน  ให้นักเรียนสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ท าได้
ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น   
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

3. นักเรียนคิดว่าแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร  

ผลการ
สัมภาษณ์ 

นักเรียนคนที่ 1 เป็นแบบทดสอบที่ดัดแปลงมาจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เน้น
การให้เหตุผลว่าท าไมถึงตอบแบบนี้  ให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีท า เพ่ือ
แสดงการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

นักเรียนคนที่  2  เป็นแบบทดสอบที่ฝึกให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง การตอบค าถามของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต้องมีเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์รองรับเสมอ 
นักเรียนคนที่ 3 เป็นแบบทดสอบที่ฝึกใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น  การคิดค านวณ  
การแก้โจทย์ปัญหา  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และนักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

นักเรียนคนที่ 4 เป็นแบบทดสอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริง สามารถน าไปใช้ได้
จริง และสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการหาค าตอบในแต่ละข้อ 

นักเรียนคนที่ 5 เป็นแบบทดสอบที่ฝึกการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
เป็นโจทย์หรือสถานการณ์ท่ีสามารถพบเจอได้ในชีวิตจริง 

สรุปผลการ
สัมภาษณ์ 

เป็นแบบทดสอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ฝึกใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ เช่น  การคิดค านวณ  การแก้โจทย์ปัญหา  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
และนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ซึ่งนักเรียนต้องใช้องค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์แต่ละเนื้อหาในการท าแบบทดสอบ 

ประเด็น
สัมภาษณ์ 

4. นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง อย่างไร 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

นักเรียนคนที่ 1 ท าให้เป็นคนมีเหตุผลในการคิด สามารถสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง 
และแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองจากความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มี 
นักเรียนคนที่ 2  เรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆทางคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมมากขึ้น ฝึกการคิด
ค านวณ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และฝึกความสามัคคี สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ประเด็น
สัมภาษณ์ 

4. นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง อย่างไร 

ผลการ
สัมภาษณ์ 

นักเรียนคนที่ 3 สามารถต่อยอดความรู้จากองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มี  มีความคิด
ที่หลากหลาย สามารถคิดหาค าตอบของโจทย์ปัญหาได้คล่องแคล่วมากข้ึน  สามารถให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 

นักเรียนคนที่ 4 สามารถอธิบายค าตอบ หรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  
โดยใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มาอธิบายประกอบ สามารถคิดค านวณหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องมากข้ึน แต่บางครั้งที่ท าผิด เพราะไม่รอบคอบ 
นักเรียนคนที่ 5 มีความเข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น การคิดค านวณ
สามารถหาค าตอบได้รวดเร็วมากข้ึน แต่บางครั้งผิดพลาดเพราะลืมทดจ านวน แก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น เพราะสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ว่าโจทย์ก าหนดอะไรให้ 
และโจทย์ต้องหาอะไร  โดยบอกเหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้โจทย์ปัญหาได้ 

สรุปผลการ
สัมภาษณ์ 

มีความเข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆทางคณิตศาสตร์
เพ่ิมเติมมากขึ้น สามารถคิดค านวณหาค าตอบได้รวดเร็วมากขึ้น สามารถต่อยอด
ความรู้จากองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มี  ท าให้มีความคิดที่หลากหลาย สามารถแก้
โจทย์ปัญหาและคิดหาค าตอบของโจทย์ปัญหาได้คล่องแคล่วมากขึ้น  สามารถให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
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แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนกลุ่มขยายผล 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 

เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
******************************************************************** 

ค าชี้แจง  
   1. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนกลุ่มขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

    2. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ถือเป็นความลับ ผู้วิจัยจะไม่น าไปเปิดเผยในที่ใดๆ จะใช้เป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
    ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ................. 
    ต าแหน่ง...................................................................................................... ................................... 
    วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ................. 
    สถานทีท่ างาน................................................................................................................................ 
    วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ....................... เวลา.......................... ...........น.  
    สถานที่สัมภาษณ์............................................................................................................... ............. 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism  
            เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ประเด็นการสัมภาษณ์  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการสัมภาษณ์ 

ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมอย่างสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) 

1) ครูใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ               
วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียนทางคณิตศาสตร์
ที่เป็นรูปธรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะเรียนรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน  

 
......................................................................................... 
....................................................................................... .. 
....................................................................................... .. 
....................................................................................... ..  
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการสัมภาษณ์ 

2) ครูตั้งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้
ที่ได้เรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น 

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

ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน (Obvious Knowledge: O)                    

3) ครูก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียน
เปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกันและ
ลักษณะที่ต่างกัน เพื่อน าไปสู่มโนทัศน์ 
(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ 

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

4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์                    
ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ประกอบการแก้ปัญหา 

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

ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite  Activities: I)                 

5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ประกอบ   
 
 
 
 
 
 

 
....................................................................................... . 
....................................................................................... . 
....................................................................................... . 
.............................................................................. .......... 
....................................................................................... . 
....................................................................................... . 
................................................................... .................... 
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6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถทาง     
คณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกมคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือเกมที่แข่งขันอาจจัดเป็น 
รายคู่ รายกลุ่ม หรือเล่นสนุกๆ เพื่อเพ่ิม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

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

ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ (Check Learning Experience: C) 

7) นักเรียนก าหนดปัญหา สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตจริง หรือเกิดจากประสบการณ์ท่ี 
นักเรียนเคยเผชิญมา มาแก้ปัญหาและ
ค านวณหาค าตอบของปัญหา ที่ก าหนด  โดย
ตรวจสอบ ความถูกต้องจากเพ่ือน  สื่อจัดการ
เรียนรู้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (Internet) 

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

ขั้นที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluate Learning: E)     

8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง                 
เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ
การน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงด้าน
การคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เดิม
ผสมผสานสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีความ
ชดัเจนด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งจาก 
กิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/               
เรียนรู้ไป  

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

  

 ************************************************************************************* 
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ตารางท่ี 36 ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ขยายผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism (JOICE Model) เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลการสัมภาษณ์ 

ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมอย่าง
สนุกสนาน (Joyful Preparation: J)   
1) ครใูช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อท ามือ  
วีดิทัศน์  เพลง หรือบทเรียนทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมอยู่บน
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้   
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน  
2) ครูตั้ งค าถาม ถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น      
 
       

1) การใช้สื่อท ามือ วีดิทัศน์ เพลงหรือบทเรียนทาง
คณิตศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
นักเรียนให้ความสนใจ ตื่นเต้นกับสื่อท่ีครูเตรียมมาให้  
ซึ่งสื่อเนื้อหาที่ใช้รูปภาพในการสื่อความหมาย มีสีสัน
สวยงาม มีตัวการ์ตูนน่ารักกระตุ้นความสนใจของ 
นักเรียนเป็นอย่างดี  ท าให้นักเรียนสนุกกับสื่อและ
อยากที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2) การตั้งค าถามถามนักเรียนท าให้นักเรียนตื่นตัว
ตลอดเวลา อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 2  การท าความรู้ให้ชัดเจน 
(Obvious Knowledge: O)                   
3) ครูก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ให้นักเรียน
เปรียบเทียบหาลักษณะที่เหมือนกันและ
ลักษณะที่ต่างกัน เพื่อน าไปสู่มโนทัศน์
(ความคิดรวบยอด) หรือค าจ ากัดความของ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์นั้นๆ                        
4) ครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่มี พร้อมทั้งให้เหตุผลทาง 

3) ครูก าหนด 2 กลุ่มสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่
แตกต่างกัน นักเรียนมีความท้าทายและแข่งขันกัน
ตอบลักษณะที่เหมือนกัน/ลักษณะที่แตกต่างกัน 
นักเรียนก็ช่วยกันตอบเป็นอย่างดี ซึ่งครูจะคอยตั้ง
ค าถามเพ่ือให้นักเรียนคิด แสดงเหตุผล หรือแสดง
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองได้เรียนรู้มา
ประกอบการอธิบายจนนักเรียนสามารถสรุปเป็น 
ความรู้ใหม่ตามเนื้อหานั้นๆ ได้ด้วยตนเอง นักเรียน
แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก                    
4) เมื่อครูก าหนดสถานการณ์ หรือปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตามเนื้อหาในแต่ละเรื่องนั้น โดยปัญหา
หรือสถานการณ์จะเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลการสัมภาษณ์ 

คณิตศาสตร์ประกอบการแก้ปัญหา นักเรียนแต่ละคนช่วยกันสร้างสถานการณ์หรือ
ปัญหาทางที่ตนเองได้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ท าให้
นักเรียนสนใจที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ค าตอบ โดยนักเรียนใช้            
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์(มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์) มาด าเนินการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน 
ได้แก่ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา(โจทย์ก าหนดอะไร
ให้บ้าง และโจทย์ต้องการหาอะไร)  การเลือกใช้
ความรู้ หรือ องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาแก้โจทย์
ปัญหา การด าเนินการหาค าตอบ และนักเรียน
สามารถอธิบายหรือให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ประกอบการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้ค่อนข้าง
ชัดเจน เช่น  การหาความแตกต่างของจ านวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 
2559 โจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง : จ านวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6  
โจทย์ต้องการหาอะไร :  ความแตกต่างของจ านวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1กับประถมศึกษาปีที่ 6     
วิเคราะห์โจทย์ : การหาความแตกต่างของจ านวน
สองจ านวนใช้วิธีการลบ ซึ่งการลบจะต้องน าจ านวน
ที่มีค่ามากเป็นตัวตั้ง 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
ผลการสัมภาษณ์ 

ขั้นที่ 3  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย (Infinite  Activities: I)                
5) นักเรียนฝึกสร้างปัญหา และแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบ 

6) นักเรียนฝึกฝนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เล่นเกม
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือเกมที่
แข่งขันอาจจัดเป็นรายคู่ รายกลุ่ม หรือ
เล่นสนุกๆ เพื่อเพ่ิมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์  
 

5) นักเรียนให้ความร่วมมือในการสร้างโจทย์ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไปเป็นอย่างดี  เป็นโจทย์ที่
มีลักษณะเรื่องราวที่ใกล้ตัวนักเรียน จึงเป็นการท้าทาย
ให้นักเรียนต้องการที่จะหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่ง
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเขียน
อธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการหาค าตอบ
ได้ชัดเจน 
6) นักเรียนส่วนมากให้ความสนใจ ตื่นเต้นกับกิจกรรม
หรือเกมทางคณิตศาสตร์ที่ครูได้จัดเตรียมมา จะฝึกฝน 
ให้นักเรียนเกิดความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้าน
การมมีโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  การคิดค านวณ  การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หรือการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์  นักเรียนร่วมกิจกรรมหรือเกมอย่าง
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งบางกิจกรรมหรือบางเกม   
มีนักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจ เพื่อนที่เล่นด้วยกันจะ
คอยให้ค าแนะน าเพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจและเล่น
ร่วม กับเพ่ือนได้อย่างสนุกสนาน ในแต่ละกิจกรรม 
หรือเกม 

ขั้นที่ 4  การตรวจสอบประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Check Learning Experience   
: C)  

7) นักเรียนก าหนดปัญหา สถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตจริง หรือเกิดจาก
ประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเผชิญมา มา
แก้ปัญหาและค านวณหาค าตอบของ
ปัญหา ที่ก าหนด โดยตรวจสอบ ความ
ถูกต้องจากเพ่ือน  สื่อจัดการเรียนรู้ที่อยู่ 

7) นักเรียนสร้างเรื่องราวของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่ เ กี่ ย ว กั บชี วิ ตประจ า วั นของนั ก เ รี ยน  จ าก
ประสบการณ์ใกล้ตัวนักเรียน และจากประสบการณ์
ของคนรอบข้างนักเรียน ท าให้นักเรียนตื่นเต้นกับ
การด าเนินการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบ นักเรียน
พยายามใช้องค์ความรู้ที่ ได้ เรียนมาในการแสดง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ประกอบการแก้ปัญหา ซึ่ง
นักเรียนบางคนสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
ผลการสัมภาษณ์ 

บนอินเทอร์เน็ต (Internet)  หรือผู้รู้ แล้วสับสน จึงต้องให้ครูแนะน าเพ่ิมเติม หรือบางคน
ไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมที่จะช่วยแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จากอินเทอร์เน็ต หนังสืออ่ืนๆ เป็นต้น 

ขั้นที่  5 การประเ มินผลการ เรี ยนรู้  
(Evaluate Learning: E)     
8) นักเรียนท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง 
เพ่ือประเมินองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
และการน าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ใน
ชีวิตจริงด้านการคิดค านวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้            
องค์ความรู้เดิมผสมผสานสรุปเป็น              
องค์ความรู้ใหม่ที่มีความชัดเจนด้วยความ
เข้าใจกระจ่างแจ้งจากกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ/เรียนรู้ไป  

8) นักเรียนพยายามเขียนบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง
ในแต่ละเนื้ อหา  โดยเขียนอธิบายความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่ตนเองได้เรียนรู้ ให้ได้ครบถ้วนที่สุด  
นั ก เ รี ยนแต่ ล ะคน เขี ยนอธิ บ าย ใน รู ป แบบที่
หลากหลาย มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เขียนเป็น 
Mind Mapping เขียนเป็นค าบรรยาย เขียนโดยใช้ 
รูปภาพประกอบ และเขียนยกตัวอย่างการน า                   
องค์ความรู้ที่ตนเองได้รับไปใช้ใน สถานการณ์ในชีวิต
จริงด้านการคิดค านวณ การแก้ปัญหา และการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง  
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 

เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 37 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (JOICE 
Model) กับกลุ่มทดลองใช้รูปแบบ (Field Tryout)ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา (Design & 
Development)  

คน
ที่ 

คะแนนระหว่างเรียน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยร
ะห

ว่า
งเร

ียน
(20

) 

คะ
แน

นห
ลัง

เรีย
น(

20
) 

คน
ที่ 

คะแนนระหว่างเรียน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยร
ะห

ว่า
งเร

ียน
(20

) 

คะ
แน

นห
ลัง

เรีย
น(

20
) 

มุม
(20

) 

สถ
ิติแ

ละ
คว

าม
น่า

จะ
เป

็นเ
บื้อ

งต
้น(

20
) 

กา
รบ

วก
 ล

บ 
คูณ

 ห
าร

เศ
ษส

่วน
(20

) 

มุม
(20

) 

สถ
ิติแ

ละ
คว

าม
น่า

จะ
เป

็นเ
บื้อ

งต
้น(

20
) 

กา
รบ

วก
 ล

บ 
คูณ

 ห
าร

เศ
ษส

่วน
(20

) 

1 14 15 16 15 16 21 18 17 16 17 16 

2 14 13 16 14 14 22 15 15 17 16 16 
3 10 12 12 11 11 23 18 17 16 17 16 
4 14 17 14 15 15 24 18 14 18 17 17 

5 13 16 12 14 14 25 19 17 18 18 17 
6 15 14 16 15 16 26 15 15 13 14 16 

7 19 15 16 17 17 27 12 15 14 14 16 
8 12 16 16 15 16 28 17 16 14 16 17 

9 16 14 17 16 16 29 15 14 18 16 16 
10 15 17 16 16 16 30 14 15 19 16 17 

11 18 14 17 16 17 31 17 15 18 17 16 
12 16 14 17 16 17 32 18 19 16 18 17 
13 13 16 15 15 16 33 17 18 17 17 17 

14 14 17 14 15 15 34 15 19 17 17 18 
15 15 17 16 16 17 35 17 18 18 18 14 
16 14 18 15 16 18 36 14 17 15 15 16 
17 19 18 17 18 18 37 15 17 15 16 17 

18 18 17 18 18 19 38 18 19 17 18 17 
19 16 15 19 17 17 39 18 17 17 17 17 

20 16 15 18 16 16 40 15 16 15 15 16 
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ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 

E1 20 16.00 80.00 E1/E2 

80.00/81.25 E2 20 16.25 81.25 
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ตารางท่ี 38 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (JOICE 
Model) กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) 

คน
ที่ 

คะแนนระหว่างเรียน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยร
ะห

ว่า
งเร

ียน
(20

) 

คะ
แน

นห
ลัง

เรีย
น(

20
) 

คน
ที่ 

คะแนนระหว่างเรียน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยร
ะห

ว่า
งเร

ียน
(20

) 

คะ
แน

นห
ลัง

เรีย
น(

20
) 

มุม
(20

) 

สถ
ิติแ

ละ
คว

าม
น่า

จะ
เป

็นเ
บื้อ

งต
้น(

20
) 

กา
รบ

วก
 ล

บ 
คูณ

 ห
าร

เศ
ษส

่วน
(20

) 

มุม
(20

) 

สถ
ิติแ

ละ
คว

าม
น่า

จะ
เป

็นเ
บื้อ

งต
้น(

20
) 

กา
รบ

วก
 ล

บ 
คูณ

 ห
าร

เศ
ษส

่วน
(20

) 

1 15 13 16 15 16 21 17 18 17 17 16 
2 14 13 15 14 14 22 15 17 16 16 16 
3 12 10 11 11 11 23 18 17 16 17 17 
4 16 13 15 15 15 24 18 16 17 17 18 
5 12 15 14 14 14 25 19 18 19 18 18 

6 14 16 15 15 16 26 14 16 13 14 16 
7 17 18 16 17 17 27 16 15 17 16 17 

8 14 15 15 15 16 28 15 17 15 16 18 
9 14 17 16 16 16 29 16 18 17 17 17 

10 16 15 17 16 16 30 15 16 17 16 17 
11 18 15 16 16 17 31 18 18 16 17 17 

12 15 14 19 16 17 32 17 15 17 16 17 
13 15 15 15 15 16 33 18 15 17 17 18 
14 13 16 15 15 15 34 19 15 17 17 18 

15 15 17 15 16 17 35 18 19 17 18 19 
16 16 15 15 16 18 36 14 15 16 15 16 

17 16 19 16 18 18 37 17 15 16 16 17 
18 17 19 18 18 19 38 18 18 19 18 19 
19 16 15 19 17 17 39 17 18 16 17 18 
20 16 17 15 16 17 40 14 15 16 15 16 
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ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 

E1 20 16.03 80.13 E1/E2 

80.13/83.38 E2 20 16.68 83.38 
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ภาคผนวก จ  
ภาพตัวอย่างการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพื่อส่งเสริม

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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แผนภาพที่ 22 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในชั้นเรียน 

  

        เรื่อง มุม 

                                     
 

        เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

               
 

        เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน 
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แผนภาพที่ 23 การท าบันทึกการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง 
 

                 
 

         เรื่อง  มุม 
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         เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

   
 

        เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน 
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แผนภาพที่ 24 การทดสอบหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism             
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในชั้นเรียน 

                  

                       
 
 
 

                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการอ้างอิง 
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