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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อ 1) เพื่อพัฒนารูป แบบการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทัก ษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการวิ จัยพบว่ า 1) รู ป แบบการสอนเพื่ อ เสริ มสร้า งทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ สํ าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีชื่อว่า “MATHER Model” มีองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียน
การสอน มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน (Motivation : M) 2) ขั้นการเรียนรู้โดยตรง
(Active Learning : A) 3) ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning : T) 4) ขั้นการฝึกปฏิบัติให้ เกิด
ความชํา นาญ (Habituating : H) 5) ขั้ นการขยายความรู้ (Elaboration : E) 6) ขั้ นการประเมิน ผลและสรุ ป
(Review : R) โดยที่ รูป แบบการสอนเพื่อเสริ ม สร้ างทั กษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สํ าหรั บนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 (MATHER Model) ที่พัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.80/86.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80 ที่กํ าหนด 2) หลั งการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูป แบบการสอนเพื่ อ เสริ มสร้ า งทั ก ษะกระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ สํ าหรับ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถด้ า นทั ก ษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ของนัก เรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ รูป แบบการสอนเพื่ อเสริ มสร้างทั ก ษะกระบวนการทางคณิต ศาสตร์
พัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างเรียน 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการสอน, ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์.

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop teaching model to strengthen
mathematical process skills for Prathomsuksa 5 students, and 2) to examine effectiveness of
teaching model to strengthen mathematical process skills for Prathomsuksa 5 students.
The results were as follows: 1) The teaching model to strengthen mathematical process
skills for Prathomsuksa 5 students was known as MATHER Model which revealed the components
of principles and objectives, and process and conditional implementation. The teaching and
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learning process consisted of 6 steps: 1) Motivation : M, 2) Active Learning : A, 3) Transfer of
Learning : T, 4) Habituating : H, 5) Elaboration : E, and 6) Review : R. The developed teaching
model to strengthen mathematical process skill for Prathomsuksa 5 students revealed the
efficiency at 85.80/86.64 which was higher than the required criteria of 80/80. 2) After learning
and teaching by using the teaching model to strengthen mathematical process skills for
Prathomsuksa 5 students, the had higher ability in mathematical process skills at the .01 level
of statistical significance. 3) The ability in mathematical process skills of the students studying
through teaching model was better. 4) The overall students' opinions towards the use of
teaching model to strengthen mathematical process skills for Prathomsuksa 5 students were at
the high level.
Keywords: Development of Teaching Model, mathematical process skills

บทนํา
โลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society) ผู้ที่จะประสบความสําเร็จในสังคม
ของโลกยุ ค ใหม่จะต้ องมี ความรู้อัน เป็ น สากล มีค วามสามารถ ในการสื่ อสาร การคิด การแก้ ปัญ หา การใช้
เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีวินัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จําเป็นต่อ
การเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข
ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเป็นการจัดการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังนั้น
การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเป็นการจัดการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ตามปฏิญญา
ว่ าด้ วยการจั ด การศึก ษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุ ก ประเทศตื่ น ตั วให้ ความใส่ ใ จต่ อการพั ฒ นา
คุณภาพของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกสมรรถนะ จึงได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
Learn to know, Learn to be, Learn to do เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ และ
Learn to live together เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลโลก เยาวชนไทยกําลังเติบโตในสังคม
โลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและสติปัญญาของมนุษย์ เช่นเดียวกับเยาวชนในประเทศต่าง
ๆ ทั่วโลก เมื่อคํานึงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและองค์ความรู้มหาศาลที่กําลังถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนจําเป็นต้องมีทักษะที่จําเป็น เพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ถือเป็นสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดไว้เป็นสาระหลักสาระหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ (สํ า นั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา, 2551; สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2546) เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้เรียน
ตั้งแต่เริ่มต้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเข้มข้นขึ้นตามลําดับชั้น ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ถือเป็น
ความสามารถของผู้เรียนที่จะนําองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ผู้สอนควรบูรณาการด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับด้านเนื้อหาความรู้ ซึ่งทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่นี้เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิด
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ขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนา
เสนอ การเชื่อมโยงความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)
จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดั บ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) พบว่า
ข้ อมู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ในระดั บ ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.13 และ 2.06 ตามลําดับ (จากเกรด 4 คิดเป็นร้อยละ 47.75) และ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
และปีการศึกษา 2560 รายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 25.30 ซึ่งต่ํากว่าระดับจังหวัด (ค่าเฉลี่ย 26.30)
ต่ํากว่าระดับสังกัด (ค่าเฉลี่ย 26.40) ต่ํากว่าระดับภาค (ค่าเฉลี่ย 27.20) และต่ํากว่าระดับประเทศ (ค่าเฉลี่ย
27.46) จากการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา พบว่า นักเรียนขาดทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่น่าหนักใจสําหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่จะต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง
และจากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิ ธีการจัด การเรียนการสอนเพื่ อ
เสริมสร้างทัก ษะกระบวนการทางคณิต ศาสตร์ ผู้วิจัยจึงทําการพัฒนารูป แบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยอาศั ย แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ ผู้ วิ จั ย ได้
ดําเนินการศึกษาค้นคว้า แล้วนํามาบูรณาการเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยเอง เพื่อนําความรู้
มาใช้พัฒนาและเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และคุณลักษณะ
พึงประสงค์ที่สถานศึกษากําหนดไว้ โดยคํานึงถึงแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ระบุว่า ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกั บ
ผู้เรียน รวมทั้งเหตุผลที่ว่าทุกรูปแบบการเรียน การสอนที่พัฒนาขึ้นหรือวิธิสอนแบบต่าง ๆ ไม่สามารถใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน ทุกสถานการณ์และทุกเวลา สอดคล้องกับที่ วัช
รา เล่าเรียนดี (2552, หน้า44) ที่ได้เสนอแนวคิดว่ารูปแบบการสอนและวิธีจัดการเรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบ
และ หลายวิธี การเลือกใช้ควรให้ เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อม ของ
ผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลาย ๆ วิธีสามารถนํามาพัฒนาได้ทั้งทักษะกระบวน
การทางคณิตศาสตร์และความรู้ในเนื้อหาสาระ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอน
และเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด อีกทั้งเป็นแนวทางสําหรับครู นักวิชาการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้นําไปประยุ กต์ ใช้ ใ นการเสริมสร้ างทัก ษะกระบวนการทางคณิต ศาสตร์ สําหรับนักเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หรือนักเรียนในระดับชั้นอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พั ฒนารู ปแบบการสอน เพื่ อเสริ ม สร้ างทั กษะกระบวนการทางคณิต ศาสตร์ สํ าหรั บนั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5
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2. เพื่ อศึ ก ษาประสิ ทธิ ผ ลของรู ป แบบการสอน เพื่อเสริม สร้ างทั ก ษะกระบวนการทางคณิต ศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.1 เปรียบเทียบความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
2.2 ศึกษาพัฒนาการของความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงเวลาระหว่างเรียน
2.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ปัญหาในการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีองค์ประกอบและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
หรือไม่
2. ประสิ ทธิ ผ ลของการพั ฒนารู ป แบบการสอนเพื่ อ เสริ มสร้ า งทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นอย่างไรในด้านต่อไปนี้
2.1 ความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลัง
การเรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
2.2 พัฒนาการของความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงเวลาระหว่างเรียนเป็นอย่างไร
2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร

สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลังการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาขึ้น ในช่วงเวลาระหว่างเรียน

ขอบเขตในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) สังกัด
สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี ที่กําลังเรียนในปีการศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) สังกัด
สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี ที่กําลังเรียนในปีการศึกษา 2561 จํานวน 25 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (MATHER Model)
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
1. ความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
การดําเนินการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) : การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานลําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1. ศึ กษาข้ อมู ล พื้ น ฐานเชิ งนโยบายการจั ด การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ม าตรฐาน ตั วชี้วั ดของหลั ก สู ต ร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills)
3. เพื่ อ สั ง เคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการสอนเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. วิเคราะห์ผู้เรียน สํารวจข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการสัมภาษน์ผู้เชี่ย วชาญ
ด้านการสอนคณิตศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการ
5. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนคณิ ต ศาสตร์ เกี่ ย วกั บ การวิ จัย การเรี ย นรู้ ที่
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development
: D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
1. สร้างโครงร่างรูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวน
การทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ คู่มือ
การใช้รูปแบบ แผนการสอนและนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือและนําไปทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการนําไปใช้ (Implementation : I) : การทดลองใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน
1. ชี้แจงทําความเข้าใจกับนักเรียน
2. ทดสอบความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียน
3. จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MATHER Model และแผนการจัดการเรียนรู้
4. ติดตามพัฒนาการความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างเรียน
5. ทดสอบความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมิ น
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน
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1. เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลัง
เรียนการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ MATHER Model
2. ศึกษาพัฒนาการความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนโดย
ใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ MATHER Model ในช่วงเวลาระหว่างเรียน
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ MATHER Model

สรุปผลการวิจัย
1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ (MATHER Model) ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 3 องค์
ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และ องค์ประกอบเชิง
เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การสร้างแรงจูงใจในการเรียน (Motivation : M)
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้โดยตรง (Active Learning : A)
ขั้นที่ 3 การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning : T)
ขั้นที่ 4 การฝึกปฏิบัติให้เกิดความชํานาญ (Habituating : H)
ขั้นที่ 5 การขยายความรู้ (Elaboration : E)
ขั้นที่ 6 การประเมินผลและสรุป (Review : R)
ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้ค่าความเหมาะสม/สอดคล้องมีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.60 4.80 และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ตั้ งแต่ 0.43 - 0.55 ซึ่ งแสดงว่ ารู ปแบบการสอนเพื่อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5(MATHER Model) ที่พัฒนาขึ้นมี ความ
เหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนําไปทดลองใช้ได้และผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการ
ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยภาพรวมเท่ า กั บ
83.80/86.84 ในการคิดขั้นสูง ด้านการคิดวิเคราะห์ ได้ค่าประสิท ธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ ากั บ
83.44/86.15 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน (MATHER Model) นักเรียนมีความสามารถ
ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากและสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านนักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากและสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
3. ความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ (MATHER Model) พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรียนจากระดับสูงเป็น ระดับสูงมาก โดยที่
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อยู่ในระดับสูง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 3 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านนักเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูงด้านการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เป็นอันดับ 1 และด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นอันดับ 2
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน (MATHER Model) ในภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดและเมื่อแยกรายด้าน ทั้งในด้านกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและด้าน
พฤติกรรมจิตตนิสัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
273

การอภิปรายผลการทดลอง
1. รูปแบบการเรียนการสอน (MATHER Model) ที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้เชี่ยวชาญ 5
คน พนว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
กําหนดองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุม ความต้องการจําเป็นของการส่งเสริมความ สามารถ
ในการคิด ขั้ นสูงและจิ ตตนิ สัย และองค์ป ระกอบ ของรูปแบบแต่ล ะองค์ ประกอบมี ความสั ม พันธ์ส อด คล้อง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีความเหมาะสม/ สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละ องค์ประกอบ ในส่วนขององค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์หลักการ
ของรู ปแบบมี ความ เหมาะสมสอดคล้ องกั บแนวคิด และทฤษฎี พื้น ฐาน สามารถใช้ เป็ นกรอบในการกํ าหนด
กิจกรรม การเรียนการสอน แสดงให้เห็นจุด เน้น ในการเรี ยนการสอน วัตถุประสงค์มี ความเหมาะสมชั ด เจน
สามารถแสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดในตัวผู้เรียน หลักการและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน ตามความคิดเห็น
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ค วามเหมาะสม/สอดคล้ อ งอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบเชิ ง กระบวนการ
กระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอนครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้องต่อเนื่องกัน ขั้นตอนการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม สามารถทําให้การเรียนการสอน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีค วาม
เหมาะสมสอดคล้อง กับหลักการและวัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (MATHER Model) ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการดําเนินการตามขั้นตอน ของวิธีการเชิงระบบ
โดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวัง
กับสภาพที่เป็นจริงเพื่อเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การสร้างความรู้ แนวทางการจัดการศึกษา คณิต
ศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งอนาคตใหม่ วิเคราะห์ผู้เรียนโดยการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน วิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียนจากการสัมภาษณ์ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเติมเต็มความรู้ทักษะที่จําเป็นในการเรียนรู้
เรื่องใหม่ ซึ่ งเป็ นการดํ าเนิ นการอย่ างเป็น ระบบตามแนวคิ ด ADDIE Model ที่ป รั บปรุ งจากแนวคิ ด เดิ มของ
University of Florida ซึ่งดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน (Kruse, 2009: 1)
รวมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยหลักการและแนวปฏิบัติของ รูปแบบ
การเรียนการสอนสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้เน้นการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ นําไปสู่การสร้างความรู้ของ
ตนเองด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Classical Connectionism, cited in Hergenhahn
and Olson, 1993) ที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงความรู้เดิม กับความรู้ใหม่และหลักการฝึกหัด (Law of Exercise)
การฝึกหัดหรือกระทําบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจ จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน รวมทั้งแนวคิดการสร้างความรู้ของ
ไวก็ อ ทสกี้ (Vygotsky, 1978) ที่ ว่ า การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ มุ่ ง เน้ น ไปที่
กระบวนการสร้ างความรู้ (Process of Knowledge Construction) เป็ นการเรี ย นรู้ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง
(Authentic Tasks) สอดคล้องกับที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2552) ที่ให้แนวคิด ว่ารูปแบบการสอนและวิธีจัด การ
เรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะ
เนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียน และสื่อการเรียนรู้รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลาย ๆ วิธีสามารถนํามา
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พัฒนาได้ทังทักษะการคิดและความรู้ในเนื้อหาสาระครูควรสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าควรเลือกรูปแบบใด
หรือควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิค วิธีส อนแบบใด ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพั ฒนา
ทักษะการคิดนั้นไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนคิดเฉพาะที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะทักษะ
การคิด ลักษณะการคิดแต่ละประเภท แต่ละระดับ สามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ได้แม้กระทั่ง
วิธีสอนแบบบรรยายหรือวิ ธีสอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิธีสอนทักษะการคิด โดยตรง ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอน
(MATHER Model) ที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนก่อนและหลัง
การเรียนการสอน และผลการศึกษา พัฒนาการของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงเวลาระหว่าง เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน (MATHER Model) พบว่า
หลังการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบ การเรี ยนการสอน (MATHER Model) นักเรียนมีค วามสามารถทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก และสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการคิด ขั้นสูงและจิตตนิสัยของนัก เรียนระดั บมั ธยมศึ ก ษา
(MATHER Model) มี การทบทวนความรู้ ทั กษะสํ าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ องจนเข้า ใจ จั ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่
นักเรียนได้ฝึกการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นกระบวนการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน นําไปสู่การคิดที่
ต่อเนื่องเชื่อมโยงและให้ความสําคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสร้าง
พลังในการเรียน ได้แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย และได้ฝึกทักษะโดยการชี้แนะของครูผู้สอน ฝึกทักษะอย่าง
อิสระเป็นกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้กับเพื่อน รวมทั้งการฝึกทักษะด้วยตนเอง สอดคล้องกับที่วัชรา เล่าเรียนดี (2552)
ให้แนวคิดว่า รู ปแบบการสอนและวิ ธีจัดการเรี ยนรู้มีม ากมายหลายรู ปแบบและหลายวิ ธี การเลือกใช้ ค วรให้
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียน และสื่อการเรียนรู้ รูปแบบวิธี
สอนคิดหรือวิธีสอนคิดหลาย ๆ วิธีสามารถนํามาพัฒนาได้ทั้งทักษะการคิดและความรู้ใน เนื้อหาสาระ ครูควรจะ
สามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการ รูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใดใน
การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดนั้น ไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับวิธีสอนหรือรูปแบบการ
สอนคิดที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแต่ละประเภท แต่ละระดับสามารถจะผสมผสาน
กับวิธีจัด การเรี ยนรู้ อื่น ๆ ได้ แม้กระทั่ ง วิ ธีสอนแบบบรรยายหรื อวิ ธีส อนอื่ น ๆ ที่ไม่ใช่วิ ธีสอนทั ก ษะการคิด
โดยตรง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจะต้องใช้กิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรมการใช้คําถาม
ปลายเปิดที่ ไม่ได้มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว คําถามเปิดกว้างให้คิดหาคําตอบ คําอธิบายที่หลากหลาย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวน
การทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (MATHER Model) นักเรียนมีจิตตนิสัยสูงกว่าก่อน
เรีย นอย่ างมี นั ยสํ า กั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง โดย ภาพรวมและในแต่ล ะต้ า น และจิ ต ตนิ สั ย ของนั ก เรี ย น
พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรียนแสดงว่า รูปแบบนี้สามารถพัฒนาจิตตนิสัยของนักเรียนได้ ดังนั้นในการจัดการ
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เรียนการสอนสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องควรนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดขั้นสูง และจิตตนิสัยของนักเรียน
2. ในการนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ควรมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและการสื่อสารให้มาก ครูผู้สอน
ควรใช้คําถามนําไปสู่การเชื่อมโยงและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ก่อนนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ ผู้สอนจะต้องศึกษาทําความเข้าใจกับทุกองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ปัจจัยสนับสนุนในเรื่องที่ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมก่อนนํารูปแบบไปใช้ ผู้สอนต้องศึกษาทําความเข้าใจ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ กระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งทําความเข้าใจกั บ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ผู้สอนต้อง
มีความรู้ความสามารถใน ด้านเทคนิควิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะการสอน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน และสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการเชื่อมโยง การให้เหตุผล การใช้กระบวนการ
คิดแก้ปัญหา การใช้คําถาม และสามารถถ่ายทอดทักษะเหล่านี้สู่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการเนื้อหาสาระในรายวิชา
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกระบวนการของนักเรียน
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 เช่น
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ ทํางานเป็นทีม
4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างของผู้เรียน
5. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
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