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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดยางนอน อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน
14 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ
ด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 2) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที
(t-test) แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการท�ำความเข้าใจปัญหามีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสูงสุด รองลงมาเป็นการวางแผนแก้ปัญหา การด�ำเนินการตามแผน และค่าเฉลี่ยของคะแนนต�่ำที่สุดคือ การสรุปค�ำตอบ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were 1) to compare the ability to solve mathematical problems of students
before and after studying with the Model-Eliciting Activities Approach and 2) to compare learning achievement of
students before and after studying with the Model-Eliciting Activities Approach. The sampling method used the
cluster random sampling to select 14 second graders in the second semester academic year 2020 from Wat Yang
Non School in Doem Bang Nang Buat District in Suphanburi Province. The research tools consisted of 1) the lesson
plans based on the Model-Eliciting Activities Approach, 2) mathematical problem-solving ability test, and 3) learning
achievement test. The statistics used in this study were mean, standard deviation, and t-test for independent
samples. The results were as follows: 1) the ability to solve mathematical problems of second grade students after
studying with the Model Eliciting Activities approach was higher than before studying with the statistically significant
of .05 level. The aspect of understanding the problem was at the highest score. The aspects of problem-solving
planning and implementation plan were at the second highest score. The aspect of summarizing answers was at
the lowest score and 2) the learning achievement of second grade students after studying with the Model-Eliciting
Activities Approach was higher than the outcome before studying with this approach with the statistical significance
of .05 level.

มหา

วิทย

าลัย
ราช

Keywords : Model-Eliciting Activities Approach Instructional Management, Mathematical Problem-Solving Abilities,
		 Achievement

สุวพัชร โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

192 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

บทน�ำ 

ี

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ไพพ

รรณ

ระดับปรับปรุงร้อยละ 31.89 และพอใช้ร้อยละ 40.51 มีนักเรียน
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์หนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนา เพียงร้อยละ 22.55 เท่านั้นที่มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ข้อมูลจาก
ความคิดของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดที่เป็นระบบ แบบแผน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2562)
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันส�ำหรับ
สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผนการแก้ปญ
ั หาและสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่าง นักเรียนในระดับประถมศึกษา จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนานักเรียน
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 56) คณิตศาสตร์วนเวียน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้
อยูก่ บั มนุษย์ตงั้ แต่ ตืน่ นอนจนก่อนเข้านอน มนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถน�ำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงฅ
ทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ได้ตงั้ ใจ ดังนัน้ คณิตศาสตร์จงึ เป็นความรูพ้ นื้ ฐาน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาเชื่อมโยงทักษะ
ในการคิดและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน (อัมพร ม้าคนอง, 2559: อื่น ๆ ที่ส�ำคัญเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การสื่อสาร การวิเคราะห์และ
1-3) เป้าหมายส�ำคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับ ตัดสินใจ การให้เหตุผล ผู้ที่แก้ปัญหาได้ดีมักมีความรู้ ประสบการณ์
ประถมศึกษา คือ การมุง่ ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดและน�ำความรูค้ ณิตศาสตร์ ระบบการคิดและการตัดสินใจทีด่ ี (อัมพร ม้าคนอง, 2559: 39) โดย
ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้อง หลักการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนการแก้ปัญหา เพื่อท�ำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ แล้วจึงพัฒนาไปสู่สิ่งที่เป็น
พื้นฐานที่จ�ำเป็นในการแก้ปัญหา สั่งสมประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับ นามธรรม Dickinson and Hough (2012: 4-7) ได้กล่าวถึง
การแก้ปญ
ั หาตามความสามารถแต่ละคน (Lester,1977: 12) ซึง่ จะ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงว่าเป็นการ
เป็นรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะสนับสนุนกระบวนการคิดของผูเ้ รียนเพือ่ น�ำ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่เริ่มต้นด้วยปัญหาที่ สอดคล้องกับโลกความจริงท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึก
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
จากการศึกษาสภาพปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ทวั่ ประเทศ การแก้ปัญหาเพื่อหาค�ำตอบ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วย
ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ของ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการ
โรงเรียนวัดยางนอน ซึ่งด�ำเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) วิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แนวทางที่น่าจะส่งเสริมความสามารถนี้
ั นาตาม
ปีการศึกษา 2560 ไปจนถึงปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียน ได้คอื แนวคิด Model Eliciting Activities หรือ MEAs ทีพ่ ฒ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.38, 41.94 และ 38.61 ตามล�ำดับ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่ให้ผู้เรียน
ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้สืบค้น
ร้อยละ 24.53 30.72 และ 25.41 ตามล�ำดับ ส่วนผลจากการทดสอบ ความคิดของผู้เรียน (Chamberlin and Coxbill, 2012: 169) โดย
ระดับชาติ (National Test : NT) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้าน Model Eliciting Activities มีหลักการส�ำคัญในการออกแบบ
ความสามารถด้านค�ำนวณ (Numeracy) พบว่านักเรียนชั้นประถม กิจกรรม 6 ประการ (Lesh และคณะ, 2000 : 606-624) โดยสรุป
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางนอน ในปีการศึกษา 2560 ไปจนถึง คือ 1) หลักการสร้างแนวคิด (Model Construction Principle)
ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.07, 36.34 2) หลักการความจริง (Reality principle) 3) หลักการประเมิน
และ 30.31 ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตนเอง (Self-Assessment principle) 4) หลักการจัดการเอกสาร
จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาส�ำคัญอย่างยิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงและ (Construct Documentation principle) 5) หลักการปรับเปลี่ยน
พัฒนา อย่างเร่งด่วน (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, 2563: ออนไลน์) และน�ำมาใช้ใหม่ (Construct Shareability and Reusability
ซึ่งการฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถม principle) และ 6) หลักการเป็นต้นแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Effective
ศึกษาปีที่ 2 จะเป็นการฝึกกระบวนการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานในการ Prototype Principle) จากหลักการส�ำคัญทั้ง 6 ประการ Lesh
และคณะ (2010: 147-149) จึงได้น�ำเสนอการจัดการเรียนรู้ตาม
แก้ปัญหาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุพบว่า การเรียนการสอนในวิชา แนวคิด Model Eliciting Activities มาออกแบบการจัดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร จึงท�ำให้ คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน โดยได้ก�ำหนดลักษณะงานเพื่อให้นักเรียน
นักเรียนจ�ำนวนไม่น้อยมีความสามารถในการแก้ปัญหาและหา ได้ฝึกการตีความปัญหาในชีวิตจริงที่เชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตร์
ค�ำตอบไม่ดพี อ และเมือ่ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หาวิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมประเมินวิธีการ
ขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS : Local Assessment ของตนเองและผู้อื่น แล้วปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาเพื่อน�ำไปปรับใช้
System) พบว่า คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้น กั บ สถานการณ์ ท่ี ใ กล้ เ คี ย งกั น ได้ โดยจะมี 3 ขั้ น ตอน คื อ
ประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 57.26 และนักเรียนมีคะแนนอยู่ใน 1) Newspaper Article and Readiness Questions ข้อความ
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ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงและ
ตั้งค�ำถามเตรียมความพร้อม 2) Working on the Problem
Statement เป็นการท�ำงานบนสถานการณ์ปญ
ั หา โดยแบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มและให้นักเรียนเผชิญกับปัญหา จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
ท�ำงานในบริบทของปัญหาที่เอื้อให้นักเรียนคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา
ตามหลักการสร้างแนวคิดและถ่ายทอดวิธกี ารแก้ปญ
ั หาของนักเรียน
บริ บ ทของครู คื อผู ้ ที่ช ่ว ยเหลือและสังเกตการณ์ โดยหลี ก เลี่ ย ง
การถามหรือแสดงความคิดเห็นที่จะซักจูงนักเรียนไปสู่วิธีการใด
วิธีการหนึ่ง 3) The groups present their solutions to the
class เป็นการน�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังจากแก้ไข
ปัญหาแล้วเพือ่ ตรวจสอบและค้นหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สามารถ
น�ำไปดัดแปลงปรับใช้ใหม่และเป็นต้นแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เป็น
แนวทางในการใช้กบั ปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกันต่อไปได้ และเป็นแนวการ
สอนทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถปรับใช้ให้เข้ากับผูเ้ รียนในแต่ละระดับ
ชั้นได้ จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
มีสว่ นช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ได้
อีกด้วย
จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังทีก่ ล่าวข้างต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั
มีความประสงค์จะน�ำแนวทางการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Model
Eliciting Activities มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยคาดว่า
ผลการวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช า
คณิตศาสตร์ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
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การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) โดยมี แ บบแผนเป็ น การวิ จั ย ขั้ น พื้ น ฐานแบบก่ อ น
และหลังการทดลองชนิดกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีหน่วยการวิเคราะห์
(Unit of Analysis) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในกลุม่ สหวิทยาเขตพระอาจารย์
ธรรมโชติ จ�ำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในอ�ำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ จ�ำนวน 15 โรงเรียน โดย
แต่ละห้องคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เท่า ๆ กัน
		
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางนอน ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 14 คน ที่ได้มาโดยใช้การสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่มจ�ำนวน 1 ห้องเรียน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
		
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และคุณภาพของเครือ่ งมือ
		 3.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง ปี ที่ 2 ที่ จั ด การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด Model Eliciting
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Activities จ�ำนวน 6 แผน โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
3 ขั้นตอน ดังนี้
Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน 			 ขั้นที่ 1 ครูน�ำเสนอสถานการณ์ปัญหาจากสื่อ
ที่ เรี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด Model Eliciting และแหล่งเรียนรู้ เช่น ข่าว บทความ เหตุการณืในชีวิตจริง โดยครู
กระตุ้นนักเรียนด้วยค�ำถามเพื่อเตรียมความพร้อม
Activities ก่อนและหลังเรียน
			 ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกัน
สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ เรียนรู้บริบทของปัญหา ตามกิจกรรมในใบงานโดยอาศัยหลักการ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting ของความจริงในการเรียนรู้ปัญหาที่ครูก�ำหนดให้ และประยุกต์ใช้
ความรูท้ างคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการแก้ปญ
ั หา
Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการ 4 ขั้นตอน
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียน 			 ขั้นที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอกระบวนการ
แก้ปญ
ั หา หลังจากทุกกลุม่ เผชิญสถานการณ์ปญ
ั หาแล้ว ครูให้นกั เรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
สุวพัชร โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
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			 4.1.3 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test)
		 4.2 ขั้นด�ำเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ด้วยตนเองตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
			 4.2.1 ใช้เวลาในการทดลองจ�ำนวน 11 ชั่วโมง
			 4.2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวัน
จั ด การเรี ย นการสอนตามเวลาของการเรี ย นการสอนในวิ ช า
คณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ตามแผนการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน
			 4.2.3 เนื้ อ หาที่ ใ ช้ คื อ สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ รายวิชา ค 12101 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน
			 4.2.4 ด�ำเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนิน
การสอนเอง
		 4.3 ขัน้ หลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิน้ การด�ำเนิน
การทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
แล้วน�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
		 5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
		 5.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที
(t-test) แบบ dependence
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ทุกกลุม่ ออกมาน�ำเสนอวิธกี ารแก้ปญ
ั หาหน้าชัน้ เรียนผ่านการจับสลาก
ล�ำดับในการน�ำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดโดย
ร่วมกันพิจารณาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาของแต่ละกลุม่ และปรับปรุงวิธกี าร
แก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพือ่ หาวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการแก้ปญ
ั หา
และเป็ น ต้ น แบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการน� ำ ไปใช้ กั บ ปั ญ หาที่
คล้ายคลึงกัน
		 3.2 แบบวั ด ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน
(Post-test) ชนิดข้อสอบอัตนัยจ�ำนวน 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน โดย
คิดค่าความยากง่าย ได้ตั้งแต่ 0.29-0.76 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่
0.25-0.79 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.95
		 3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หารระคนชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 10 ข้อ และหลังเรียน
(Post-test) 10 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.25-0.69
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.25-1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบเท่ากับ 0.83
4. การด�ำเนินการทดลอง
		 ในการด�ำเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน
ดังนี้
		 4.1 ขั้ น ก่ อ นการทดลอง เป็ น ขั้ น ที่ ผู ้ วิ จั ย เตรี ย ม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
			 4.1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
			 4.1.2 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ให้กบั นักเรียนกลุม่ ทดลอง

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
		 Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน
จ�ำนวนนักเรียน
14
14

มหา

การทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สุวพัชร โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

คะแนนเต็ม
24
24

X̄
0.64
18.86

S.D.
t-test
1.08
15.23*
4.42		

Sig.
.00

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 195

ี

ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model
Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model
Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน

รรณ

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์กอ่ นแหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ.05 โดยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังเรียน ( X̄ = 18.86, S.D. = 4.42) สูงกว่าก่อนเรียน ( X̄ = 0.64,
S.D. = 1.08) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั คือ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์

จ�ำนวนนักเรียน
14
14

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนนเต็ม
10
10

S.D.
t-test
1.60
10.67*
1.24		

Sig.
.00

พื้ น ฐานของความเป็ น จริ ง หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บความจริ ง เป็นการ
เตรียมพร้อมนักเรียนให้เรียนรู้ ใช้เหตุผล และคิดวิเคราะห์เหตุการณ์
ท�ำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนสามารถแปลความหมายกิจกรรมจาก
ความแตกต่างกันของความสามารถทางคณิตศาสตร์และความรู้
ทั่วไปได้ สอดคล้องกับ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าว
ถึงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาว่าควรใช้ปัญหาที่มี
ลักษณะคล้ายกับปัญหาในชีวิตจริงมาให้นักเรียนฝึกท�ำความเข้าใจ
และฝึ ก แก้ ป ั ญ หาซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ ้ น ความสนใจจากการดึ ง
ประสบการณ์มาใช้ และเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555: 124-126)
ที่กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดย
การสอนทีเ่ น้นให้นกั เรียนใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการแก้ปญ
ั หา
หรือสถานการณ์ที่ก�ำหนดเป็นการประยุกต์ใช้ความเข้าใจในบริบท
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง และในการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
Model Eliciting Activities ขั้นที่ 1 ครูน�ำเสนอสถานการณ์ปัญหา
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ เช่น ข่าว บทความ เหตุการณืในชีวิตจริง
โดยครูกระตุน้ นักเรียนด้วยค�ำถามเพือ่ เตรียมความพร้อม เป็นขัน้ ตอน
ที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักเรียนและปูทางไปสู่การเผชิญ
สถานการณ์ปญ
ั หาและช่วยให้นกั เรียนเกิดการคิดผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลและตอบค�ำถาม
		 2) การวางแผนแก้ปญ
ั หา เป็นพฤติกรรมทีต่ อ่ เนือ่ ง
จากการท�ำความเข้าใจปัญหา เป็นการเชื่อมโยงทั้งข้อมูลจากโจทย์
ความรู้จากเนื้อหา และประสบการณ์ เพื่อแสดงถึงแนวคิดในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน ตามแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าวถึง
การเน้นให้นกั เรียนวางแผนก่อนลงมือแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้เห็นภาพรวม
ของการแก้ปญ
ั หาก่อนและมีความยืดหยุน่ ในการแก้ปญ
ั หา ซึง่ จะพบ
ในขั้นตอนที่ 3 ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ( X̄ = 8.00,
S.D. = 1.24) สูงกว่าก่อนเรียน ( X̄ = 3.43, S.D. = 1.60) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

สรุปและอภิปรายผล

X̄
3.43
8.00
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การทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
		 ก่อนและหลังเรียน

มหา
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1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน พบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Model Eliciting Activities
ผู้วิจัยมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาตามกระบวนการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังนี้
		 1) การท� ำ ความเข้ า ใจปั ญ หา เป็ น พฤติ ก รรมที่
นักเรียนแสดงความสามารถในการคิดว่าโจทย์ต้องการอะไร และ
โจทย์บอกอะไรบ้าง เพื่อมองหาเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลที่
โจทย์ให้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ความเป็นจริงที่ใช้ปัญหาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับประสบการณ์
ของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนสามารถท�ำความเข้าใจกับปัญหาได้
ง่ายขึ้น ดังที่ Showalter (2009: 88) และ Schwartz et al. (2008:
479-506) ได้กล่าวไว้ว่าหลักการเป็นความจริงของแนวคิด Model
Eliciting Activities เป็นหลักการส�ำคัญที่ท�ำให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของปัญหา เป็นปัญหาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับนักเรียน และมี
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กระบวนการคิดของนักเรียนเพื่อการเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ
สามารถน� ำ ไปปรั บ ใช้ กั บ สถานการณ์ ใ กล้ เ คี ย งได้ ซึ่ ง เกิ ด จาก
ประสบการณ์การแก้ปญ
ั หาและการเรียนรูว้ ธิ กี ารแก้ปญ
ั หาของผูอ้ นื่
ในขั้นที่ 3 ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model
Eliciting Activities
		 หลังจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
Model Eliciting Activities พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนและบอกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
วิธกี ารบวก ลบ คูณ หรือหาร จากสถานการณ์ทกี่ ำ� หนดให้ได้ถกู ต้อง
และนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาองค์ประกอบสิ่งที่โจทย์
ก� ำ หนดให้ แ ละสิ่ ง ที่ โจทย์ ต ้ อ งการเพื่ อ วางแผนแก้ ป ั ญ หาและ
แก้โจทย์ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถระบุประโยชน์และแนวทาง
การปรับใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และล�ำดับการคิดได้อย่างเหมาะสม โดย
เมือ่ พิจารณาจากกระบวนการกลุม่ และการท�ำใบงานพบว่านักเรียน
สามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ที่ก�ำหนดให้ได้ผ่านการท�ำความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา
การด�ำเนินการตามแผน และการสรุปค�ำตอบ สอดคล้องกับ Chan
(2008: 61-63) ทีน่ ำ� การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Model Eliciting
Activities ไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา พบว่า
นักเรียนสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีความหมายผ่านกระบวนการคิด
ที่เป็นระบบ โดย Lesh et al. (2000: 591-593) กล่าวว่า การจัด
การเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities มีรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นวิธีการหาค�ำตอบ
ทางคณิตศาสตร์ เพือ่ น�ำมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาและสามารถตรวจสอบ
กระบวนการแก้ ปั ญหาของตนเองได้ จ ากปั ญหาปลายเปิดที่ค รู
ออกแบบมาเพือ่ ท้าทายให้นกั เรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพือ่
ใช้ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของวิฬาร์ เลิศสมิตพร
(2558) และ ขวัญหทัย พิกลุ ทอง (2561) ทีศ่ กึ ษาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities พบว่า นักเรียนมีความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
Activities ก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ช่วยกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนมีกระบวนการทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยฝึกให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์
ความต้องการของโจทย์ปัญหาและเชื่อมโยงข้อมูลที่ส�ำคัญที่ได้จาก
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Activities ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
จากเพื่อนกลุ่มอื่น ท�ำให้นักเรียนได้เห็นมุมมองในการแก้ปัญหา
ทีก่ ว้างขึน้ และสามารถน�ำมาปรับใช้กบั สถานการณ์ปญ
ั หาทีใ่ กล้เคียง
ได้ จะใช้หลักการสร้างแนวคิดเพื่อตีความสถานการณ์ปัญหาและ
แสดงความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป ของการด� ำ เนิ น การทางคณิ ต ศาสตร์
ซึ่ง Garfield et al. (2009: 2) ยังกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้
		 3) การด� ำ เนิ น การตามแผน หลั ง จากวางแผน
การแก้ปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (2555: 76) ทีก่ ล่าวถึง แนวทางการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาว่าควรสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ
ตามขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้นกั เรียนมีประสบการณ์และคุน้ เคย
กั บ ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การที่ ถู ก ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Sulak (2010) ที่ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์พบว่าทดลองประสบความส�ำเร็จในการแก้ปัญหา
อย่างมากเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนการแก้ปัญหา
ซึง่ ในขัน้ ตอนของการคิดค�ำนวณและแสดงวิธแี ก้ปญ
ั หานักเรียนจะได้
ปฏิบัติตามหลักการจัดการเอกสารที่ต้องการให้นักเรียนน�ำเสนอ
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาของตนเองผ่านการแสดงวิธที ำ� หรือกระบวนการคิด
สอดคล้องกับ Chamberlin and Moon (2008: 3-4) ที่สนับสนุน
การใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการวิเคราะห์ความคิดของนักเรียนขณะ
แก้ปญ
ั หาผ่านการแสดงขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หา ในขัน้ ที่ 2 ของการจัด
การเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ที่นักเรียน
ได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งท�ำให้นักเรียนได้ฝึกฝนวิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการคิด และความสามารถในการคิดค�ำนวณ
		 4) การสรุปค�ำตอบ เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว
การสรุปค�ำตอบจะเป็นการยืนยันค�ำตอบของนักเรียนซึง่ นักเรียนจะ
ต้องมีความมั่นใจว่าค�ำตอบที่หามาได้นั้นสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์
ต้องการและมีความถูกต้องเหมาะสม ตามทีส่ ถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 76) ที่ต้องการให้นักเรียนได้
ตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเองและความสมเหตุสมผลของ
ค�ำตอบ สอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าว
ถึงการพัฒนาความสามารถในการสรุปค�ำตอบนั้นต้องมีการฝึกฝน
อยู่เสมอทั้งการตรวจสอบและการตีความหมายของค�ำตอบ โดย
หลักการประเมินตนเองจะเป็นการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของ
นักเรียน ตามที่ Bransford et al. (2000: 213-216) ที่กล่าวถึง
การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด Model Eliciting Activities
ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขยายการคิดการตรวจทาน แก้ไขปรับปรุง
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3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
Activities เป็นกิจกรรมที่มีรายละเอียดและใช้เวลามาก ครูผู้สอน
ควรบริหารจัดการเวลาเรียนที่มีลักษณะเป็นคาบเรียนต่อเนื่อง
ประมาณ 2 คาบต่อการจัดการเรียนรู้ 1 ครั้งเพื่อให้เวลาเพียงพอ
ในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
Activities เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
จริง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน นักเรียนจึงจ�ำเป็นจะ
ต้องมีความรู้พื้นฐานที่มีมาก่อน และจัดการเรียนรู้หลังจากนักเรียน
มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ
5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
Activities ผูส้ อนจะต้องมีการจัดเตรียมบทความหรือสถานการณ์ที่
สอดคล้องประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย รวมถึงคอยแนะน�ำ
ให้นักเรียนได้คิดหาค�ำตอบด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
Model Eliciting Activities ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ควบคู่กับความสามารถในการสื่อสารสื่อความหมาย เนื่องจาก
การทดสอบก่อนเรียนนักเรียนส่วนมากไม่เขียนค�ำตอบในข้อสอบ
อัตนัย และแนวคิด Model Eliciting Activities มีหลักในการ
จัดการเอกสารที่ให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอธิบายความคิดของตนเอง
และให้นักเรียนได้น�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถพัฒนาความ
สามารถในการสื่ อ สาร สื่ อ ความหมาย และการน� ำ เสนอทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
ข้อเสนอแนะ
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด Model
Eliciting Activities เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา Model Eliciting Activities ที่มีต่อความร่วมมือและการท�ำงาน
เป็นทีม ซึง่ เป็นทักษะส�ำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 เนือ่ งจากกิจกรรมจะ
ทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้
มีการเข้ากลุ่มร่วมกันคิดแก้ปัญหา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ท�ำการสรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้คือ
ซึ่งแนวคิด Model Eliciting Activities มีหลักการปรับเปลี่ยนและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการ
น�ำมาใช้ใหม่ทที่ ำ� ให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝนการรับฟังผูอ้ นื่ รวมทัง้ หลักการ
วิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพที่นักเรียนจะต้องร่วมมือกันปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
วิธีการให้ดีที่สุด
1. การออกแบบเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
แก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นในชั้ น ประถมศึ ก ษา
Model Eliciting Activities ในเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ เช่น
ตอนต้น ควรให้น�้ำหนักคะแนนในแต่ละขั้นของการแก้ปัญหาให้ การวัด การหาพื้นที่และปริมาตร รวมถึงในรายวิชาอื่น ๆ เช่น
เหมาะสมกับการใช้ความสามารถของนักเรียนที่แสดงออกมา ซึ่ง วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เนือ่ งจากแนวคิด Model Eliciting Activities
ในการน�ำการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Model Eliciting Activities มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ไปใช้ ควรปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ให้เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้
ที่นักเรียนแสดงออกมา
4. ควรมีการศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการ
2. ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่น�ำวิธี เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ในสถานการณ์
สอนนี้ไปใช้ควรศึกษาโดยละเอียด เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนออนไลน์ และการใช้แพลตฟอร์มสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สื่อการสอนและค�ำถามให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องเนื้อหาที่สอน
เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในอนาคต
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การเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาและ
ด�ำเนินการตามแผนทีว่ างไว้อย่างเป็นระบบ และนักเรียนยังมีโอกาส
แลกเปลีย่ นวิธกี ารแก้ปญ
ั หารวมถึงปรับปรุงวิธกี ารแก้ปญ
ั หาให้ดขี นึ้
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ
หารระคนของนักเรียนสูงขึน้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของนงนุช ยืดเนือ้
(2557) ที่ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาควบคู่กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย นอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของนริศรา ส�ำราญวงษ์
(2558) ที่ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 งานวิจยั ของณัฐฐินชุ จุยค�ำวงศ์
ที่พัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ ซึ่งพบว่า หลังเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนเรียนเช่นกัน และงานวิจยั ของ
Solekhan Supardi and Wardani (2021) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL พบว่า หลังเรียนทักษะในการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ แสดงว่าการทีน่ กั เรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาสูงขึน้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ เช่นกัน

สุวพัชร โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

198 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

เอกสารอ้างอิง

ี

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ไพพ

รรณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.).
(2555). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมการสอน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561).
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. ผลจากการทดสอบระดับชาติ
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
(National Test : NT) ระดับโรงเรียน. [Online].
ขวัญหทัย พิกุลทอง. (2561). การพัฒนากระบวนการเรียน
เข้าถึงได้จาก : https://bet.obec.go.th/New2020/.
การสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563.
ทางคณิตศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
วิฬาร์ เลิศสมิตพร. (2558). ผลของการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตามแนว Model-Eliciting Activities ที่มีต่อความ
ขวัญหทัย พิกุลทอง และชนิศวรา เลิศอมรพงษ์. (2562).
สามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และความสามารถ
Model Eliciting Activities (MEAS): การจัดการเรียนรู้
ในการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาส� ำ หรั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
นักเรียนไทยในยุคการศึกษา 4.0. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 21(3), 342-355.
ณัฐฐินุช จุยค�ำวงศ์. (2563). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ อัมพร ม้าคนอง. (2559). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาเพือ่ พัฒนาการ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
มหาวิทยาลัย.
สามารถในการแก้ปญ
ั หา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม Bransford, J., Brown, A. L. and Cocking, R. R. (Eds.). (2000).
How people learn: Brain, mind. Experience
ศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี. 14 (ปักษ์แรก
and school. Washington, DC: National Academy
มกราคม-เมษายน): 15-23.
Press.
นงนุช ยืดเนื้อ. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น Chamberlin, S.A. and Coxbill, E. (2012). Using model
eliciting activities to introduce upper
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนการสอน
elementary students to statistical reasoning
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
and mathematical modeling. In L. Hatfield &
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
R. Mayes (eds.), Quantitative reasoning and
นริศรา ส�ำราญวงษ์. (2558). การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
mathematical modeling; A driver for STEM
SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
integrated education and teaching in context.
คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
Wyoming Institute for the Study of Mathematics
เรือ่ งบทประยุกต์สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5.
Education, Laramie, WY.
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
Chamberlin, S.A., and Moon, S.M. (2008). How does the
บูรพา.
problem based learning approach compare
ปรีชา เนาว์เย็นผล. (2556). การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. ใน
to the mode-eliciting activity approach in
ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธที างคณิตศาสตร์
mathematics? [Online]. International Journal
Foundations and Methodologies of
for Mathematics Teaching and Learning.
Mathematics Instruction. นนทบุรี: สาขาวิชา
Chan Chun Ming Eric. (2008). Using Model-Eliciting
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Activities for Primary Mathematics Classrooms.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (2555). ครบเครื่องเรื่องควรรู้ส�ำหรับ
[Online]. The Mathematics Educator.
ครู ค ณิ ต ศาสตร์ หลั ก สู ต ร การสอนและการวิ จั ย .
Dickinson, P. and Hough, S. (2012). Using realistic
กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศ์.
mathematics education in UK classrooms.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.).
[Online]. Retrieved from http://mei.org.uk/files/
(2555). ครูคณิตศาสตร์มอื อาชีพเส้นทางสูค่ วามส�ำเร็จ.
pdf/rme_impact_booklet.pdf
กรุงเทพมหานคร: 3-คิว มีเดีย.

สุวพัชร โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 199

ี

ไพพ

รรณ

Showalter, Q. (2008). The effect of model-eliciting
activities on problem solving process and
student disposition toward mathematics.
graduate degree program in Education,
University of Kansas.
Solekhan Z., Supardi K.I., Wardani S. (2021). The
Implementation of PBL Model by Using
Demonstration Toward Problem Solving Skill
and Student Learning Outcome. [Online].
Journal of Primary Education, 10(3): 311-316.
Available from https://journal.unnes.ac.id/sju/
index.php/jpe/article/view/35349
Sulak S. (2010). Effect of problem solving strategies on
problem solving achievement in primary school
mathematics. Procedia Social and Behavioral
Sciences. 9: 468-472.

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

Garfield, et al. (2012). Inventing and Testing Models:
Using Model-Eliciting Activities. from http:/serc.
carleton.edu/sp/ library/mea/index.html.
Lesh, R., et al. (2000). Principles for Developing
Thought-Revealing Activities for Students
and Teachers. In A. Kelly, R. Lesh (Eds.), Research
Design in Mathematics and Science Education.
(pp. 591-646). Lawrence Erlbaum Associates,
Mahwah, New Jersey.
Lesh, R., et al. (2010). Modeling Students’
Mathematical Modeling Competencies. New
York Dordrecht Heidelberg London: Springer.
Lester, F.K. (1977). “Ideas about Problem Solving: A
Look at Some Psychological Research.”
Arithmetic Teacher 25, 2 (November): 2-14.
Schwartz, D.L., Varma, S., & Martin, L. (2008). Dynamic
transfer and innovation. S. Vosniadou (Ed.),
Handbook of Conceptual Change. Mahwah, NJ:
Erlbaum.

สุวพัชร โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

