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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ครผููส้อนคณติศาสตร ์ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ในเขตอำาเภอกนัทรลกัษ ์
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำานวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
ใชใ้นการศกึษาสภาพปญัหาและขอ้มลูพ้ืนฐาน นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โรงเรียนบา้นจานทองกวาว
วทิยา อำาเภอกันทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2558 จำานวน 25 คน ไดม้าโดยการ 
สุ่มแบบกลุ่ม ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
บ้านตาลอยหนองคนัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 4 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 
2558 จำานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
เครือ่งมอืการวจัิย 1) รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์ 
สำาหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปทีี ่6 2) แผนการจัดการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหา 
ทางคณิตศาสตร์ 3) แบบวัดความความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 4) แบบวัด 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples) นำาเสนอการศึกษา
แบบพรรณนาวิเคราะห์และแบบตาราง
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ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบของรูปแบบ 8 องค์ประกอบ คือ 1) 
ความเป็นมาและความสำาคัญของรูปแบบ 2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ 3) หลักการ
ของรูปแบบ 4) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 5) ขั้นตอนของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้น
เตรยีมความพร้อม (2) ขัน้จดักระบวนการเรยีนรู ้ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน ดงันี ้(2.1) ขัน้เผชญิสถานการณ์
ปัญหา (2.2) ขั้นระดมสมอง (2.3) ขั้นสร้างทางเลือก (2.4) ขั้นการแก้ปัญหา (2.5) ขั้นตรวจสอบ (2.6) 
ขั้นฝึกทักษะ (2.7) ขั้นประเมินผล (3) ขั้นสรุปและประเมินผล 6) ระบบสังคม 7) หลักการตอบสนอง 
8) ระบบการสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน พบว่า รูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์สำาหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 85.56/84.71 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 80/80 นักเรียนมีความ

สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความพึงพอใจ

Abstract
The purposes of the research were to develop a model of learning management for 

improving mathematical problem-solving abilities of 6th grade students and to evaluate results 
of the model implementation. The sample subjects were divided into three groups. Group 
1 was twelve 6th grade mathematics teachers of primary schools under Sisaket Primary 
Educational Service Area Office 4, Kantaralak District, Sisaket Province. They were selected 
by the purposive sampling technique and the key informants provided primary data and 
current problems of mathematical learning management. Group 2 was twenty five 6th grade 
students of Ban Chan Thongkwauwitaya School, Kantaralak Distirct, Sisaket Province in the 
second semester of 2015. They were selected by the cluster random sampling technique. 
They were used for try-out of the model. Group 3 was thirty five 6th grade students of Ban 
Taloi Nongkhan School under Sisaket Primary Educational Service Area Office 4, Kantaralak 
District, Sisaket Province. They were selected by the cluster random sampling technique, 
and the experimental students were used for evaluating the model. The research instrument 
consisted of a model of learning management for improving mathematical problem-solving 
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abilities, lesson plans, an assessment form of mathematical problem-solving abilities and a 
questionnaire. The statistics used were the percentage, mean, standard deviation and t-test 
(Dependent Samples). The research results were presented by descriptive analysis and table. 

Results of the research were as follows:

1. The model of learning management for improving Mathematical problem-solving 
abilities consisted of eight key components: 1) rationale and importance of the model, 2) 
concepts and theories about model development, 3) principle of the model, 4) objectives 
of the model, 5) three steps of the model: (1) preparation and (2) learning management 
consisting of seven steps: 2.1) problem presentation, 2.2) brainstorming, 2.3) finding  
solution for problem, 2.4) solving problem, 2.5) checking, 2.6 practicing skills, and 2.7 
evaluation ; and (3) conclusion and evaluation ; 6) social system 7) principle of reflection 
and 8) support system. The findings showed that the overall appropriateness of the model 
was at the highest level. 

2. The findings indicated that the average index of the efficiency of the model for 
improving mathematical problem-solving abilities of the students was 85.56/84.71 which  
was higher than the assigned standard criteria (80/80). Additionally, the overall level of 
in mathematical problem-solving ability of the students after using the model of learning  
management was higher than before using the model at the .05 level of the statistical  
significance. Lastly, the overall satisfaction of the students with the model was at the highest 
level.

Keywords: Model of learning management, improving mathematical problem-solving abilities, 
satisfaction

บทนำา
คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หลัก

ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สาระอื่นๆ รวมทั้ง
เป็นเคร่ืองมือที่สำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางสมองในด้านความคิด การตัดสินใจ การให้
เหตผุล และการแกป้ญัหาอย่างเปน็ระบบ ด้วยเหตุ
ที่คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำาคัญ มิได้มีความหมาย  
เพียงตัวเลขและสัญลักษณ์เท่านั้น หากแต่มีความ
หมายทีเ่ก่ียวกับความคิดโดยใช้คณติศาสตรพิ์สจูน์
อย่างมีเหตุผลว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่

ด้วยวิธีคิด คณิตศาสตร์ช่วยให้คนเป็นผู้ที่มีเหตุผล
เป็นคนใฝ่รู้ ตลอดจนพยายามคิดสิ่งที่แปลกใหม่ 
และสามารถนำาคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์
เป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยี ด้าน
ตา่งๆ เปน็วชิาท่ีเกีย่วกบัความคดิ โดยมนษุยส์รา้ง
สัญลักษณ์แทนความคิดนั้นๆ ออกมา มีการสร้าง
กฎในการนำาสญัลกัษณไ์ปใชเ้พือ่สือ่ความหมายให้
เข้าใจตรงกัน คณิตศาสตร์จึงมีภาษาเฉพาะของ
ตัวเองที่กำาหนดขึ้นด้วยสัญลักษณ์ที่รัดกุมและสื่อ
ความหมายได้ถูกต้องในรูปของตัวอักษร ตัวเลข
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และสญัลกัษณแ์ทนความคดินัน้ๆ เปน็ภาษาสากล
ท่ีทกุชาตทิกุภาษาทีเ่รยีนคณติศาสตรม์คีวามเขา้ใจ
ตรงกนั คณติศาสตรเ์ปน็วชิาทีม่รีปูแบบ (Pattern) 
ซึ่งเราจะเห็นว่าการคิดทางคณิตศาสตร์นั้นจะต้อง
มีแบบแผน มรีปูแบบ ไมว่า่จะคดิเรือ่งใดกต็าม ทกุ
ขัน้ตอนจะตอบไดแ้ละจำาแนกออกมาใหเ้ห็นจริงได้ 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีโครงสร้าง
มีเหตุผล ซึ่งจะเร่ิมต้นด้วยเรื่องง่ายๆ ไปสู่เรื่องท่ี
ยากขึ้นตามลำาดับ รวมทั้งคณิตศาสตร์ เป็นศิลปะ
แขนงหนึ่ง เช่นเดียวกับศิลปะอื่นๆ ความงาม
ของคณิตศาสตร์ คือความมีระเบียบและความ
กลมกลืน นักคณิตศาสตร์พยายามจะแสดงความ
คิดด้านต่างๆ มีจินตนาการ มีความคิดริเริ่มที่จะ
แสดงความคิดใหม่ๆ รวมทั้งโครงสร้างใหม่ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ออกมา ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจะเห็น
ว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาทักษะการคิดของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  
(ยุพิน พิพิธกุล, 2545: 1-2) 

การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมี
ทักษะการคิด เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ี
ตอ้งออกแบบการจดัการเรยีนรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกสุดที่
สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาติของสหรัฐอเมรกิา และ
กลุม่การคดิของ Gardner, Calvin and Thompson  
ทีใ่ห้ความสำาคญัลำาดับตน้ๆ ของการคิดทัง้ 9 กลุม่ 
ทัง้นีเ้น่ืองจากทกัษะการคดิแกป้ญัหา เปน็เครือ่งมอื 
ที่สำาคัญสำาหรับคณิตศาสตร์และการดำาเนินชีวิต
ประจำาวันของมนุษย์ ดังนั้น การคิดแก้ปัญหา จึง
เป็นกระบวนการสำาคัญท่ีควรเน้นในการจัดการ
เรียนรู้ เพราะจะทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มี
เจตคติที่ดี เกิดความมั่นใจและเชื่อว่าคณิตศาสตร์
เป็นวชิาทีม่เีหตุผลทีผู่เ้รยีนสามารถทำาความเขา้ใจ 
สามารถที่ต้องค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
การแสดงเหตุผลที่ดีนั้น มีคุณค่ามากกว่าคำาตอบ
ที่ถูกต้อง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, 2547: 3) 

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆ ได้ เพราะ
การเรยีนรู้ในสิง่ตา่งๆ การแกป้ญัหาในชวีติจริง จะ
ต้องใช้การพิจารณาและการตัดสินใจด้วยตนเอง
อยา่งมเีหตแุละผล (Lappan and Schram, 1989: 
18 ; Baroody, 1993: 2-6) ดังนั้นการพัฒนา
บุคคลให้คิดแก้ปัญหา ควรเริ่มจากการส่งเสริม 
บุคคลให้คิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็น
เรื่องที่สามารถฝึกกันได้ และเป็นสิ่งที่จำาเป็นที่
โรงเรียนต้องจัดทำา โดยสอนควบคู่กับเนื้อหาปกติ
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม (Guilford and 
Hoepfner, 1971: 28-32) และอาพันธ์ชนิต  
เจนจิต (2546: 2) กล่าวว่านักเรียนที่มีความ
สามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสคร์ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น เป็นนักเรียนที่มี 
ขั้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเพียเจต์ 
(Piaget) ในขั้นที่ 3 ซึ่งเรียกว่าขั้นการดำาเนินการ
ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete operation) นักเรียน
ในขั้นนี้มีช่วงอายุ 7–11 ปี จะมีพัฒนาการในขั้น
ที่สามารถต้องคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหากับ
สิง่ตา่งๆ ท่ีเปน็รปูธรรมได ้คดิยอ้นกลบัได ้นกัเรยีน
บางคนอาจมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ขัน้ที ่4 ทีเ่รยีกวา่ขัน้การดำาเนนิการทีเ่ปน็นามธรรม 
(Formal operation) ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 11–15 ปี 
โดยจะมคีวามสามารถคดิอยา่งมเีหตผุลกบัปญัหา 
สามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ มีความ
พอใจที่จะคิดสั่งที่เป็นนามธรรมได้ นอกจากนี้ 
Lappan and Schram (1989: 18-19) กล่าวว่า  
การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหานั้น 
ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและแสดง
พฤติกรรมในการสืบค้น คาดการณ์ ค้นหาวิธี
พิสูจน์ สังเกตรูปแบบ ชี้แจงเหตุผลของแนวคิด 
โดยอธิบายรูปแบบ แสดงด้วยภาพหรือจำาลอง 
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และตอบคำาถามต่างๆ เช่น “ทำาไม” อะไรจะเกิด
ขึ้น ถ้า.....” “จงให้ตัวอย่างของ....” “สามารถใช้วิธี
การอืน่ได้หรอืไมถ่า้การดำาเนินการเดิมไม่บรรลผุล”  
คำาถามเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด 
การสร้างข้อความคาดการณ์ การกำาหนดแบบ
จำาลอง (Modeling) และการอธิบาย เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
ถือเป็นบทบาทและหน้าท่ีสำาคัญของครูผู้สอนใน
การออกแบบการสอน ที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการคิดแก้ปัญหานั้นๆ 

จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจำาปี 2554 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
พบวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณติศาสตรร์ะดบัประถมศกึษาปทีี ่6 เมือ่แยกเปน็
รายทักษะ ดังนี้ การคิดคำานวณ ร้อยละ 46.25 
การแก้ปัญหา ร้อยละ 34.71 การให้เหตุผล ร้อย
ละ 34.94 การสื่อสาร การสื่อความหมายและ
การนำาเสนอ ร้อยละ 44.20 การเชื่อมโยง ร้อยละ 
42.07 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 39.37 
(สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4, 2555: 13) จะเห็นว่าทักษะ
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ำาสุด และพิจารณาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนพบว่ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ไดค้ะแนนเฉลีย่ต่ำากวา่ร้อยละ 50 ในปกีารศกึษา 
2554 ผลการสอบภาคความรู้ของโรงเรียนบ้าน
ตาลอยหนองคัน กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สมรรถนะในการแก้
โจทย์ปัญหายังอยู่ในระดับต่ำา และมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ำากว่าสมรรถนะด้านอื่นๆ กล่าวคือ ได้คะแนน
เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-

2554 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.20, 43.16, 
39.54, 42.93 ตามลำาดับ (โรงเรียนบ้านตาลอย
หนองคัน, 2555: 2) สาเหตุสำาคัญ ส่วนหนึ่งเป็น
ผลเนือ่งมาจากการทีน่กัเรยีนขาดความสามารถใน
การแก้ปัญหานั่นเอง 

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยของ
นักการศึกษาต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิทกัษะการคดิ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้น ต้องเริ่มตั้งแเต่ 
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจาก
อยู่ในช่วงอายุที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาความ
สามารถได้อย่างเต็มที่ ตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ Piaget กอปรกับเป็นระดับชั้น 
ที่มีการวัดและประเมินผลความสำาเร็จของการ
จัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดบัประเทศอยูแ่ลว้ จากเหตผุลและความสำาคญั 
ดังกล่าวจึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาและ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น โดย
มีเป้าหมายหลัก เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
นักเรียนให้มีความสามารถตามเจตนารมณ์ที่
หลักสูตรกำาหนด โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการ
คิดการแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  

2. เพื่อศึกษาผลการใช้ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปญัหาทางคณติศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปญัหาทางคณิตศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 ได้กำาหนดขอบเขตของการวิจัยด้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

การวจิยัระยะที ่1 การพัฒนารปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปญัหาทางคณิตศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 

ขั้นตอนที่  1 การศึกษาบริบทและ
สังเคราะห์ร่างต้นแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำาเภอกันทรลักษ์ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรสีะเกษ เขต 4 ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศึกษา 2558 
จำานวน 105 คน ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
จำานวน 22 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก ่ครผููส้อนคณติศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำาเภอกันทรลักษ์ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรสีะเกษ เขต 4 ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศึกษา 2558 
จำานวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำานวน 2 
คน รวม 12 คน

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่6 ในเขตอำาเภอกนัทรลกัษ ์สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
อำาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 25 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม 

การวจิยัระยะที ่2 ศกึษาผลการใชร้ปูแบบ
การจดัการเรยีนรูเ้พ่ือสง่เสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ในเขตอำาเภอกันทรลักษ์สำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 4 ภาคเรยีน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตาลอย หนองคัน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรสีะเกษ เขต 4 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2558 
จำานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

เครื่องมือก�รวิจัย

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการ
จัดการเรียนรู้

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

4. แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 1

นำารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึ้น ไปทดลองตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญและ
คณะกรรมควบคุมปริญญานิพนธ์ จากนั้นนำารูป
แบบการจดัการเรียนรูไ้ปทำาการทดลองกบันักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
จานทองกวาววิทยา อำาเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จำานวน 25 
คน เพือ่ตรวจสอบความเปน็ไปได้ในการใช้รปูแบบ
ในสถานการณ์จริง รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากนักเรียน โดยผู้วิจัยทำาการ
ปฐมนเิทศเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละวธิดีำาเนินการ 
ก่อนดำาเนนิการจัดการเรยีนการสอนตามทีก่ำาหนด
ไวใ้นรปูแบบและใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีพั่ฒนา
ขึน้ จากน้ันจงึใหน้กัเรยีนทำาแบบวดัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 2 
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โดยใช้แผนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นจำานวน 13 แผน รวมเวลา 26 ชั่วโมง 
โดยดำาเนินการ ดังนี้

1. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ชี้แจงการใช้รูปแบบ

2. ก่อนดำาเนินการใช้รูปแบบ ผู้วิจัยได้
ให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการสอนเพ่ือส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามรูป
แบบที่สร้างขึ้นให้กับครูผู้สอนที่จะเป็นผู้ดำาเนิน
การในการวจิยัน้ี และช้ีแจงทำาความเขา้ใจเกีย่วกบั 

การจัดกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
อยา่งละเอยีดชดัเจน เพือ่ใหค้รผููส้อนมคีวามเขา้ใจ 
และเกิดความมั่นใจในการใช้รูปแบบ ในการ
สอนแต่ละครั้ง ผู้ วิจัยจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
จัดกิจกรรมและเป็นพี่ เลี้ ยงให้กับครูผู้ สอน 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นไปอย่างราบร่ืน
และมีประสิทธิภาพ 

3. ทำาการทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
(Pretest) 

4. ดำาเนินการสอนตามรูปแบบ และใน
ขณะที่ทำาการสอนตามรูปแบบผู้สอนจะทำาการ
บนัทกึปญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งเพื่อเป็นข้อมูล
สำาหรับการประเมินกระบวนการของรูปแบบ

5. เมื่อดำาเนินการสอนตามรูปแบบครบ
ถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะทำาการประเมินหลังการ
ทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม
กับที่ประเมินก่อนการทดลอง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ตรวจคะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียน คำานวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน หา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 (E

1
/E

2
) เปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ค่า เฉลี่ ยของคะแนนความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน 
โดยการใช้สถิติ t-test dependent และวัด 
ความพึงพอใช้ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบ
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ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรากฏผล ดังนี ้ได้รปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปญัหาทางคณิตศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
โครงสรา้งของรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพั่ฒนาขึน้ 
ประกอบดว้ย 1) ความเปน็มาและความสำาคัญของ
รูปแบบ 2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบ3) หลักการของรูปแบบ 4) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ 5) ขั้นตอนของรูปแบบ ประกอบ
ด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
(Introduction) ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และสนทนาซักถามทบทวนประสบการณ์เดิม 
สร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ (2) ข้ันกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ดังนี้ (2.1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา 
(Problem) ผู้สอนและผู้เรียนกำาหนดสถานการณ์
ปญัหาใหผู้เ้รยีนเสนอแนวทางการแกป้ญัหา (2.2) 
ขั้นระดมสมอง (Brain storming) ผู้เรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัญหาที่กำาหนดให้ (2.3) ขั้น
สร้างทางเลือก (Plan) ผู้เรียนหลอมรวมแนวทาง
การแก้ปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนเข้าได้กันเพ่ือ
เป็นทางเลือกของกลุ่ม ผู้เรียนนำาเสนอวิธีการแก้
ปัญหาของแต่ละกลุ่ม (2.4) ขั้นการแก้ปัญหา
ร่วมกัน (Practice) ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางใน
การหาคำาตอบจากสถานการณ์ปัญหา (2.5) ขั้น
ตรวจสอบ (Check) ผู้เรียนร่วมกันสรุปวิธีการแก้
ปัญหาและตรวจสอบคำาตอบจากสถานการณ์ที่
กำาหนด (2.6) ขั้นฝึกทักษะ (Skill) ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติฝึกคิด ฝึกแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่ได้รับ
มอบหมายและ (2.7) ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) 

ผู้เรียนประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง และ (3) ขั้นสรุปและประเมินผลการ
จดัการเรยีนรู ้(Conclusion) ผูเ้รยีนและผูส้อนรว่ม
กนัสรปุเนือ้หาจากการเรยีนและจากการแกป้ญัหา
ทางคณติศาสตร ์และประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้
6) ระบบสังคม 7) หลักการตอบสนอง 8) ระบบ
การสนับสนุน

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบ สรุปผล 
ได้ว่า หลังจากได้นักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุม่ตวัอยา่งไดศึ้กษาจากรูปแบบการจดัการเรยีน
รู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 แลว้ มผีลการประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 85.43/ 
84.90 นักเรียนมีคะแนนค่าเฉล่ียจากผลการ
ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวม มีความคิด
เหน็อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ (  = 4.52, S.D. = 0.66) 
ซึ่งแสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีแนวโน้มสามารถนำาไปใช้ในการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนได้ 

3. ผลการศกึษาผลของการใชร้ปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลดังนี้

3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรม 
การเรียนการสอนตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยจากการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ 278.06 คิดเป็น
ร้อยละ 85.56 และคะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบ
วดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
หลังเรียน เท่ากับ 33.89 คิดเป็นร้อยละ 84.71 
สรปุไดร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือสง่เสรมิความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 
85.56/84.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
คา่เฉล่ียคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ก่อนการใช้รูปแบบและหลังการใช้
รูปแบบ โดยการวิเคราะห์ค่า t-test (dependent)  
พบวา่ คา่เฉลีย่คะแนนทกัษะความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมหลัง 
การใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของนักเรียนหลัง
การใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบที่พัฒนา
ข้ึนมีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ

3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร ์สำาหรบันักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 
พบวา่ นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อรปูแบบทีพั่ฒนา
ขึ้น โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.57,S.D = 0.78) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีระดับความคิดเห็น 
โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50-4.67 ซึ่งเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปน้อยสุดได้ดังนี้ ด้านประโยชน์

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านตัว 
ครผูู้สอน ดา้นการวัดและประเมนิผล ดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้และด้านสื่อการเรียนรู้ตามลำาดับ

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

รู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ คือ 1) ความ
เป็นมาและความสำาคัญของรูปแบบ 2) แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ 3) หลัก
การของรูปแบบ 4) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
5) ขั้นตอนของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ (1) ข้ันเตรียมความพร้อม ผู้สอนแจ้งจุด
ประสงค์การเรียนรู้และสนทนาซักถามทบทวน
ประสบการณ์เดิม สร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ 
(2) ขั้นกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้น
ตอน ดังนี้ (2.1) ข้ันเผชิญสถานการณ์ปัญหา  
ผู้สอนและผู้เรียนกำาหนดสถานการณ์ปัญหาให้ 
ผูเ้รยีนเสนอแนวทางการแกป้ญัหา (2.2) ขัน้ระดม
สมอง ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่
กำาหนดให้ (2.3) ขั้นสร้างทางเลือก ผู้เรียนหลอม
รวมแนวทางการแก้ปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ได้กันเพื่อเป็นทางเลือกของกลุ่ม ผู้เรียนนำาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม (2.4) ข้ันการแก้
ปญัหารว่มกนั ผูเ้รยีนร่วมกนัหาแนวทางในการหา
คำาตอบจากสถานการณป์ญัหา (2.5) ข้ันตรวจสอบ  
ผู้เรียนร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหาและตรวจสอบ 
คำาตอบจากสถานการณ์ท่ีกำาหนด (2.6) ขั้น
ฝึกทักษะ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติฝึกคิด ฝึกแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาที่ได้รับมอบหมายและ (2.7) 
ขั้นประเมินผล ผู้เรียนประเมินผลการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง และ (3) ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอน
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ร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการเรียนและจากการแก้
ปญัหาทางคณิตศาสตร ์และประเมนิผลการจดัการ
เรียนรู้ 6) ระบบสังคม 7) หลักการตอบสนอง 8) 
ระบบการสนบัสนนุ ผลการตรวจสอบความเหมาะ
สมของรปูแบบการจดัการเรยีนรู้เพ่ือสง่เสรมิความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มคีา่ความเหมาะสม 
ในระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.55) และ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่า
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (  = 4.60, 
S.D. = 0.53) หลังจากได้นักเรียนที่มีลักษณะ 
ใกลเ้คยีงกบักลุม่ตัวอยา่งไดศึ้กษาจากรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 85.43/84.90 นักเรียนมี
คะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์สงูกวา่กอ่นเรยีน  
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวม  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52, 
S.D. = 0.66) ซ่ึงแสดงว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีแนวโน้มสามารถ
นำาไปใช้ในการส่งเสริมความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ เหตุที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาข้อมูล
พืน้ฐาน สภาพปญัหา ความตอ้งการ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความจำาเป็น
ต้องศึกษา วิเคราะห์ สำารวจ วิจัยสภาพพื้นฐาน
ด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการ 
สนับสนุนให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี  
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสามารถที่
จะนำาไปใชใ้หเ้ปน็ประโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได ้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (สุวรรณา จุ้ยทอง, 
2552: 142-147) ได้ออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการ
วิจัยปรากฎว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้าง
ข้ึน ประกอบด้วยกระบวนการในการสอนที่ใช้
แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของโพลยา มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทำาความเข้าใจ
ปัญหา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นดำาเนินการ
ตามแผน และขั้นตรวจสอบผล โดยบูรณาการกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  
ตามแนว STAD เมื่อนำารูปแบบที่สร้างขึ้นไป
ทดลองใช ้ปรากฏว่า รปูแบบของการเรยีนการสอน
ที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ (ประสิทธิ์ ศรเดช, 2553: 
165-166) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด
ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา ที่มีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่ฝกึทกัษะการคดิทางคณติศาสตร ์
สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ทักษะ
การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนใช้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด 
ทางคณติศาสตร์ อย่างมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดับ 
.05

2. จากการศึกษาผลการใช้ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ (2.1) ประสิทธิภาพ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (E

1
/E

2
)  

เท่ากบั 85.56/84.71 (2.2) ทกัษะความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ 
รปูแบบสงูกว่ากอ่นการใช้รูปแบบ อย่างมนัียสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2.3) ผลการศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดย 
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ทำาการทดลอง
ก่อนนำาไปทดลองใช้จริง กับกลุ่มทดลอง เพื่อ
ตรวจสอบความเปน็ไปไดใ้นการใช้รปูแบบ รวมถงึ 
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้
แผนการสอนที่พัฒนาขึ้น และทำาการสังเกตการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ประเมินการนำาเสนอผลงาน 
ประเมินคุณลักษณะ และสอบถามความพึงพอใจ
เกีย่วกับรูปแบบ จากนัน้วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหา
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แลว้ปรบัปรงุ
แก้ไขรูปแบบการเรยีนการสอนใหส้มบรูณห์ลงัจาก
ได้นักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
แล้วได้ดำาเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 แล้วนักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการ

ประเมินทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร ์หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน ซึง่แสดงว่า  
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
สามารถนำาไปใช้ในการส่งเสริมทักษะความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรยีนได ้ซึง่การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 เป็นการพัฒนาที่มีรูปแบบ แบบแผนที่ผ่าน
กระบวนการทดลองหาคุณภาพจนได้รูปแบบการ
จดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสมในการนำา
ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้กับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำาไป
ปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมส่วนรวมต่อไป สอดคล้องกับทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
(Klausmeier, 1985) การเรียนรู้โดยการนำาเสนอ
สิง่เรา้ทีผู่เ้รยีนรูจ้กัหรอืมขีอ้มลูอยู ่แลว้จะสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนหันมาใส่ใจและรับรู้สิ่งนั้น ซึ่งผู้สอน 
สามารถเชื่อมโยงไปถึงสิ่งใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับ 
สิ่งน้ันได้ ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
(A Theory of Meaningful Verbal Learning) ของ 
Ausubel (Ausubel, 1963) การนำาเสนอความคดิ
รวบยอดหรือกรอบมโนทัศน์ หรือกรอบความคิด 
แก่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความ
หมาย แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบซึมซับของ
ศาสตราจารย์สมุน อมรวิวัฒน ์ระบวุ่าเมือ่ผู้เรยีนได้
เผชญิสถานการณ ์และฝึกคดิปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ 
ผู้เรียนจะซึมซับประสบการณ์ อันเป็นผลมาจาก 
กจิกรรมนัน้ๆ เกดิความเขา้ใจ ความสามารถนำาไป 
ประยุกต์ใช้ได้ และทฤษฎีการการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือของ สลาวิน (Slavin, 1990: 56) ผู้เรียน
ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถเฉพาะตวั และศกัยภาพ



Journal of Education, Mahasarakham University 179 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

ในตนเอง ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุผล
สำาเรจ็ สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของ (ภญิญาพัชญ ์ 
ปลากดัทอง, 2551: 174-176) ได้พัฒนารปูแบบ
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ผล
การวิจัยพบว่า 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
เพ่ือเสรมิสรา้งความสามารถในการเผชิญอปุสรรค
ของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ 2 สรุปตามขั้นตอน
ทั้งห้าได้ดังนี้ ขั้นที่ 1 ระลึกรู้อุปสรรค (Realizing 
the obstacles) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนรับรู้อุปสรรค โดยการแสดงออกด้วยพฤติ
กรรมแปลกๆ ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมท่ีผู้เรียน
แสดงออกตามปกต ิและรบัรูค้วามสามารถของตน 
สามารถระบุอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประเมินระดับของ
อปุสรรคและการตอบสนองต่ออปุสรรคของตนเอง
ได้ว่าเป็นอย่างไร โดยกระตุ้นด้วยข้อคำาถาม เกม
หรือประเด็นท่ีผู้เรียนต้องการศึกษาค้นคว้าและ
เสริมแรงทางบวกจากผู้สอน ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ 
(Finding out the primary causes) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนระบุสาเหตุของอุปสรรค
และความรับผิดชอบของตนต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
ด้วยการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสามารถ
ระบุสาเหตุของอุปสรรคได้อย่างถูกต้อง โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย ขั้นที่ 3 กำาหนดเป้าหมาย 
(Assigning the goal) เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ให้ผู้เรียนได้ทำาความเข้าใจกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ตามข้อเท็จจริง สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออก
จากสิ่งท่ีคิดไปเองกำาหนดเป้าหมาย ค้นหาและ
ระบุแนวทางแก้ไขเพ่ือลดหรือกำาจัดอุปสรรคให้
หมดสิ้นไป ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก รวมถึงการแสดง
พฤติกรรมเพื่อกำาจัดความคิดเชิงวิบัติระหว่าง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ 
(Taking action) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการตรวจ

สอบข้อมูลและแนวทางแก้ไข เลือกแนวทางแก้ไข 
วางแผนการดำาเนนิการแกไ้ขและลงมอืปฏบิตัติาม
แนวทางที่กำาหนดไว้โดยการจัดและเรียงลำาดับ
รายการปฏิบัติอย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อเอื้อ
อำานวยใหผู้เ้รยีนสะดวกและสามารถปฏบิตัไิดง้า่ย
ขึ้น ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing 
and assessing) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยผู้เรียนสรุปและประเมินผลการแก้ไขอุปสรรค
ของตน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
และรกัษาระดบัการปฏบัิตใิหค้งทนยิง่ขึน้ ผูส้อนให้
แรงเสรมิทางบวกและชว่ยกระตุน้ผูเ้รยีนให้กำาลงัใจ
กับตนเองโดยไม่คำานึงถึงผลการปฏิบัติว่าประสบ
ความสำาเร็จหรือไม่ 2) การศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 
2 ผลการประเมินพบว่า (1) ความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับช่วงชั้น
ที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาอยู่ในระดับ
มาก (2) นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคก่อน
และหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (4) นักเรียนกลุ่มทดลองมี
การประเมินพฤติกรรมตนเองที่แสดงออกถึงการ
มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระดับมาก
ในทุกองค์ประกอบ (5) นักเรียนกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมที่บ่งช้ีถึงการมีความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในขณะเรียนรู้ในระดับปานกลาง 
(6) ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู้ของครู 
ผู้สอนและนักเรียนที่ เข้าร่วมการทดลองใช้  
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (สุวรรณา จุ้ยทอง, 2552: 142-
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147) ไดอ้อกแบบการเรยีนการสอนเพ่ือฝกึทกัษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยปรากฏว่า  
รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
กระบวนการในการสอนที่ใช้แนวคิดกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตรข์องโพลยา ม ี4 ขัน้ตอน 
คือ ขั้นทำาความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนการแก้
ปญัหา ขัน้ดำาเนินการตามแผน และขัน้ตรวจสอบผล  
โดยบูรณาการกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ตามแนว STAD เมื่อนำา
รูปแบบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ ปรากฏว่า รูปแบบ
ของการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติและสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กองสิน 
อ่อนวาด, 2550: 79) ได้พัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่ใช้การเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนการเรียน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และนักเรียน
มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�รูปแบบไปใช้

1.1 ศึกษารายละเอียดของรูปแบบได้แก่ 
หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอนและผลที่
ผู้เรียนจะได้รับ การวัดและประเมินผล และคู่มือ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นใจและประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

1.2 วิเคราะห์เนื้อหาการจัดการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบแต่ละครั้ ง  ครูผู้สอนควรชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1.3 จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
การเตรียมเอกสารประกอบการสอนตลอดจนขั้น
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบทีก่ำาหนดให้
เขา้ใจขัน้ตอน แนวทางการรว่มกจิกรรมของผูเ้รยีน

1.4 เตรียมสื่อประกอบการสอนต่างๆ 
และจัดห้องเรียนให้พร้อมและสามารถใช้ได้ดี 

1.5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ต้องเน้นการปฏิบัติ ในการทำางานเป็นกลุ่ม
ไม่ควรมีปริมาณสมาชิกมากเกินไป ควรมีจำานวน 
ประมาณ 4 - 5 คน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้
อย่างทั่วถึง

1.6 ครูควรทำาความเข้าใจและเตรียมคำา
ตอบกับสถานการณ์ตัวอย่างต่างๆ ที่นำามาใช้ใน
กิจกรรมให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ช่วย
นักเรียนสรุปไปในทางที่เหมาะสม สามารถนำาพา
ให้นักเรียนนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้
อย่างถูกต้อง

1.7 การวัดและประเมินผล ต้องชัดเจน
ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ และคุณลักษณะที่
ต้องการวัดต้องวัดด้วยความยุติธรรมปราศจาก
อคติ สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกอย่างใกล้ชิด 
มกีารบันทกึพฤตกิรรมของผูเ้รยีนอยา่งละเอยีดทกุ
กระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการนำารูปแบบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ห้องอื่นๆ 

2.2 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในช่วงชั้นอื่นๆ 
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2.3 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ 

2.4 ควรศึกษาวิจัยโดยกำาหนดเวลา
ในการทำาวิจัยระยะยาว และมีการติดตามผล

การวิจัยเป็นระยะ และต่อเนื่อง เพื่อให้เห็น 
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการของการมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ที่ชัดเจนขึ้น
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