
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
จดัการเรียนรู้เล่นและเรียนคณิตศาสตร์(Play and Learn : 1P4Rs ) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบั  ดงัน้ี 
 1. เอกสารท่ีเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1.1 ความหมายของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
  1.2  ความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
  1.3 ประเภทของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
        1.4   แนวทางการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1.5  การวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 2. เอกสารท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้กบัการสอนคณิตศาสตร์ 
 3. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ 
 4.  เอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1 งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวกับการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
  5.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวกบั วธีิการสอน รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 6. กรอบแนวคิดในการพฒันา    

เอกสารทีเ่กีย่วกบัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์  

1. ความหมายของทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 

  พิมพ์พร  ไชยฤกษ์ (2552: 65)   ได้สรุปทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คือ            
การด าเนินงานตามขั้นตอนตามความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนคณิตศาสตร์ จากการปฏิบติัหรือ
การฝึกฝน และกระท าต่อเน่ืองกันไปเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงประกอบไปด้วย 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และ      
การน าเสนอ รวมทั้งการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อ่ืนๆ ตลอดจนการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 207) ไดใ้ห้ความหมาย
ของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์วา่ หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนในการแกปั้ญหา  
การให้เหตุผล  การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยง และ
การมีความคิดสร้างสรรค ์
  กรมวิชาการ (2544 : 15-16) ให้ความหมายไวว้า่ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เป็นแนวทางด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีมีขั้นตอน ซ่ึงวางไวอ้ยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนตั้งแต่ตน้จนจบ 
และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
  เริงชัย  จงพิพฒันสุข (2543: 52) ได้ให้ความหมายว่า ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็นการท าได ้ปฏิบติัได ้ตามความรู้ท่ีสมองบนัทึกไว ้จากการปฏิบติัหรือการฝึกฝนและ
กระท าต่อเน่ืองกนัไป เพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น การคิดอย่างสร้างสรรค์ การแกปั้ญหา  
คิดหาเหตุผล เป็นตน้ 
  ชยัศกัด์ิ  ลีลาจรัสกุล (2542 : 11) ใหค้วามหมายวา่ ทกัษะกระบวนการไม่ใช่วิธีการสอน 
ไม่ใช่วธีิการเรียน ไม่ใช่ขั้นตอนการเรียน แต่เป็นกระบวนการปฏิบติั หรือกระบวนการท างานท่ีครบ
วงจร ตั้งแต่เร่ิมแรกจนแลว้เสร็จ 
  สงบ  ลกัษณะ (2533 : 27-29, อา้งใน พิมพพ์ร  ไชยฤกษ ์(2552: 66) ให้ความหมายวา่ 
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นการด าเนินการท่ีเป็นขั้นตอนเพื่อน าไปสู่ผล ท่ีต้องการ         
โดยใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกหรือปฏิบติั ท่ีใชร่้างกาย ความคิด การพูด ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะ
พฒันาคุณสมบติัประจ าตวันกัเรียน ในดา้นการคิดเป็น  แกปั้ญหาเป็น  และ ปฏิบติัเป็น 
 จากความหมายของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามท่ีนกัวิชาการไดส้รุปไว ้ผูว้ิจยั
จึงน ามาวเิคราะห์ประเด็นส าคญัของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดงัตาราง 4  
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ตาราง  4  การวเิคราะห์ประเด็นส าคญัของความหมายทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

พมิพ์พร   
ไชยฤกษ์ (2552) 

สสวท. 
(2544) 

กรมวชิาการ 
(2544) 

เริงชัย          
จงพพิฒันสุข 
(2543) 

ชัยศักดิ์     
ลลีาจรัสกลุ 
(2542) 

สงบ  
ลกัษณะ 
(2533) 

สรุปประเดน็ 

การด าเนินงาน
ตามขั้นตอน 

 แนวทาง
ด าเนินการ
เร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงท่ีมี
ขั้นตอน 

การปฏิบติั
หรือการ
ฝึกฝน และ
กระท า
ต่อเน่ือง 
กนัไป 

กระบวนการ
ปฏิบติั หรือ
กระบวนการ
ท างานท่ีครบ
วงจร ตั้งแต่
เร่ิมแรกจน
แลว้เสร็จ 

ด าเนินการท่ี
เป็นขั้นตอน
เพ่ือน าไปสู่
ผลท่ี
ตอ้งการ 

กระบวนการที่
ผู้เรียนได้ปฏิบัต ิ
ฝึกฝน แสดงออก
อย่างเป็นขั้นตอน 

เป็น
ความสามารถ
ในการ
แกปั้ญหา     
การใหเ้หตุผล 
การส่ือสาร ส่ือ
ความหมายและ      
การน าเสนอ 
รวมทั้งการ
เช่ือมโยงความรู้
ต่างๆและ
เช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ 
ตลอดจนการ   
มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ความรู้ 
ความ 
สามารถของ
ผูเ้รียนใน
การ
แกปั้ญหา 
การให้
เหตผุล   
การส่ือสาร 
การส่ือ
ความหมาย
ทาง
คณิตศาสตร์
และการ
น าเสนอการ    
เช่ือมโยง 
และการมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

 การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์
การแกปั้ญหา  
คิดหาเหตผุล 

 ดา้นการคิด
เป็น  
แกปั้ญหา
เป็น  และ 
ปฏิบติัเป็น 

 

ความรู้ ความคดิ 
ของผู้เรียนเพือ่ให้
เกดิผลตาม
ความสามารถ ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ 
ความสามารถการ
แก้ปัญหา การให้
เหตุผล            
การส่ือสาร ส่ือ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์และ
การน าเสนอ การ
เช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ และ
ความสามารถใน
การคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

 จากตาราง 4 จึงสรุปได้ว่า ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การท่ีผูเ้ รียน        
ได้ปฏิบติั ฝึกฝน แสดงออกอย่างเป็นขั้นตอน ต่อเน่ือง ตามความรู้ ความคิด ของผูเ้รียน เพื่อให้
เกิดผลตามความสามารถ ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการให้
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เหตุผล ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ ความสามารถ
ในการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อ่ืนๆ และความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

2. ความส าคัญของทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์  
นกัวชิาการไดใ้หค้วามส าคญัของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี  
พิมพพ์ร  ไชยฤกษ ์(2552 : 67) ไดส้รุปถึงทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์      

มีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจดัให้มีข้ึน เพื่อเสริมการเรียนการสอน อนัเป็นการท่ีจะ          
ช่วยส่งเสริมและพฒันาใหก้ารเรียนการสอนตามหลกัสูตรสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

วราภรณ์  มีหนกั (2545 : 58-60) ไดส้รุปถึงความส าคญัของทกัษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ว่า ผูเ้รียนท่ีมีการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดดี้ ส่วนใหญ่จะ
เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการแกปั้ญหา เพราะไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีใช้ในการแกปั้ญหา 
และไดพ้ฒันาความคิดโดยการใชเ้หตุผล จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  กรมวิชาการ (2544 : 24-26) ไดก้ าหนดให้การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เป็นการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ตามศกัยภาพ ทั้งน้ี เพื่อให้เยาวชนเป็นผูท่ี้มีความรู้คณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง สามารถน าความรู้ ทกัษะ
และกระบวนการท่ีจ าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ ตลอดจนมีทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
  ดวงเดือน  อ่อนน่วม (2538 : 51-52 ; อา้งใน พิมพพ์ร  ไชยฤกษ์ (2552: 66) ไดใ้ห้
ความส าคญัของทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไวว้า่ การท่ีผูเ้รียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัไม่
มีโอกาสพฒันาสมรรถภาพในการคิดค านวณ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หรือความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาเท่าท่ีควร เพราะมุ่งแต่หาค าตอบท่ีถูกตอ้งเป็นส าคญั ซ่ึงในปัจจุบนัหลกัสูตร
สาระคณิตศาสตร์มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดงันั้น การปลูกฝัง
สมรรถภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นบัวา่มี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งปลูกฝังใหมี้ข้ึนในตวัผูเ้รียน 
  ชยัยศ  เรืองสวรรณ์ (2533 : 33 และ วราภรณ์ มีหนกั, 2545 : 58-60; อา้งในพิมพพ์ร  
ไชยฤกษ ์(2552 : 66) สรุปวา่ ผูเ้รียนท่ีมีการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดดี้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นเพราะไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีใชใ้น
การแก้ปัญหา เช่น การอ่าน การแปลความจากข้อความหรือภาษาท่ีก าหนดให้เป็นภาษาทาง
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คณิตศาสตร์ และไดพ้ฒันาความคิดโดยใช้เหตุผล ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการเรียนการสอน           
ท่ีใหผู้เ้รียนตอ้งมีทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 จากความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามท่ีนกัวชิาการไดส้รุปไว ้ผูว้ิจยั
จึงน ามาวเิคราะห์ประเด็นความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 การวเิคราะห์ประเด็นความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

พมิพ์พร   
ไชยฤกษ์ (2552) 

วราภรณ์          
มหีนัก (2545) 

กรมวชิาการ 
(2544) 

ดวงเดอืน      
อ่อนน่วม (2538) 

ชัยยศ  เรือง-
สุวรรณ์ (2533) 

สรุปประเดน็ 

จ าเป็นอย่างยิ่ง  
ท่ีตอ้งจดัใหมี้ 

จึงจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุง 

 นบัวา่มีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ตอ้งปลูกฝังใหมี้ 

จึงจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุงการเรียน
การสอน 

จ าเป็นอย่างยิง่ 

 ฝึกฝนทกัษะ
ต่างๆ 

น าความรู้ 
ทกัษะและ
กระบวนการ  
ท่ีจ าเป็นไป
พฒันาคุณภาพ
ชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน 

การปลูกฝัง
สมรรถภาพ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
เพื่อใหผู้เ้รียนมี
ทกัษะและ
กระบวนการ 

ฝึกฝนทกัษะต่างๆ ควรมุ่งฝึกฝน 
พฒันาให้ผู้เรียนได้
เกดิทกัษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ส่งเสริมและ
พฒันาใหก้าร
เรียนการสอน
ตามหลกัสูตร
สมบูรณ์ 

ใชใ้นการ
แกปั้ญหา และ
ไดพ้ฒันา
ความคิดโดย
การใชเ้หตุผล 

น าไปเป็น
เคร่ืองมือใน
การเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ 

การคิดค านวณ 
ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ 
หรือ
ความสามารถ  
ในการแกโ้จทย์
ปัญหา 

ใชใ้นการแกปั้ญหา 
เช่น การอ่าน การ
แปลความจาก
ขอ้ความหรือภาษา
ท่ีก าหนด   ใหเ้ป็น 
ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ และ
ไดพ้ฒันาความคิด
โดยใชเ้หตุผล 

ใช้ในการแก้ปัญหา         
มคีวามคดิ            
ให้เหตุผลเป็น อ่าน
และส่ือความหมาย
ได้  
 

 จากตาราง 5 จากประเด็นความส าคญัของทกัษะกระบวนการท่ีนกัวิชาการสรุปไว ้จึงสรุป
ไดว้า่ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีควรมุ่งฝึกฝน พฒันาให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา มีความคิด ให้เหตุผลเป็น 
อ่านและส่ือความหมายได ้       
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3. ประเภทของทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2544 : 191) ไดแ้บ่ง 

ประเภทของทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยจ าแนกเป็นประเภทต่างๆไว ้ดงัน้ี  
3.1 ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา 

   เมเยอร์ และฮีการ์ที (Mayer and Hegarty, 1987, p.31) กล่าวไวโ้ดยสรุปว่า            
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การท่ีผูแ้ก้ปัญหาคิด หรือหาทางออกว่าจะแก้ปัญหานั้น
อยา่งไร ซ่ึงผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งเขา้ใจสถานการณ์ท่ีก าหนดใหเ้พื่อน าไปสู่จุดหมาย 
   ครูลิค และรูดนิค (Krulik and Rudnick, 1993, p.6) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ สรุปไดว้่า เป็นสถานการณ์ท่ีตอ้งการคิด สังเคราะห์ความรู้ท่ีไดเ้รียน
มาเพื่อหาทางออก ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้ความรู้พื้นฐานหรือความรู้เดิม ทกัษะและความ
เขา้ใจในการแกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย กระบวนการดงักล่าวจึงเร่ิมตน้ดว้ยการเผชิญปัญหา
และหาขอ้สรุปถึงค าตอบ ซ่ึงนกัเรียนตอ้งสังเคราะห์ในส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนมาและน าไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์ใหม่ 

บราไฮร์ (Brahier, 2005, p. 25) ใหค้วามหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
วา่ เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนพยายามจ าแนก แยกแยะวา่อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการ การ
จดัท าแผน การใช้แผน และการตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลของค าตอบ เช่น เม่ือนักเรียนพบ
ปัญหา เขาก็จะพฒันากลยุทธ์ในการแกปั้ญหา โดยท่ีสามารถประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆได ้เช่น
การใชก้ลยทุธการเขียนสมการ การสร้างแบบรู้ การท างานแบบยอ้นกลบั การวาดกราฟ กราฟตาราง
และการเดาและการตรวจสอบ 
   สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551: 7) ให้ความหมาย 
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์วา่ เป็นกระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/
กระบวนการแกปั้ญหา ยทุธวิธีแกปั้ญหา และประสบการณท่ีมีอยูใ่ชใ้นการคน้หาค าตอบของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 
   สุภาภรณ์ ใจสุข (2555 : 58 ) สรุปความหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
หมายถึง การแสดงออกเก่ียวกบัการน าความรู้ ความคิด และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยู ่          
ไปประยุกต์ใช้ด าเนินการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออก หาค าตอบให้กับสถานการณ์ปัญหา โดยใช้
วธีิการคิดหรือยทุธวธีิในการคน้หาค าตอบ 
 จึงสรุปได้ว่า ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีตอ้งน าความรู้     
มาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพื่อหาวธีิการ ขั้นตอน กระบวนการในการคน้หาค าตอบ 
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3.2 ทกัษะกระบวนการให้เหตุผล 
คณะกรรมการการศึกษานิวเจอร์ซีย ์(New Jersey State Board of Education,1990;  

อา้งใน พิมพพ์ร  ไชยฤกษ์ , 2552 : 72) ไดส้รุปเก่ียวกบัความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการคิดอยา่ง          
มีเหตุผลออกเป็น 5 ประการ คือ 

1) ความสามารถในการจ าแนกรายละเอียด และก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาไดเ้ป็น 
อยา่งดี เช่นเดียวกบั ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและประเมินวธีิในการแกปั้ญหา 

2) ความสามารถในการรู้จกัเลือกใชเ้หตุผลแบบอนุมาน อุปมาน และรู้จกัความ 
ไม่ถูกตอ้งของเหตุผล 

3) ความสามารถในการลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผลจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ  
เช่น จากขอ้เขียน ค าพดู ตาราง หรือรูปภาพ และสามารถโตต้อบผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีเหตุผล เป็นตน้ 

4) ความสามารถในการเขา้ใจ การสร้างและการใชค้วามคิดรวบยอด ตลอดจน 
การขอขยายความคิดอยา่งกวา้งขวาง  

5) ความสามารถในการจ าแนกขอ้ความจริง 
สภาวดี  ตั้งบุปผา (2533 : 34; อา้งใน พิมพพ์ร  ไชยฤกษ ์2552  : 72) ไดใ้ห ้

ความหมายของการคิดอยา่งมีเหตุผล วา่ เป็นการคิดท่ีตอ้งอาศยัหลกัการหรือขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งมา
สนบัสนุน อยา่งเพียงพอ การคิดประเภทน้ี จึงมีโอกาสผดิพลาดนอ้ยและถือวา่ เป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ี
สามารถพฒันาใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน ผูท่ี้มีทกัษะในการคิดเชิงเหตุผลสูงยอ่มมีความคิดท่ีมีคุณภาพสูง 
ซ่ึงความคิดท่ีมีคุณภาพนั้น ย่อมจะช่วยแกปั้ญหานานาประการให้แก่มนุษย ์และยอ่มสร้างสรรคส่ิ์ง
อนัเป็นประโยชน์ใหแ้ก่มนุษยไ์ดน้านบัการ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 196 ) ได้กล่าวว่า           
การจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดและให้เหตุผลเป็นส่ิงส าคญั การฝึกให้รู้จกัให้เหตุผลท่ีง่ายท่ีสุด 
คือ สามารถสอดแทรกไดใ้นการเรียนรู้ทุกเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ ดว้ย ผูส้อนควร
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งหลากหลาย โจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ควรเป็นปัญหา
ปลายเปิด (Open-ended Problem) ท่ีผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหเ้หตุผลท่ีแตกต่างกนัได ้
 สรุปไดว้า่ ทกัษะกระบวนการใหเ้หตุผล หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนอาศยัหลกัการ 
ขอ้มูล ความรู้ จากขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งมาสนบัสนุนเพื่อลงขอ้สรุปอย่างมีเหตุผลจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แหล่งต่างๆ และจ าแนกตามขอ้มูลจริง 

3.3 ทกัษะกระบวนการส่ือสาร 
         นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ไว ้ดงัน้ี 

        สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teacher  
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of Mathematics : NCTM,2011; อา้งใน สุภาภรณ์  ใจสุข  2555 : 73) ไดก้ล่าวถึง การส่ือสารทาง
คณิตศาสตร์ว่า เป็นวิธีการแลกเปล่ียนความคิดและความเขา้ใจท่ีชดัเจน แมว้่าการส่ือสาร ความคิด
ท่ีมาจากการสะทอ้น การกลัน่กรอง การอภิปรายและการแกไ้ข เม่ือผูเ้รียนส่ือสารแลกเปล่ียน ผลจาก
การคิดด้านการพูดและการเขียน เขาเรียนรู้ได้ชัดเจน มัน่ใจ ถูกตอ้งในการใช้ภาษา การอธิบาย     
ควรใช้อุปกรณ์และเหตุผล ไม่ใช่เพียงกระบวนการพรรณนาหรือการสรุป การให้นักเรียนได้ฟัง
อธิบายของคนอ่ืนเป็นโอกาสท่ีจะไดพ้ฒันาความเขา้ใจ การสนทนาเก่ียวกบัความคิดทางคณิตศาสตร์ 
เป็นการคน้หามุมมองท่ีหลากหลายท่ีช่วยเหลือผูท่ี้มีส่วนร่วมได้มากข้ึน นอกจากน้ี การน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์มีหลายวิธี ไดแ้ก่ การน าเสนอดว้ยรูปภาพ วสัดุ ส่ือท่ีมองเห็น ตาราง กราฟ 
จ านวนและภาษาสัญลกัษณ์ การแสดงการค านวณตารางดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
การน าเสนอความคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานใหค้นอ่ืนเขา้ใจ 
       บราไฮร์ (Brahier, 2005, p. 25) กล่าวถึงความหมายของการส่ือสารทางคณิตศาสตร์วา่ 
เป้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนตอ้แสดงออกถึงความคิดทางคณิตศาสตร์ต่อบุคคลอ่ืนใน
รูปแบบของการพูดหรือการเขียน มีการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามารถข้ึนในการเรียน
คณิตศาสตร์และส่ือสารความคิดของตนเองต่อผูอ่ื้น 
  เทอร์เบอร์ (Thurber, 1976, p.513; อา้งใน สุภาภรณ์ ใจสุข 2555 : 74) ไดก้ล่าววา่ “การ
ส่ือสารทางคณิตศาสตร์” เป็นการตั้ งสถานการณ์ในกิจกรรมการเรียนหรือการพูดในเร่ือง
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ซ่ึงจะมีผลต่อการปรับปรุงท่ีดีข้ึนต่อตนเอง เม่ือผูเ้รียนได้
ฝึกฝนเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลในการพฒันาสมรรถนะของการส่ือสารของนักเรียนและส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนอีกดว้ย 
  อมัพร  มา้คะนอง (2553 : 56,179 และ 2547 : 102-103; อา้งใน สุภาภรณ์    ใจสุข 
2555 : 74-75)  ไดก้ล่าวถึง ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์วา่ เป็นความสามารถในการ
อธิบาย ช้ีแจง แสดงความเข้าใจหรือความคิดเก่ียวกับคณิตศาสตร์ของตนเองให้ผูอ่ื้นได้รับรู้            
จึงรวมถึงความสามารถเก่ียวกบัการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอไวด้้วย ซ่ึงมี
รายละเอียดของความสามารถในการส่ือสาร ดงัน้ี  

1) การส่ือสาร เป็นการอธิบายโดยการพดู เขียน หรือแสดงใหเ้ห็น 
2) การส่ือความหมาย เป็นการท าความเขา้ใจ ตีความ แปลความ หรือวเิคราะห์ 

ความหมายของส่ิงท่ีตนเองคน้พบ 
3) การน าเสนอ เป็นการใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการน าเสนอ 

ขอ้มูลหรือความคิดทางคณิตศาสตร์ตามล าดบัขั้นตอนในการท างานเพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจตรงกนั 
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  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : 74-75 )  ได้กล่าวถึง    
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ไวว้่า การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ หมายถึง        
เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีนอกจากน าเสนอผ่านช่องทางการส่ือสารด้วย การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การดู และการแสดงท่าทางตามปกติแลว้ ยงัเป็นการส่ือสารท่ีมีลกัษณะพิเศษ โดยมีการใช้
สัญลกัษณ์ ตวัแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟังกช์ัน่ และแบบจ าลอง เป็นตน้ มาช่วยในการส่ือ
ความหมายและมาช่วยเสนอแนวคิดหรือการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดว้ย ซ่ึงการส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอจะมีประสิทธิภาพ นั้น ตอ้งมีจุดมุ่งหมาย เน้ือหาของแนวคิด    
ความคิดเห็นหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์และรูปแบบท่ีชดัเจน กะทดัรัด และง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจ 
 จึงสรุปได้ว่า ทกัษะกระบวนการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของ
นกัเรียนในการแสดงออกถึงการถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ โดยการอธิบายท่ีผา่นทางช่องทางของ
การพดู การเขียน  และน าเสนอเป็นสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจตาม
หลกัการ และความรู้ทางคณิตศาสตร์อยา่งชดัเจน 

3.4 ทกัษะกระบวนการเช่ือมโยง 
นกัวชิาการทางคณิตศาสตร์ไดก้ล่าวถึง ทกัษะกระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  

ไวด้งัน้ี 
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teacher  

of Mathematics : NCTM,1991, p.102 ) ไดใ้ห ้ความหมายของการเช่ือมโยงวา่ การสัมพนัธ์เช่ือมโยง
ต่อกนัภายในวชิาคณิตศาสตร์และระหวา่งวิชาคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ซ่ึงจะมีการเช่ือมโยงและ
ผสมผสานแนวคิดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัใหร้วมเป็นองคป์ระกอบเดียวกนั 
  คณะกรรมการการศึกษานิวเจอร์ซีย ์(New Jersey State Board of Education,1996; 
อา้งใน อิสริยา  ปรมตัถากร, 2556 : 57) ไดก้ล่าวว่า การเช่ือมโยงคือ ความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหาท่ีต่างกนัและเขียนความสัมพนัธ์เหล่านั้นในการศึกษาต่อไปไดซ่ึ้งเป็น
การประยุกต์ภายในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนจะต้องท าความเข้าใจ และการประยุกต์
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์กบัเน้ือหาวิชาอ่ืน ตลอดจนการประยุกตเ์น้ือหาวิชาคณิตศาสตร์กบัโลกจริง 
ซ่ึงนกัเรียนตอ้งสามารถเช่ือมโยงวชิาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนไปยงัชีวติประจ าวนัได้ 
  ดอซเซย ์และคณะ (Dossey et al.,2002; อา้งใน สุภาภรณ์ ใจสุข 2555 :  83) 
กล่าวถึง ความหมายของการเช่ือมโยง   ทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นความสามารถของผูเ้รียนในการ
สัมพนัธ์ความรู้หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์  ท่ีเรียนมากับความรู้ ปัญหา หรือสถานการณ์อ่ืนท่ี 
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ตนเองพบ การเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาความเขา้ใจทาง
คณิตศาสตร์ 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2551: 98 ) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ไวว้่า เป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัการคิดวิเคราะห์และความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการน าความรู้ เน้ือหาสาระและหลกัการทางคณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพนัธ์
อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้และทกัษะ/กระบวนการท่ีมีในเน้ือหาคณิตศาสตร์กบังานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ท่ีซบัซอ้นหรือสมบูรณ์ข้ึน 
  อมัพร  มา้คะนอง (2553) ไดก้ล่าววา่ การเช่ือมโยง เป็นความสามารถของผูเ้รียนใน

การสัมพนัธ์ความรู้ หรือปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนมากบัความรู้ ปัญหา หรือสถานการณ์อ่ืนท่ีตน

คน้พบ 

  อิสริยา  ปรมตัถากร (2556 : 58 ) ไดส้รุปความหมายการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการน าความรู้ เน้ือหาสาระ หลกัการทางคณิตศาสตร์และ

ประสบการณ์ท่ีมี มาสัมพนัธ์กบัความรู้ ปัญหา หรือสถานการณ์อ่ืนท่ีตนเองพบ  

  จึงสรุปไดว้า่ ทกัษะกระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ
ของผูเ้รียนท่ีตอ้งน าความรู้ท่ีมีอยู่ ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆท่ีพบ มาเช่ือมโยงสัมพนัธ์อย่างมี
เหตุผลและผสมผสานเพื่อท าใหเ้กิดแนวคิดใหม่และน าไปสู่การแกปั้ญหาได ้

3.5 ทกัษะกระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  การคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ซ่ึงมีคุณภาพมากกว่า
ความสามารถดา้นอ่ืน และเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ในการส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ 
โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ทางดา้นคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีนกัวิชาการไดส้รุปความหมายของทกัษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 
   เกอร์ฮาร์ด (Gerhard, 1980; อา้งใน พิมพพ์ร  ไชยฤกษ์  2552 : 77) ไดก้ล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นการสร้างระบบความคิดใหม่จากสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงจะน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ และเห็นผลท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบใหม่ 
   เจนเซน (Jensen, 1980; อา้งใน พิมพพ์ร  ไชยฤกษ์ 2552 : 77) กล่าวถึง ความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเขียนค าตอบในรูปของตวัเลข กราฟ 
แผนภูมิ ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงลกัษณะค าตอบมีการประยกุตจ์ากความคิดเดิม 
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   รอย (Roy, 1986; อา้งใน สุภาวดี  ตั้งบุปผา 2533 : 143-147) กล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถท่ีสังเกตได ้โดยใชเ้กณฑ์พิจารณาความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการสรุปเป็นหลกัการ โดยทัว่ไป ความสามารถในการ
ตีความของค าตอบและความสามารถในการคน้หาเน้ือหาสาระท่ีส าคญั 
   Daren and Allen (1986; อา้งใน สุภาวดี  ตั้งบุปผา 2533  : 143 ) กล่าววา่ เด็กจะ
เกิดความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ไดน้ั้น จะตอ้งมีความสามารถพื้นฐานอนัประกอบดว้ยทกัษะ 
2 ทกัษะ คือ  

1) ทกัษะการใชเ้หตุผลเชิงอา้งอิง (Skill of Reference Study) 
2) ทกัษะในการใชเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์และทางคณิตศาสตร์ (Skill of  

Scientific and Mathematical Reasoning ) 
   สุวิทย์  มูลค า (2547 : 9 ) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ไวว้่า เป็น
กระบวนการทางปัญญาท่ีสามารถขยายขอบเขตความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมสู่ความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่าง
ไปจากความคิดเดิมและเป็นความคิดท่ีใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้น ความคิดสร้างสรรค ์ 
ถือไดว้า่ เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีมีความส าคญัต่อเด็ก ท าให้เด็กสามารถสร้างความคิด สร้าง
จินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีก าหนดไว ้ความคิดสร้างสรรค์ คือพลงัทาง
ความคิดท่ีเด็กๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิด หากไดรั้บการกระตุน้ การพฒันาแห่งการสร้างสรรคจ์ะท าให้
เด็กเป็นคนท่ีมีอิสระทางความคิด มีความคิดฉีกกรอบ และสามารถหาหนทางในการสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆ ไดเ้สมอ ดงันั้นการสอนความคิดสร้างสรรคแ์ละการฝึกฝนให้เด็กสามารถคิดอยา่งสร้างสรรค ์
จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้คุณภาพในตวัเด็กให้มัน่ใจในตนเอง และเติมโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ
มากยิง่ข้ึน 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ให้ความหมาย
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศัยความรู้พื้นฐาน จินตนาการ และ
วิจารณญาณ  ในการพฒันาหรือคิดค้นองค์ความรู้หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์หลายระดบั  ตั้งแต่ระดบัพื้นฐานท่ีสูง
กว่าความคิดพื้นๆเพียงเล็กน้อยไปจนกระทัง่เป็นความคิดท่ีอยู่ในระดบัสูงมาก องค์ประกอบของ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ 
   พิมพ์พร  ไชยฤกษ์ (2552  : 77)  ได้ส รุปความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการกระท า เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตใหม่ๆ ทางความคิด ซ่ึงเกิดจากความคิดดา้น
จินตนาการมากกวา่การใชเ้หตุผล จนเกิดความคิดท่ีแปลกใหม่และแตกต่างจากความคิดเดิม รวมทั้ง
เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ 
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 จึงสรุปไดว้า่ ทกัษะกระบวนการคิดสร้างสรรค ์หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถสร้างระบบ
ความคิดใหม่จากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเกิดจากความคิดดา้นจินตนาการ ความคิดท่ีมีอยู่
เดิมสู่ความคิดท่ีแปลกใหม่ น าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีเป็นประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

4. แนวทางการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
กรมวชิาการ (2545 : 195-205) ไดส้รุปแนวทางของการพฒันาทกัษะ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
                       4.1 การพฒันาทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนเกิด 
ทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหา  นบัว่าเป็นเร่ืองยากพอสมควรส าหรับผูส้อน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ 
จะพฒันาได้ดีในทกัษะการคิดค านวณ  แต่เม่ือพบโจทย์ปัญหามกัจะมีปัญหาในเร่ืองของทกัษะ    
การอ่านท าความเขา้ใจโจทย ์ การวิเคราะห์โจทย ์ รวมถึงการหารูปแบบแนวคิดในการแกปั้ญหานั้น 
การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาได ้ ผูส้อนตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนไดฝึ้ก
คิดด้วยตนเองให้มาก  โดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ  ท้าทาย  ให้อยากคิด       
เร่ิมดว้ยปัญหาท่ีเหมาะกบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  โดยอาจเร่ิมดว้ยปัญหา
ท่ีผูเ้รียนสามารถใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแลว้มาประยุกตก่์อน  ต่อจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือปัญหา 
ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบมา  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูง  ผูส้อนควรเพิ่มปัญหาท่ียากซ่ึงตอ้งใช้
ความรู้ท่ีซบัซอ้นหรือมากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ย ในการเร่ิมตน้พฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา  ผูส้อนจะตอ้งสร้างพื้นฐานให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบั
กระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงมีอยู ่4  ขั้นตอนก่อน  แลว้จึงฝึกทกัษะในการแกปั้ญหา ซ่ึงการฝึกทกัษะ
กระบวนการแกปั้ญหา มี 4  ขั้นตอน  มีดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1  ท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา 
 ขั้นท่ี 2  วางแผนแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 3  ด าเนินการแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 4  ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
    จากกระบวนการแกปั้ญหาทั้ง  4  ขั้นตอนน้ี  ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะอ่ืนๆ   

ประกอบดว้ย 
 ขั้นท่ี 1  ท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา  ตอ้งอาศยัทกัษะท่ีส าคญัและ 

จ าเป็นอีกหลายประการ  เช่น  ทกัษะในการอ่านโจทยปั์ญหา  ทกัษะการแปลความหมายทางภาษา 
ซ่ึงผูเ้รียนควรแยกแยะไดว้า่  โจทยก์ าหนดอะไรใหแ้ละโจทยต์อ้งการใหห้าอะไร  หรือพิสูจน์
ขอ้ความใด 
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 ขั้นท่ี 2  วางแผนแกปั้ญหา  เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด  ตอ้งอาศยัทกัษะในการน า 
ความรู้  หลกัการหรือทฤษฏีท่ีเรียนรู้มาแลว้  ทกัษะในการเลือกใชย้ทุธวธีิท่ีเหมาะสม  เช่น  เลือกใช้
การเขียนรูปหรือแผนภาพ  ตาราง  การสังเกตหาแบบรูปหรือความสัมพนัธ์  เป็นตน้  ในบางปัญหา
อาจใชท้กัษะในการประมาณค่า  คาดการณ์  หรือคาดเดาค าตอบมาประกอบดว้ย  ผูส้อนจะตอ้งหา
วธีิฝึกวเิคราะห์แนวคิดในขั้นน้ีใหม้าก 

 ขั้นท่ี 3  ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา  ตอ้งอาศยัทกัษะในการคิดค านวณหรือการ 
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์  ทกัษะในการพิสูจน์หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

 ขั้นท่ี 4  ขั้นตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั ตอ้งอาศยัทกัษะในการค านวณ              
การประมาณค าตอบ  การตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีหาได้  โดยอาศยัความรู้สึกเชิงจ านวน (Number 
Sense)  หรือ  ความรู้สึกเชิงปริภูมิ  (Special Sense)  ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ี
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือปัญหา 
 ในการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี  ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป  โดยก าหนดประเด็นค าถามน าให้คิด  และหาค าตอบเป็นล าดบั
เร่ือยไป  จนผูเ้รียนสามารถหาค าตอบได ้ หลงัจากนั้นในปัญหาต่อๆไป  ผูส้อนจึงค่อยๆลดประเด็น
ค าถามลงจนสุดท้ายเม่ือเห็นว่าผูเ้รียนมีทกัษะในการแก้ปัญหาเพียงพอแล้วก็ไม่จ  าเป็นต้องให้
ประเด็นค าถามช้ีน าก็ได ้ และในการจดัให้เรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาตามล าดบัขั้นตอนนั้น  เม่ือ
ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการแลว้  การพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ผูส้อนควรเน้น
ฝึกการวิเคราะห์แนวคิดอย่างหลากหลาย  ในขั้นวางแผนแกปั้ญหาให้มาก  เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคญัและยากส าหรับผูเ้รียน 
  4.2 การพฒันาทกัษะกระบวนการให้เหตุผล เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด 
และใหเ้หตุผลเป็นส่ิงส าคญั  โดยทัว่ไปเขา้ใจกนัวา่  การฝึกใหรู้้จกัใหเ้หตุผลท่ีง่ายท่ีสุด  คือ การฝึก
จากการเรียนเรขาคณิตตามแบบยคุลิด  เพราะมีโจทยเ์ก่ียวกบัการใหเ้หตุผลมากมาย  มีทั้งการให้
เหตุผลอยา่งง่าย  ปานกลาง  และอยา่งยาก  แต่ท่ีจริงแลว้การฝึกใหเ้รียนรู้จกัคิดและใหเ้หตุผลอยา่ง
สมเหตุสมผลนั้น  สามารถสอดแทรกไดใ้นการเรียนรู้ทุกเน้ือหาของวชิาคณิตศาสตร์และวชิาอ่ืนๆ
ดว้ย ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผลและรู้จกัใหเ้หตุผล  มีดงัน้ี 

1) ควรใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัโจทย ์ หรือปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ  เป็นปัญหาท่ี       
ไม่ยากเกินความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะคิดและใหเ้หตุผลในการหาค าตอบได ้

       2) ใหผู้ส้อนมีโอกาสและเป็นอิสระท่ีจะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใช้ 
และใหเ้หตุผลของตนเอง 
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       3) ผูส้อนช่วยสรุปและช้ีแจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่  เหตุผลของผูเ้รียนถูกตอ้ง      
ตามหลกัเกณฑห์รือไม่  ขาดตกบกพร่องอยา่งไร 

       4) การเร่ิมตน้ท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้  และเกิดทกัษะในการใหเ้หตุผล  
ผูส้อนควรจดัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั  ผูส้อนสังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้รียนและคอยช่วยเหลือโดยกระตุน้หรือช้ีแนะอย่างกวา้งๆ  โดยใช้ค  าถามกระตุน้ดว้ยค าว่า  
“ท าไม”  “อยา่งไร”  “เพราะเหตุใด”  เป็นตน้  พร้อมทั้งให้ขอ้คิดเพิ่มเติมอีก  เช่น  “ถา้...........แลว้  
ผูเ้รียนคิดวา่.........จะเป็นอยา่งไร”  ผูเ้รียนท่ีให้เหตุผลไดไ้ม่สมบูรณ์  ผูส้อนจะตอ้งไม่ตดัสินดว้ยค า
วา่  ไม่ถูกตอ้ง  แต่อาจใชค้  าพดูเสริมแรงและใหก้ าลงัใจวา่  ค  าตอบท่ีผูเ้รียนตอบมามีบางส่วนถูกตอ้ง  
ผูเ้รียนคนใดจะให้ค  าอธิบายหรือให้เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนไดอี้กบา้ง  เพื่อให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้
ร่วมกนัมากยิง่ข้ึน 

         5) ในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหเ้รียนไดคิ้ดอยา่งหลากหลาย   
โจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดใหค้วรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open – ended Problem)  ท่ี
ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหเ้หตุผลท่ีแตกต่างกนัได ้

4.3 การพฒันาทกัษะกระบวนการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์ และ            
การน าเสนอ เป็นการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทกัษะการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
และการน าเสนอ  โดยท าได้ทุกเน้ือหาท่ีต้องการให้คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหา  เช่น  ในวิชาเรขาคณิตมีเน้ือหาท่ีตอ้งฝึกการวิเคราะห์  การให้เหตุผล  และการพิสูจน์  
ผูเ้รียนตอ้งฝึกทกัษะในการสังเกต การน าเสนอรูปภาพต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 

นอกจากน้ี การจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะการส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง 
คณิตศาสตร์  และการน าเสนอในวิชาพีชคณิต  เป็นการฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ปัญหา  
สามารถเขียนปัญหาในรูปแบบของตาราง  กราฟ  หรือข้อความ  เพื่อส่ือสารความสัมพนัธ์ของ
จ านวนเหล่านั้น  ขั้นตอนในการด าเนินการเร่ิมจากการค านวณโจทย์ปัญหาให้ผูเ้รียนวิเคราะห์  
ก าหนดตวัแปร  เขียนความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปของสมการหรืออุดมการณ์ตามเง่ือนไขก าหนด 
และด าเนินการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการทางพีชคณิต 

ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดทกัษะการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และ  
การน าเสนอ จึงมีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 

 1) ก าหนดโจทยปั์ญหาท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
            2) ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัและแสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนช่วย
ช้ีแนะแนวทางในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และการน าเสนอ 
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    3) การฝึกทกัษะ/กระบวนการน้ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง  โดยสอดแทรกอยูทุ่กขั้นตอน 
ของการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ใหผู้เ้รียนคิดตลอดเวลาท่ีเห็นปัญหาวา่  ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น  จะมี
วธีิแกปั้ญหาอยา่งไรเขียนรูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปรเป็นอยา่งไรจะใชภ้าพ  ตาราง  หรือกราฟ
ใดช่วยในการส่ือสารความหมาย 
  4.4  การพฒันาทกัษะกระบวนการเช่ือมโยง ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีตอ้งการ
ให้ผูเ้รียนมีความรู้และมีพื้นฐานในการท่ีจะน าไปศึกษาต่อนั้น  จ  าเป็นตอ้งบูรณาการเน้ือหาต่างๆ   
ในวชิาคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนั  เช่น  การใชค้วามรู้ในเร่ืองเหตุในการให้ค  าจ  ากดัความหรือ บทนิยาม
ในเร่ืองต่างๆ  เช่น  บทนิยามของฟังก์ชันในรูปของเซต  บทนิยามของล าดบัในรูปของฟังก์ชัน  
นอกจากการเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาต่างๆ  ในคณิตศาสตร์ด้วยกันแล้ว  ยงัมีการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  โดยใชค้ณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และใชใ้นการแกปั้ญหา  
เช่น  ในเร่ืองการเงิน  การคิดดอกเบ้ียทบตน้  ก็อาศยัความรู้ในเร่ืองเลขยกก าลงัและผลบวกของ
อนุกรม  ในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชค้วามรู้เก่ียวกบัรูปเรขาคณิต 

นอกจากนั้นแลว้  ยงัมีการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์นวชิาชีพบางอยา่ง 
โดยตรง  เช่น  การตดัเยบ็เส้ือผา้  งานคหกรรมเก่ียวกบัอาหาร  งานเกษตร  งานออกแบบสร้างหีบห่อ
บรรจุภณัฑต่์างๆ  รวมถึงการน าคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัชีวติความเป็นอยูป่ระจ าวนั  เช่น  การซ้ือ
ขาย  การชัง่  ตวง  วดั  การค านวณระยะทางและเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง  การวางแผนในการออม
เงินไวใ้ชใ้นช่วงบั้นปลายของชีวติ 

ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัท่ีส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการเช่ือมโยง 
ความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  มีดงัน้ี 

 1) มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยา่งเด่นชดัในเร่ืองนั้น 
    2) มีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะน าไปเช่ือมโยงกบัสถานการณ์หรืองานอ่ืนๆท่ีตอ้งการ 

เป็นอยา่งดี 
    3) มีทกัษะในการมองเห็นความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงระหวา่งความรู้และทกัษะ 

กระบวรการท่ีมีในเน้ือหานั้นกบังานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
        4) มีทกัษะในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  หรือคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย 

     5) มีความเขา้ใจในการแปลความหมายของค าตอบท่ีหาไดจ้ากแบบจ าลองทาง 
คณิตศาสตร์วา่มีความเป็นไปไดห้รือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นอยา่งสมเหตุสมผล 
             6) ในการจดัการเรียนให้ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการเช่ือมโยงความรู้
คณิตศาสตร์นั้น  ผูส้อนอาจจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ  
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เพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นการน าความรู้  เน้ือหาสาระ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
เรียนรู้เน้ือหาใหม่  หรือน าความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ผูส้อนก าหนดข้ึน  เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  หรือเห็นการน า
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าว ัน   เพื่อให้ผู ้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง  และมีทักษะ
กระบวนการการเช่ือมโยงความรู้น้ี  ผูส้อนอาจมอบหมายงาน/กิจกรรมให้ผูเ้รียน  ไปศึกษาคน้ควา้
หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น แลว้น าเสนองานต่อผูส้อนและผูเ้รียน  ให้มีการอภิปรายและ  
หาขอ้สรุปร่วมกนั 

4.5 การพฒันาทกัษะกระบวนการความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นการสร้างบรรยากาศท่ี 
ช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ไดแ้ก่  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดและน าเสนอแนวคิดของ
ตนเองอย่างอิสระภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาแนะน าของผูส้อน  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
เร่ิมตน้จากการน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย  น่าสนใจ  เหมาะกบัวยัของผูเ้รียน  และเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียน
สามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยู่มาใช้แก้ปัญหาได้  การแก้ปัญหาควรจัดเป็น
กิจกรรมในลกัษณะร่วมกนัแก้ปัญหา  ให้ผูเ้รียนได้อภิปรายร่วมกนั  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
เสนอแนวคิดท่ีหลากหลายเป็นการช่วยเสริมเติมเตม็  ท าใหไ้ดแ้นวคิดในการแกปั้ญหาท่ีสมบูรณ์และ
หลากหลาย 
  ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีมีความส าคญัต่อเด็ก      
ท าให้เด็กสามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ี
ก าหนดให ้ความคิดสร้างสรรคคื์อพลงัทางความคิดท่ีเด็กๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิด หาไดรั้บการกระตุน้ 
การพฒันาหลงัแห่งการสร้างสรรคจ์ะท าใหเ้ด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดฉีกกรอบ และ
สามารถหาหนทางในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ไดเ้สมอดงันั้นการสอนความคิดสร้างสรรคแ์ละการ
ฝึกฝนให้เด็กสามารถคิดอย่างสร้างสรรค ์จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้คุณภาพในตวัเด็กให้มัน่ใจ
และเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน 
  โดยองคป์ระกอบส าคญัของความคิดสร้างสรรค ์ตามท่ี สุวทิย ์มูลค า (2547: 19-20; อา้ง
ใน Guilford) และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2550)ไดส้รุปวา่ ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายทิศทาง หรือเรียกไดว้า่ ลกัษณะการ
คิดอเนกนยั หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent thinking) ประกอบดว้ย 
  1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็นความสามารถในการคิดเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ
จ านวนมากท่ีแตกต่างกนัหรือหลากหลายวธีิ 
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   2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์ คิดแลว้เลือก / น าไปใชใ้ห้ตรงกบัสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด  ความคิดยืดหยุน่
จึงเป็นตวัเสริมใหค้วามคิดคล่องมีความแปลกแตกต่างกนัออกไป 

 3) ความคิดริเร่ิม (Originality) เป็นความสามารถในการคิดเพื่อใหไ้ดค้วามคิดท่ีมี
ลกัษณะแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดพื้นๆ เป็นความคิดท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีแตกต่างจากความคิด
พื้นๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม และอาจไม่เคยมีใครนึกหรือคิดมาก่อน ผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมจะตอ้งมีความกลา้คิด
นอกกรอบ  กลา้ลองเพื่อทดสอบความคิดของตน  และบ่อยคร้ังท่ีตอ้งอาศยัความคิดจินตนาการใน
การประยกุต ์
   4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความสามารถในการคิดเพื่อให้ไดค้วามคิดท่ี
มีรายละเอียดอยา่งลุ่มลึกหลายแง่มุมของแต่ละค าตอบของปัญหาจนกระทัง่สามารถสร้างผลงานหรือ
ช้ินงานข้ึนมาไดส้ าเร็จ  ความคิดละเอียดลออ  เป็นส่วนเสริมให้องคป์ระกอบส าคญั  3  ขอ้ขา้งตน้มี
ความสมบูรณ์  น าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์มีประสิทธิภาพ 
 สุวิทย ์ มูลค า (2547 : 30-31) ไดเ้สนอแนวทางส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยครูผูส้อน
ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  
   1) กระบวนการคิด เป็นการสอนท่ีเพิ่มทกัษะความคิดด้านต่างๆ เช่น ความคิด
จินตนาการ ความคิดเอกนัย ความคิดอเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิด
สังเคราะห์ ความคิดแปลกใหม่ ความคิดหลากหลาย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ
ประเมินผล 
   2) ผลิตผล  เป็นส่ิงท่ีช้ีให้เราเห็นหลายส่ิงหลายอย่างของการคิด เช่น วิธีคิด 
ประสิทธิภาพทางความคิด การน าความรู้ไปสู่การน าไปใช้ จุดส าคญัในการสอนว่า จะพิจารณา
เกณฑข์องผลผลิตอยา่งไรนั้น ควรจะก าหนดใหเ้ด็กรู้จกัระบุจุดประสงคข์องการท างาน รู้จกัประเมิน
การท างานของตนเองอยา่งใชเ้หตุผล มีความพยายามและสามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
   3) องค์ความรู้พื้นฐาน เป็นการให้โอกาสเด็กไดรั้บความรู้ผา่นส่ือและทกัษะหลาย
ดา้น โดยใช้ประสาทสัมผสัหรือความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และมีแหล่งขอ้มูลท่ี
ต่างกนัทั้งจากหนงัสือ ผูเ้ช่ียวชาญ การทดสอบดว้ยตนเอง และท่ีส าคญัคือ ให้เด็กไดส้ร้างความรู้จาก
ตวัของเขาเอง 
   4) ส่ิงท่ีทา้ทาย เป็นการหางานท่ีสร้างสรรคแ์ละมีมาตรฐานใหเ้ด็กท า 
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   5) บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นการให้อิสรเสรี ความยุติธรรม ความเคารพในความ
คิดเห็นของเด็ก ให้เด็กมัน่ใจว่าจะไม่ถูกลงโทษ หากมีความคิดท่ีแตกต่างจากครู หรือคิดว่าครูไม่
ถูกตอ้ง ยอมใหเ้ด็กลม้เหลวหรือผิดพลาด (โดยไม่เกิดอนัตราย) แต่ตอ้งฝึกให้เรียนรู้จากขอ้ผิดพลาด
ท่ีผา่นมา 
   6) ตัวเด็ก เป็นการสนับสนุนให้เด็กมีความเช่ือมั่นตนเอง ความเคารพตนเอง      
ควรกระหายใคร่รู้ 
   7) การใช้ค  าถาม เป็นการสนับสนุนให้เด็กถามค าถามของเขาหรือครูผู ้สอน          
ใชค้  าถามน ากระตุน้ใหเ้ด็กคิด 
   8) การประเมินผล  เป็นการหลีกเล่ียงการประเมินท่ีซ ้ าซากหรือเป็นทางการอยู่
ตลอด สนบัสนุนใหเ้ด็กประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนองและประเมินร่วมกบัครู 
   9) การสอนและการจัดหลักสูตร เป็นการผสมผสานกับวิชาการต่างๆ เพราะ
สามารถใชไ้ดก้บัวชิา ลองใหเ้ด็กเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่มีค  าตอบท่ีดีท่ีสุด หรือค าตอบท่ีตายแลว้ ค าตอบท่ี
คลุมเครือหรือเปล่ียนแปลงไดง่้ายๆ ครูเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือเด็กไม่ใช่เป็นผูส้ั่งการ 
   10) การจดัระบบในชั้นเรียน ให้เด็กได้คน้ควา้ความรู้ด้วยตนเองให้มากข้ึน ปรับ
ระบบตารางเรียนให้ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความสามารถท่ีหลากหลาย จดักลุ่ม
การสอนหลายๆ แบบ เช่น จบัคู่ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่และสอนแบบเด่ียว นอกจากน้ี ควรจดัห้องเรียน
ให้แตกต่างกนัไปในแต่ละเวลา สถานท่ี เช่น บางห้อง บางเวลา ไม่มีท่ีนั่ง นั่งใกล้กนั นัง่ไกลกนั     
นัง่ขา้งนอก เรียนท่ีสนาม เป็นตน้   
               จากแนวทางของการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผูว้จิยัจึงสรุปประเด็น
ส าคญัของการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละดา้น  ดงัตาราง 6  
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ตาราง 6  การวเิคราะห์ประเด็นความส าคญัของการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

การพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้าน.... 

กระบวนการ
แก้ปัญหา 

กระบวนการ 
ให้เหตุผล 

กระบวนการ
ส่ือสาร/ส่ือ
ความหมาย/
น าเสนอ 

กระบวนการเช่ือมโยง กระบวนการความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

1. ใหผู้เ้รียนท า
ความเขา้ใจปัญหา
หรือวเิคราะห์ปัญหา 
2.ใหผู้เ้รียนฝึก
วางแผนแกปั้ญหา 
3.ใหผู้เ้รียน
ด าเนินการแกปั้ญหา 
4.ใหผู้เ้รียน
ตรวจสอบหรือมอง
ยอ้นกลบั 
 

1.ใหผู้เ้รียนไดพ้บกบั
โจทยห์รือปัญหาท่ี
ผูเ้รียนสนใจ  
2.ใหผู้เ้รียนแสดงออก
ถึงความคิดเห็นในการ
ใชเ้หตผุลของตนเอง 
3.ผูส้อนสรุปและช้ีแจง
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่
เหตผุลของผูเ้รียนวา่
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
หรือไม่ขาดตกบกพร่อง
อยา่งไร 
4.ผูส้อนสงัเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียน
และใชค้  าถามกระตุน้
ช่วยเหลือ ช้ีแนะอยา่ง
กวา้งๆ 
5. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
คิดอยา่งหลากหลาย
โจทยปั์ญหา 
สถานการณ์ท่ีก าหนด
ควรเป็นปัญหา
ปลายเปิด (Open – 
ended Problem)  ท่ี
ผูเ้รียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือให้
เหตผุลท่ีแตกต่างกนัได ้

1 . ก า ห น ด โ จ ท ย์
ปัญหา ท่ีน่าสนใจ 
2.ใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง 
3.ใหผู้เ้รียนฝึก
ทกัษะ/กระบวนการ  
อยา่งต่อเน่ือง   

1.จดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ปัญหา
สอดแทรกการเรียนรู้ 
2.ใหผู้เ้รียนน าความรู้ 
เน้ือหา กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการเรียนรู้เน้ือหา
ใหม่มาแกปั้ญหา 
3.ใหผู้เ้รียนเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ หรือน า
คณิตศาสตร์ไป
ประยกุตใ์น
ชีวติประจ าวนั   
4.ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั
จริง เช่ือมโยงความรู้
5.มอบหมายงาน/
กิจกรรมใหผู้เ้รียน  
ไปศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมนั้น  
6.น าเสนองานต่อ
ผูส้อนและผูเ้รียน   
7.อภิปรายและหา
ขอ้สรุปร่วมกนั 
 

1.น าเสนอปัญหาทีท้่า
ทาย   
2.ให้ผู้เรียนน าความรู้
พืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์  ทีม่อียู่
มาใช้แก้ปัญหา 
3.ครูจดักจิกรรมใน
ลกัษณะให้ผู้เรียน
ร่วมกนัแก้ปัญหา   
4.ให้ผู้เรียนอภิปราย
ร่วมกนั และเปิด
โอกาส ให้ผู้เรียนได้
เสนอแนวคดิที่
หลากหลาย 
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 จากตาราง 6 จึงสรุปแนวทางการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของแต่ละดา้น 
ดงัต่อไปน้ี  

1) ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา มีแนวทางพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 
(1) ใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา 

       (2) ใหผู้เ้รียนฝึกวางแผนแกปั้ญหา 
    (3) ใหผู้เ้รียนด าเนินการแกปั้ญหา 
       (4) ใหผู้เ้รียนตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 

  2)   ทกัษะกระบวนการใหเ้หตุผล  มีแนวทางพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 
          (1) ใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัโจทยห์รือปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ  
           (2) ใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใชเ้หตุผลของตนเอง 
        (3) ผูส้อนสรุปและช้ีแจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่เหตุผลของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑห์รือไม ่ขาดตกบกพร่องอยา่งไร 
            (4) ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนและใชค้  าถามกระตุน้ช่วยเหลือ ช้ีแนะ
อยา่งกวา้งๆ 
            (5) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิดอยา่งหลากหลาย  โดยโจทยปั์ญหา สถานการณ์ท่ี
ก าหนดควรเป็นปัญหาปลายเปิด (Open – ended Problem)  ท่ีผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ใหเ้หตุผลท่ีแตกต่างกนัได ้
  3) ทกัษะกระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการน าเสนอ มีแนวทางพฒันาผูเ้รียน 
ดงัน้ี 
   (1)  ครูก าหนดโจทยปั์ญหา ท่ีน่าสนใจ 
          (2) ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 

        (3) ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะ/กระบวนการอยา่งต่อเน่ือง   
  4) ทกัษะกระบวนการเช่ือมโยง  มีแนวทางพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 
        (1) ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกการเรียนรู้ 
           (2) ใหผู้เ้รียนน าความรู้ เน้ือหา กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการเรียนรู้
เน้ือหาใหม่มาแกปั้ญหา 
           (3) ใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ หรือน าคณิตศาสตร์ไป
ประยกุตใ์นชีวติประจ าวนั   
       (4) ใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง เช่ือมโยงความรู้ 
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                        (5) ครูมอบหมายงาน/กิจกรรมใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมนั้น  
        (6) ใหผู้เ้รียนน าเสนองานต่อผูส้อนและเพื่อนของผูเ้รียน   
        (7) ใหผู้เ้รียนอภิปรายและหาขอ้สรุปร่วมกนั 
  5) ทกัษะกระบวนการความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีแนวทางพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 
        (1) ครูน าเสนอปัญหาท่ีทา้ทาย   
        (2) ใหผู้เ้รียนน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหา 
        (3) ครูจดักิจกรรมในลกัษณะใหผู้เ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหา   
        (4) ใหผู้เ้รียนอภิปรายร่วมกนัและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้สนอแนวคิดท่ีหลากหลาย 

5. การวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
5.1 หลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี,กระทรวงศึกษาธิการ (2546 

 : 12-15) ไดก้ล่าวการวดัผลประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ มีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
1) การวดัผลประเมินผลตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนควรใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นส่ิงเร้าท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยอาจใช้ค  าถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ
ดา้นเน้ือหา ส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ดงัตวัอยา่งค าถามต่อไปน้ี   

“นกัเรียนแกปั้ญหาน้ี  ไดอ้ยา่งไร”  
“ใครมีวธีิการนอกเหนือไปจากน้ีบา้ง”   
“นกัเรียนคิดอยา่งไรกบัวธีิการท่ีเพื่อนเสนอ” 

ซ่ึงการกระตุน้ดว้ยค าถามท่ีเนน้การคิด จะท าใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน 
ดว้ยกนัเองและระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ีผูส้อนยงั
สามารถใชค้  าตอบของผูเ้รียนเป็นขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ และพฒันาการดา้นทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน 

2) การวดัผลประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียนท่ีระบุไวต้าม 
มาตรฐานการเรียนรู้ และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั ซ่ึงก าหนดไวใ้นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีผูส้อนจะต้องก าหนดวิธีการวดัผลประเมินผล เพื่อใช้
ตรวจสอบวา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุผลตามตวัช้ีวดัตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้และตอ้งแจง้ผลการ
เรียนรู้ในแต่ละเร่ืองใหผู้เ้รียนทราบโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหผู้เ้รียนไปรับปรุงตนเอง 
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3) การวดัผลประเมินผลตอ้งครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ความคิด ทกัษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามสาระการเรียนรู้ท่ีจดัไวใ้นหลกัสูตร
ของสถานศึกษา โดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยการท างานหรือท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดสมรรถภาพทั้ง  
3 ดา้น งานหรือกิจกรรมดงักล่าว ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
   (1) สาระในงานหรือกิจกรรมตอ้งใชก้ารเช่ือมโยงความรู้หลายเร่ือง 
   (2) ทางเลือกในการด าเนินงานหรือการแกปั้ญหามีหลายวธีิ 
   (3) เง่ือนไขหรือสถานการณ์ของปัญหาท่ีเป็นปลายเปิด เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสแสดงความสามารถตามศกัยภาพของตน 
   (4) งานหรือกิจกรรมตอ้งเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนได้ใช้การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การพดู การเขียน การวาดรูป 
   (5) งานหรือกิจกรรมควรมีความใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นความเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบัชีวิตจริง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความตระหนกั
ในคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
       4) การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอ้งช่วยให้ขอ้สนเทศเก่ียวกบั
ผูเ้รียน ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการท่ีเหมาะสมอยา่งหลากหลาย เช่น การมอบหมาย
ให้ท าเป็นการบ้าน การเขียนแบบบนัทึกทางคณิตศาสตร์ (math note) การทดสอบ การสังเกต       
การสัมภาษณ์ การจดัท าแฟ้มสะสมงาน การท าโครงงาน รวมทั้งการใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินตนเอง และ
น าผลท่ีไดไ้ปตรวจสอบกบัผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อช่วยให้ผูส้อนไดมี้ขอ้สนเทศเก่ียวกบั
ผูเ้รียนอย่างครบถว้น การวดัผลประเมินผลคณิตศาสตร์เพื่อให้ไดข้อ้สนเทศดงักล่าวสามารถท าได ้  
3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   (1) การประเมินเพื่อวินิจฉัยผูเ้รียน มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความรู้
ความสามารถและคน้หาจุดเด่นหรือจุดดอ้ยของผูเ้รียน ดว้ยการสังเกต การสอบปากเปล่า หรือการใช้
แบบทดสอบเพื่อวินิจฉยั ทั้งน้ีค  าถามหรืองานท่ีมอบหมายควรมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาสาระท่ีเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ และครอบคลุมทกัษะกระบวนการหรือความสามารถทางคณิตศาสตร์ดว้ย 
   (2) การประเมินเพื่อให้ได้ขอ้มูลป้อนกลบั มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ผูเ้รียนถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยเนน้การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีครอบคลุม
ทั้งการทดสอบ การน าเสนอผลงานในชั้นเรียน การท าโครงงาน การแก้ปัญหา การอภิปรายใน      
ชั้นเรียนหรือการท าภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   (3) การประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน มีจุดประสงคเ์พื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนในรายวิชานั้น วิธีการประเมินควร
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พิจารณาจากการปฏิบติังาน และการทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวิชาหรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
  เคร่ืองมือวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการประเมินตามจุดประสงคห์น่ึง อาจ
ไม่สามารถน ามาใชก้บัอีกจุดประสงคห์น่ึงได ้เช่น แบบทดสอบเพื่อการแข่งขนัหรือเพื่อการคดัเลือก
ท่ีมีความยากง่ายและมีจ านวนขอ้ค าถามเหมาะสมกบัผูเ้รียนบางกลุ่มอาจไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้
กบัผูเ้รียนทุกคน และไม่ควรน าผลการคดัเลือกจากการแข่งขนัมาใชใ้นการตดัสินผลการเรียนรู้ 
         5) การวดัผลประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อน าผลการประเมิน
มาใช้ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุง     
การสอนของผูส้อนให้มีประสิทธิภาพ จึงตอ้งวดัผลประเมินผลอย่างสม ่าเสมอและน าผลท่ีไดม้าใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงจะแบ่งการประเมินผลเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
      (1) การวดัผลประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินผลท่ีก าหนดไวก่้อน
เร่ิมตน้การสอนแต่ละหน่วยหรือแต่ละบทตามจุดมุ่งหมายการสอน 
      (2) การวดัผลประเมินผลระหว่างเรียน หรือการวดัผลประเมินผล       
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการวดัผลประเมินผลความรู้ความสามารถของผูเ้รียนตามผล   
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการเรียนรู้แต่ละบทเรียนหรือแต่ละหน่วย 
       (3) การว ัดผลประเมินผลหลังเรียน เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้สรุปผล        
การเรียนรู้ หรือเป็นการวดัผลประเมินผลแบบสรุปรวบยอดหลังจากจบหน่วยการเรียน/ภาค
การศึกษา/ปีการศึกษา 
  กรมวิชาการ (2544, อา้งใน อภิรักษ์ อติพลอคัรพนัธ์ุ, 2548 : 21) ได้กล่าวถึงการ
ประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอ้งยดึหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

1) การประเมินผลตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและควบคู่กบักระบวนการเรียนการ 
สอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น เป็นการจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนได้ปฏิบติัจริง 
ดงันั้น การใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผล จะช่วยให้ผูส้อนสามารถ
ใชค้  าตอบของผูเ้รียนเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนได ้

2) การประเมินตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเป้าหมายการ 
เรียนรู้ จุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้นั้น เป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีผูส้อนก าหนดไวเ้ม่ือ
ผูเ้รียนจบการเรียนรู้ในแต่ละระดบัชั้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของผูส้อนท่ีจะต้องประเมินผลตาม
จุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้  



 
42 

3) การประเมินผลทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความส าคญัเทียบเท่า 
กบัการวดัความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหา 

4) การประเมินผลการเรียนรู้ ตอ้งน าไปสู่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน 
รอบดา้น การวดัและประเมินผลไม่ใช่การให้ผูเ้รียนท าแค่เพียงแบบทดสอบ ซ่ึงให้ขอ้มูลเพียงดา้น
เดียว แต่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือการวดัและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ 
แบบฝึกหัด โครงงาน บันทึกของผู ้เ รียน การประเมินตนเอง เพื่อให้ข้อมูลในการวัดและ               
การประเมินผลมีหลากหลาย 

5) การประเมินผลการเรียนรู้ ตอ้งเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียน 
มีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตน ผูส้อนจะต้องสร้าง
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลหรือวิธีการวดัท่ีทา้ทาย และส่งเสริมให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นในการหา
ความรู้มากยิง่ข้ึน 
  จรรยา  ภูอุดม  (2545 : 26-28; อา้งใน พิมพ์พร  ไชยฤกษ์ 2552: 79) กล่าวว่า       
การวดัผลและการประเมินการเรียนไม่ควรเป็นเพียงเคร่ืองมือในการตดัสินผลการเรียนหรือประเมิน
ความกา้วหน้าในการเรียนของผูเ้รียนเพียงอย่างเดียว แต่การน ามาใช้ในการพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน และการบริหารหลกัสูตรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การวดัและประเมินผล
การเรียนจึงตอ้งเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเ้คร่ืองมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย เคร่ืองมือในการวดัไม่ควรใชเ้พียงแบบทดสอบเพียงอยา่งเดียว โดยเฉพาะ
การวดัและประเมินผลเก่ียวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู ้เ รียน ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีซับซ้อน การใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบตามปกติท่ีผ่านมาอาจจะวดัได้ยาก 
แบบทดสอบท่ีใช้อาจต้องใช้การเขียนเพื่อสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของนักเรียนมากข้ึน การเขียน
สะทอ้นความคิดโดยให้ผูเ้รียน การสัมภาษณ์หรือประเมินจากงานท่ีมอบหมายให้ท าเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน หรือดูร่องรอยความสามารถ
ของงานท่ีปรากฏ ค าถามหรืองานอาจอยูใ่นรูปสถานการณ์หรือปัญหา 

จึงสรุปหลักการส าคญัของการวดัและประเมินผลได้ว่า การวดัและประเมินผลเก่ียวกับ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้น ต้องท าอย่างต่อเน่ืองและควบคู่กับกระบวนการเรียน        
การสอน เป็นการจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนได้ปฏิบติัจริง การประเมินตอ้งสอดคล้องกับจุดประสงค ์    
การเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้ โดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการท่ีหลากหลาย 
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5.2 ขั้นตอนของการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีขั้นตอนและวธีิการท่ีหลากหลายและ 

แตกต่างกนัตามจุดมุ่งหมายและความตอ้งการของผูป้ระเมิน ทั้งน้ี การวดัผลประเมินผลในแต่ละ
ขั้นตอนตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั ดงัแผนภาพ 1 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
,กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 15-16 ) 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพ 1 ความสัมพนัธ์ของขั้นตอนการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 จากความสัมพนัธ์ของแต่ละดา้น มีรายละเอียด  ดงัน้ี  
1) การวางแผนการวดัผลประเมินผล โดยผูส้อน ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนด 

รายละเอียดส าคญัท่ีประกอบดว้ย 
(1) จุดประสงคข์องการน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการสัดผลประเมินไปใช้ 
(2) กรอบของสระการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการท่ีตอ้งการวดัผลประเมินผล 
(3) การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
(4) เกณฑก์ารจดัสินสมรรถภาพของผูเ้รียน 
(5) รูปแบบท่ีใชใ้นการสรุป ตดัสินและรายงานผล 

2) การรวบรวมขอ้มูล ในการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งค านึงถึงการประเมินผล 
ควบคู่ไปกบัการใช้เคร่ืองมือวดัผลประเมินผลท่ีเหมาะสม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบั
แผนท่ีวางไว ้ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งสร้างเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลายตาม
สภาพจริง มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสอดคล้องกบัการประเมินสมรรถภาพของผูเ้รียน    
ทั้งดา้นความรู้ความคิด ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
 

การวางแผน 

การน าผลไปใช ้ การรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวดัผลประเมินผล 
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       3) การวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูส้อนจะตอ้งน าขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้มาวเิคราะห์เพื่อน าไปสู่ 
ขอ้สรุปเก่ียวกบัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามประเภทของงานและ
มาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมทั้งเก็บบนัทึกขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน 

       4) การน าผลไปใช ้ผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ไปใช ้
ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

ทั้งน้ี ถา้ผูส้อนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง พบวา่ มีขั้นตอนใดของการวดัผลประเมินผลหรือผลท่ีได ้
ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ก็สามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้

5.3 การวดัและประเมินผลสมรรถภาพของผู้เรียนคณติศาสตร์ 
การวดัและประเมินสมรรถภาพของผูเ้รียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จึงมี 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการประเมินท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์โดยตรงกบัการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึง
การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลงานจากหลกัฐานร่องรอยหรือผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การบนัทึก การทดลอง และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผลงานท่ีผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแสดงถึงสมรรถภาพของผูเ้รียนอยา่งเพียงพอและ
ตรงตามความจริง การประเมินตามสภาพจริงควรให้ความส าคัญกับทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคล้องกับคุณภาพของผูเ้รียนแต่ละคนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดเป้าหมายไว ้ดงัน้ี (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี, กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 17 ) 

1) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ตามความสามารถของตนเอง 
2) เพื่อใหก้ารประเมินสอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง 
3) เพื่อใหส้ามารถคน้หาจุดเด่นของผูเ้รียนและส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาไดอ้ยา่ง 

เตม็ศกัยภาพ 
4) เพื่อใหท้ราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและน าไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลา 

ดงันั้น การประเมินตามสภาพจริงของผูเ้รียนจึงจะช่วยพฒันาและส่งเสริมสมรรถภาพของ 
ผูเ้รียนท่ีครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความคิด  ทกัษะกระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์       
ดังภาพความสัมพันธ์  ต่อไปน้ี  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ,
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 17 ) 
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  ภาพ 2  ความสัมพนัธ์ของการประเมินสมรรถภาพของผูเ้รียน 

 จากภาพ 2 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี,กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546 : 18-20) จึงไดแ้จกแจงรายละเอียดของการประเมินสมรรถภาพของแต่ละดา้น เป็นพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านความรู้ความคิด 
ความรู้ความคิดของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นการพฒันาสมรรถภาพของ 

ผูเ้รียนท่ีแสดงออกดว้ยพฤติกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

สมรรถภาพ พฤติกรรมการแสดงออก 
1. ความรู้ความจ า -บอกบทนิยาม ทฤษฎีบท และขอ้ตกลงต่างๆ 
2. ความเขา้ใจ -อธิบายและยกตวัอยา่งประกอบ 
3. การน าไปใช ้ -น าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
4. การวเิคราะห์ -แยกแนวคิดท่ีซบัซอ้นออกเป็นส่วนๆ 
5. การสังเคราะห์ -รวบรวมความรู้ ขอ้เทจ็จริง และลงขอ้สรุปหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
6. การประเมินค่า -เปรียบเทียบความรู้ และตดัสินใจหรือสรุปเพื่อการเลือกตามเกณฑท่ี์

ก าหนดไว ้

   เพราะฉะนั้น การวดัผลประเมินผลดา้นความรู้ความคิด จะตอ้งพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของ
การประเมินผลท่ีก าหนดไวแ้ลว้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแสดงออกตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร
การเรียนรู้ 

 

 

ความรู้ความคิด 

สมรรถภาพของผูเ้รียน 

คุณลกัษณะ    
ท่ีพึงประสงค ์

ทกัษะ
กระบวนการ 
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2. ด้านทกัษะกระบวนการ 
ทกัษะกระบวนการ เป็นสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งยิง่ ซ่ึง 

ประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์     
จึงประเมินไดจ้ากความสามารถในการแสดงออกตามขั้นตอนของแต่ละทกัษะ ดงัน้ี 

ทกัษะกระบวนการ พฤติกรรมการแสดงออกตามขั้นตอนของทกัษะ 
1. การแกปั้ญหา -ท าความเขา้ใจกบัปัญหา โดยระบุประเด็นปัญหา ก าหนดตวัแปร และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
-สร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ีเป็นไปได ้
-ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ 
-ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเป็นไปไดข้องการแกปั้ญหา 
-ตรวจสอบขั้นตอนการแกปั้ญหา 

2. การใหเ้หตุผล -รวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการแกปั้ญหา 
-เลือกใชค้วามรู้เพื่อจดัล าดบัขั้นตอนของการใหเ้หตุผลและลงขอ้สรุป 
-ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผล 

3. การส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และ    
การน าเสนอ 

-เลือกรูปแบบการส่ือสารส่ือความหมายและน าเสนอดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 
-ใชข้อ้ความ ศพัท ์สูตร สมการ หรือแผนภูมิท่ีเป็นสากล 
-บนัทึกผลงานในทุกขั้นตอนอยา่งสมเหตุสมผล 
-สรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากการคน้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
-เสนอความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 

4. การเช่ือมโยง -เปรียบเทียบความรู้ของแต่ละสาระ 
-เช่ือมโยงสถานการณ์จริงกบัตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
-หาขอ้สรุปจากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
-เช่ือมโยงความรู้ในแต่ละสาระทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อน าไปสู่
การเรียนรู้มโนทศัน์ท่ีซบัซอ้น 
-สรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ 

5. ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

-ใชค้วามรู้หรือมโนทศัน์เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
-สร้างสรรคต์วัแบบทางคณิตศาสตร์หรือช้ินงานท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
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3. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ประกอบดว้ย  
3.1  การท างานอยา่งเป็นระบบ 
3.2  มีระเบียบวนิยั 
3.3  มีความรอบคอบ 
3.4  มีความรับผดิชอบ 
3.5  มีวจิารณญาณ 
3.6  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3.7  ตระหนกัในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 จึงสรุปได้ว่า การวดัและประเมินผลสมรรถภาพของผูเ้รียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ความคิด ดา้นทกัษะกระบวนการ และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์นั้น จะตอ้งกระท าให้ครอบคลุม
สมรรถภาพท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงลกัษณะของการประเมินท่ีเป็นไปได ้ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1) การประเมินโดยผูส้อน  เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผูส้อนเป็นผูส้ร้าง 
เคร่ืองมือและเป็นผูว้ดัผลประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2) การประเมินโดยผูส้อนและผูเ้รียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผูส้อนและ 
ผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และเกณฑต่์างๆของการประเมิน รวมทั้งประเมินผลงาน
ร่วมกนั 

3) การประเมินโดยผูเ้รียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนด 
เป้าหมาย ขอบเขต และสร้างผลงาน รวมทั้งประเมินผลงานดว้ยตนเอง 

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัและประเมินผลคณติศาสตร์ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ  

(2546 : 21) ไดก้ล่าวถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลคณิตศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการ
วดัผลประเมินผลทั้ง 3 ลกัษณะ คือ ความรู้ความคิด กระบวนการ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์นั้น 
จึงสามารถจ าแนกเคร่ืองมือไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) แบบทดสอบ  เป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีผูส้อนสร้างข้ึน เพื่อใชท้ดสอบผูเ้รียน       
ซ่ึง ประกอบด้วย แบบทดสอบประเภทต่างๆ ได้แก่ แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจบัคู่ แบบ
เปรียบเทียบ แบบเติมค า แบบเขียนตอบ แบบต่อเน่ือง แบบตอบสองขั้นตอน และแบบแสดงวธีิท า 
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2) ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจมีส่วน 
ร่วมกนัก าหนดขอบเขตและเกณฑ์ต่างๆ ในการท างาน ซ่ึงประกอบด้วย แบบฝึกหัดปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การศึกษาคน้ควา้ทางคณิตศาสตร์ และการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แฟ้มสะสมงานและ
โครงงานคณิตศาสตร์เป็นภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีผูส้อน ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ อาจมีการ
ร่วมกนัประเมินผลของผูเ้รียนตามความเหมาะสม 
  ส านักทดสอบทางการศึกษา (2545) ไดแ้บ่งเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กระบวนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

1) การประเมินดว้ยการส่ือสารระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ การถามตอบ  การสนทนา  
พดูคุย การสอบปากเปล่า การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ การตรวจแบบฝึกหดัหรือการบา้น 

2) การประเมินจากการปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบวดัพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบตรวจสอบรายการ เกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็นตน้ 

3) การประเมินสภาพจริง ไดแ้ก่ ผลงาน แบบการสังเกต เป็นตน้ 
4) การประเมินดว้ยแฟ้มงาน 
ประพนธ์  จ่ายเจริญ (2547) ไดก้ล่าวถึง วธีิการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 วธีิ ไดแ้ก่ 
1) การสังเกตและตั้งค  าถามผูเ้รียน 
2) การประเมินจากการรายงานของผูเ้รียน 
3) การก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนรายงานทางคณิตศาสตร์ 
4) การใชข้อ้สอบแบบเลือกตอบ และขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ 

         5.5 เทคนิควธีิการวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 กรมวชิาการ (2544 : 207; อา้งใน พิมพพ์ร ไชยฤกษ ์2552 : 79-80) ได ้

กล่าวถึง การประเมินผลทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความส าคญัเท่าเทียมกบัการวดัความรู้ 
ความเขา้ใจในเน้ือหา ผูส้อนตอ้งอกแบบงานหรือกิจกรรม ซ่ึงส่งเสริมให้เกิดทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยอาจใช ้เทคนิควิธีการสังเกต สัมภาษณ์ หรือตรวจสอบคุณภาพผลงานเพื่อประเมิน
ความสามารถของผูเ้รียน งานหรือกิจกรรมการเรียนบางกิจกรรมอาจครอบคลุมทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์หลายดา้น ดงันั้น งานหรือกิจกรรมจึงควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1) สาระในงานหรือกิจกรรมอาศยัการเช่ือมโยงความรู้หลายเร่ือง 
2) ทางเลือกในการด าเนินงานหรือแกปั้ญหามีไดห้ลายวธีิ 
3) เง่ือนไขหรือสถานการณ์ปัญหามีลกัษณะเป็นปัญหาปลายเปิด ท่ีใหผู้เ้รียนท่ีมี 

ความสามารถต่างกนั มีโอกาสแสดงกระบวนการคิดตามความสามารถของตน 
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4) งานหรือกิจกรรมตอ้งเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการส่ือสาร  
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอในรูปการพดู การเขียน การวาดรูป เป็นตน้ 
  ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2544 : 50) กล่าวถึง เทคนิคการวดัและประเมินผลทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตอ้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ประเภทของทกัษะการแกปั้ญหาหรือผลไดท่ี้ปรากฏซ่ึงตอ้งการวดั 
2) จ านวนนกัเรียนท่ีจะประเมิน 
3) เวลาท่ีใชใ้นการประเมิน 
4) ประสบการณ์ของครูในการสอนและการประเมิน 
5) ความตอ้งการในการใชผ้ลของการประเมิน 
6) เคร่ืองมือการประเมินท่ีจะหาได ้
จรรยา  ภูอุดม (2545 : 27-28) กล่าววา่ การวดัและประเมินทกัษะกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ โดยทัว่ไปสามารถก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนได ้2 ลกัษณะ คือ 
1) ใหค้ะแนนแบบพิจารณาคุณภาพขององคป์ระกอบยอ่ย (Analytic Scoring  

Rubric) การให้คะแนนแบบน้ี จะให้ความส าคญักับขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือการหา
ค าตอบ การให้คะแนนและวิเคราะห์งานจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย และก าหนดคะแนน
ส าหรับองค์ประกอบตามความส าคญั การให้คะแนนแบบน้ี จึงท าให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของ
ผูเ้รียนในแต่ละองคป์ระกอบ 

2) ใหค้ะแนนแบบพิจารณาคุณภาพรวม (Holistic Scoring Rubric) การใหค้ะแนน 
แบบน้ี จะให้คะแนนแบบองค์รวม หรือมองภาพรวมของงานทั้งหมด โดยถือว่า ทุกองค์ประกอบ
ย่อยหรือทุกขั้นตอนมีน ้ าหนักความส าคัญเท่ากัน การให้คะแนนแบบน้ี เหมาะกับปัญหาท่ีให้
ความส าคญักบักระบวนการคิดและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  สิริพร  ทิพยค์ง (2544 : 115) ไดเ้สนอวิธีการให้คะแนนการประเมินการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
  0 คะแนน หมายถึง  การท่ีไม่ไดแ้สดงความพยายามในการแกปั้ญหาเลย 
  1 คะแนน หมายถึง  การแสดงความพยายามในการแกปั้ญหาบา้ง แต่ไม่ได ้
                                                           แสดงความกา้วหนา้ในการหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
  2 คะแนน หมายถึง  กระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดถึ้งแมจ้ะยงัไม่ไดค้  าตอบ 
  3 คะแนน หมายถึง  การใชก้ระบวนการแกปั้ญหาถูกตอ้งแต่ค านวณผิดพลาดเล็กนอ้ย 
  4 คะแนน หมายถึง การใชก้ระบวนการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง ท าใหไ้ดค้  าตอบ  
                                                          ท่ีถูกตอ้งและมีการอธิบายค าตอบนั้น 
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  พิมพพ์ร  ไชยฤกษ ์(2552 : 81-82 ) ไดก้ล่าวสรุปวา่ การวดัและประเมินผลทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถก าหนดกฎเกณฑก์ารใหค้ะแนนได ้2 ลกัษณะ คือ 

1) ใหค้ะแนนแบบพิจารณาคุณภาพขององคป์ระกอบยอ่ย (Analytic Scoring Rubric) 
2) ใหค้ะแนนแบบพิจารณาคุณภาพรวม (Holistic Scoring Rubric) 
ดงันั้น แนวทางการวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จึงใช ้

รูปแบบการใหค้ะแนนแบบพิจารณาคุณภาพรวม โดยถือวา่ องคป์ระกอบยอ่ยๆหรือทุกขั้นตอนจะมี
น ้ าหนักความส าคัญเท่ากัน การให้คะแนนแบบน้ี จึงเหมาะสมกับปัญหาท่ีให้ความส าคัญกับ
กระบวนการคิด และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 จึงสรุปไดว้า่ ส่ิงส าคญัท่ีเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ถือเป็นความรับผิดชอบของครูผูส้อน ท่ีตอ้งคน้หาว่า นกัเรียนคิดอยา่งไรเก่ียวกบังานของเขา ครูไม่
ควรเป็นผูต้ดัสินว่าถูกหรือผิด แต่ตอ้งเป็นผูน้ านักเรียนไปสู่การหาค าตอบท่ีถูกตอ้งและพยายาม
ช่วยเหลือให้นักเรียนไดเ้กิดการพฒันาทางความคิดเชิงคณิตศาสตร์ ครูตอ้งเสริมให้นักเรียนรู้จกั
ท างานกลุ่ม หรือรู้จกัฟังการอธิบายของผูอ่ื้น ครูตอ้งตั้งค  าถามถามนักเรียนในลกัษณะท่ีเป็นการ
กระตุน้ให้เกิดการคิด หรือกระตุน้ให้เกิดการสนทนามากข้ึน  เม่ือนักเรียนได้ค  าตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ตอ้งไม่ถือวา่เป็นเร่ืองผดิปกติ แต่ตอ้งถือเป็นส่ิงส าคญัเป็นพิเศษ ท่ีครูจะตอ้งมีสมมุติฐานวา่ กิจกรรม
ท่ีนักเรียนผูน้ั้นท าข้ึนเป็นกิจกรรมท่ีมีความหมาย ถ้าเป็นไปได้ครูควรกระตุน้ให้นกัเรียนผูน้ั้นได้
ตรวจสอบหรือประเมินการหาค าตอบและคน้หาขอ้ผดิพลาดในการหาค าตอบของเขาเอง 

เอกสารทีเ่กีย่วกบัทฤษฎกีารเรียนรู้กบัการสอนคณติศาสตร์ 
 บรูเนอร์ (Bruner ; อา้งใน มณฑา หิรัญบฏั 2549 : 14 ) สรุปวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการ
คน้พบของ Bruner นั้น เขาเช่ือวา่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดป้ระมวลขอ้มูลข่าวสารจากการท่ี
มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและส ารวจส่ิงแวดล้อม ซ่ึงวิธีท่ีผูเ้รียนใช้เป็นเคร่ืองมือในการคน้พบ
ความรู้นั้น ข้ึนอยูก่บัพฒันาการของผูเ้รียน จึงเรียงล าดบัพฒันาการออกเป็น 3 ขั้น คือ 

1) ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Level) เป็นขั้นท่ีเรียนรู้เกิดจากประสาท 
สัมผสั ดูตวัอยา่ง และท าตามเป็นช่วง สามารถแกปั้ญหาไดแ้มว้า่จะไม่สามารถท่ีจะอธิบายดว้ยค าพูด 
เด็กในวยัน้ีจ  าเป็นต้องมีโอกาสท่ีจะสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมด้วยตนเองและแสดง
พฤติกรรม เพราะการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพฒันาการดา้นการเรียนรู้
และความคิด 
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2) ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Level) เด็กในระยะน้ี เม่ือเห็นส่ิงเร้าจะเกิดการ 
รับรู้และเกิดภาพในสมอง จะใช้ภาพและการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นแกปั้ญหาของตน จะใช้รูปภาพแทน
ของจริง และเร่ิมท่ีจะสามารถใช้ภาษาและเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ สามารถเรียกบางส่ิง
บางอยา่งรอบๆตวั แต่การใชภ้าษาของเด็กในวยัน้ีมกัใชภ้าษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

3) ขั้นการเรียนรู้สัญลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic Level) ขั้นน้ีเด็กเขา้ใจลกัษณะ 
ของส่ิงเร้าไดดี้ข้ึน สามารถแยกลกัษณะของตวัเลือก (Alternative) ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทั้งยงัสามารถ
สรุปหรืออภิปรายทั้งท่ีเป็นส่ิงเร้าเป็นนามธรรมและเป็นสัญลกัษณ์ ทั้งยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคิด 
 ซ่ึงขั้นการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นของ Bruner ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ การจดักระท ากบัวตัถุ การใชภ้าพและการใชส้ัญลกัษณ์ 
 เพียเจต์ (Piaget; อา้งใน มณฑา หิรัญบฏั 2549 : 12-13 ) ไดแ้บ่งขั้นตอนการพฒันาทาง
สติปัญญาของมนุษย ์ออกเป็น 4 ขั้นใหญ่ๆ ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor stage) ขั้นน้ี
จะเร่ิมจากแรกเกิดจนถึง 2 ปี เด็กจะเรียนรู้ส่ิงรอบตวัได้ด้วยการสัมผสั การเคล่ือนไหวหรือการ
กระท าในระยะแรก ๆ พฤติกรรมของเด็กจะอยูใ่นรูปปฏิกิริยาสะทอ้น (Reflex) เช่น การก ามือหรือ
ดีดเทา้ การดูด ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหว หรือการกระท าส่ิงท่ียงัไม่มีจุดมุ่งหมายและไม่ไดต้ั้งใจใน
ระยะต่อมาพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกจะเป็นการกระท าส่ิงต่างๆ อย่างตั้งใจหรือมีจุดมุงหมาย  
(Goal-directed actions) เด็กในขั้นน้ีสนใจเฉพาะส่ิงท่ีมองเห็นหรือได้ยินหรือจบัตอ้งได้ ยงัไม่มี
จินตนาการ สามารถรับรู้ไดว้่าส่ิงของท่ีพบเห็นนั้นมีขนาด รูปร่าง สี คงท่ีจะเร่ิมแยกความแตกต่าง
และมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงของ และแยกความรู้สึกท่ีมีต่อบุคคลหรือส่ิงต่างๆ เม่ืออายุได้
ประมาณ 1 ขวบ จะรู้วา่วตัถุต่างๆท่ีมีรูปร่างคงท่ีนั้นอาจมีรูปร่างเปล่ียนแปลงไปตามสภาพท่ีมองเห็น 
    ขั้นท่ี 2 ขั้นก่อนการคิดแบบเหตุผล (Preoperational stage) ในขั้นน้ีเด็กจะมีอายุประมาณ 
2-7 ปี พฒันาการทางภาษาจะกา้วหนา้ข้ึนมาก แต่การแสดงออกทางภาษาและความ มกัจะมีลกัษณะ
ท่ียึดตวัเองเป็นตวักลาง (Egocentric) เด็กช่วงน้ีจะมีขีดจ ากดัในการรับรู้ จะสามารถพิจารณาหรือให้
ความสนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดค้ร้ังละ 1 มิติ (Centration) จึงมีผลให้เด็กในขั้นน้ี ไม่สามารถเขา้ใจ
เร่ืองการอนุรักษป์ริมาณ (Conservation of  quantity) ไดจ้ะไม่สามารถเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีเท่ากนั แมจ้ะ
เปล่ียนรูปร่างหรือแปรสภาพหรือเปล่ียนท่ีวางนั้นจะยงัคงเท่ากนัอยู ่
      ขั้นท่ี 3 ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete operational stage) ขั้นน้ีเร่ิมจาก
อายุ 7 ปี ถึง 11ปี เป็นระยะท่ีก าลงัเรียนอยูโ่รงเรียนประถมศึกษา เด็กในขั้นน้ีจะมีความสามารถคิด
เหตุและผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ยึดอยู่เฉพาะการรับรู้เหมือนขั้นก่อนๆ จะ
สามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ท่ีรวมกันข้ึนเป็นส่วนรวมทั้ งหมดสามารถคิดย้อนกลับ 
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(Reversibility) สามารถเขา้ใจเร่ืองการอนุรักษ์ (Conservation) สามารถจดักลุ่มหรือประเภทของ
ส่ิงของ (Classification) สามารถจดัเรียงอนัดบัของส่ิงของ (Seriation) และสามารถเขา้ใจเก่ียวกบั
เร่ืองเวลา (Time) ได ้เด็กในขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรมจะพฒันาความกา้วหนา้จากขั้นก่อน
การคิดแบบเหตุผลในหลายๆ เร่ือง เช่น สามารถพิจาณาส่ิงต่างๆไดค้ร้ังละหลายมิติ (Decentration) 
และพฒันาจากการยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentrism) ไปสู่ความสามารถท่ีจะเขา้ใจแนวคิดของ
สังคมรอบตวั และสามารถเขา้ใจวา่ผูอ่ื้นคิดอยา่งไรมากข้ึน  
     แมว้า่การคิดของเด็กในระยะน้ีจะพฒันาไปมากก็ตาม แต่ในการคิดยงัตอ้งอาศยัพื้นฐาน
ของการสัมผสัหรือส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมอยู่ ยงัไม่สามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีซับซ้อนได้เหมือน
ผูใ้หญ่ อยา่งไรก็ตามตอนปลายๆ ของขั้นน้ี เด็กจะเร่ิมเขา้ใจสาเหตุของเหตุการณ์รอบตวัและพร้อม
จะแกปั้ญหาไม่เพียงแต่ส่ิงท่ีสัมผสัไดห้รือเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่จะเร่ิมสามารถแกปั้ญหาโดยอาศยั
การตั้งสมมติฐานและอาศยัหลกัของความสัมพนัธ์ในปัญหานั้นๆ ไดบ้า้ง 
     ขั้นท่ี 4  ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal operational stage) ตั้งแต่อายุ 11 ปี
จนถึงวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นขั้นพฒันาการทางสติปัญญาและความคิดขั้นสุดทา้ยเป็นช่วงวยัท่ีเด็กสามารถ
ท่ีจะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ โดยพฒันาสมมติฐานอย่างสมเหตุสมผลเก่ียวกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงหมายถึงวา่ในระยะน้ี เด็กจะมีความสามารถคิดหาเหตุผลไดเ้หมือนผูใ้หญ่
นัน่เอง 
 พฒันาการทางสติปัญญา 4 ขั้นตอน Piaget น้ี จึงเป็นพื้นฐานในการล าดบัความคิดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ของเด็ก 
 โสภณ  บ ารุงสงฆ ์และสมหวงั  ไตรตนัวงษ ์(2550 : 22-23) ไดก้ล่าวถึง  ทฤษฏีการสอน
คณิตศาสตร์ไว ้ ดงัน้ี  
  1) ทฤษฏีแห่งการฝึกฝน  ทฤษฏีน้ีเนน้การฝึกฝนให้ท าแบบฝึกหดั มากๆ ซ ้ าจนเด็กจะ
คุน้กบัวธีินั้น เพราะเช่ือวา่วธีิการดงักล่าวท าใหผู้เ้รียนคณิตศาสตร์ได ้ฉะนั้น การสอนโดยเร่ิมจากครู
โดยให้ตวัอยา่งบอกสูตรแลว้ให้นกัเรียนฝึกฝนท าแบบฝึกหดัให้มากๆจนช านาญ  การฝึกฝนมีความ
จ าเป็นในการสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นวชิาทกัษะ แต่ทฤษฏีน้ียงัมีขอ้บกพร่องอีกมากมาย  คือ 
   (1) นกัเรียนตอ้งจดจ า ท่องเกณฑ ์สูตร ซ่ึงยาก 

   (2) นกัเรียนไม่อาจจดจ าขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเรียนมาไดห้มด 
   (3) นกัเรียนมาไดเ้รียนอยา่งเขา้ใจ จึงเกิดความลาก และสับสนในการคิดค านวณ
แกปั้ญหา และลืมส่ิงท่ีเรียนไดง่้าย 
      2) ทฤษฏีการเรียนรู้โดยบงัเอิญ  ทฤษฏีน้ีมีความเช่ือวา่ เด็กจะเรียนไดดี้ ก็ต่อเม่ือมีความ
ตอ้งการหรือความอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึน ฉะนั้น กิจกรรมการสอนเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ี
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เกิดข้ึนนั้นในโรงเรียนหรือชุมชนซ่ึงนักเรียนประสบการณ์กบัตวัเอง ส่วนขอ้พกพร่องในทฤษฏี    
คือ เหตุการณ์ท่ีเหมาะในการเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ัง  ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนในทฤษฏี
น้ีจะใชไ้ดเ้ป็นคร้ังคราว  ถา้ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนแลว้ทฤษฏีก็จะไม่เกิดผล  
     3) ทฤษฏีแห่งความหมาย  ทฤษฏีน้ีเน้นความคิดค านวณกบัความเป็นอยู่ของเด็กเป็น
หวัใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และเช่ือวา่นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเรียนไดดี้      
เม่ือไดเ้รียนส่ิงท่ีมีความหมายแก่ตนเอง  ทฤษฏีน้ีเป็นท่ียอมรับวา่มีความเหมาะสม  และน าไปสอน
คณิตศาสตร์อยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั 

  โสภณ  บ ารุงสงฆแ์ละสมหวงั  ไตรตนัวงษ ์(2550 : 22-23) ยงักล่าวถึง  ขอ้เปรียบเทียบ
ของการสอนทฤษฏีแห่งความหมาย ส าหรับวชิาคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

  1) ช่วยใหน้กัเรียนจดจ าเน้ือหาไดแ้ม่นย  า 
  2) ช่วยให้นักเรียนสามารถระลึกหรือร้ือฟ้ืนทักษะท่ีเลือนราง ไปแล้วกลับคืนมา         
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  3) ช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าความคิดและทกัษะทางคณิตศาสตร์ไดม้ากข้ึน 
  4) ช่วยใหน้กัเรียนไดง่้ายและสบายข้ึน โดยการจดัส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานไวเ้ป็นระบบ
ระเบียบท่ีต่อเน่ืองกนั  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่ายโยงความรู้หรือความเขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

  5) ลดการฝึกฝนลงเหลือเพียงฝึกฝนใหเ้กิดความสมบูรณ์ในการเรียนรู้เท่านั้น 
  6) ป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนตอบทางคณิตศาสตร์อยา่งไม่น่าเป็นไปไดกิ้นความจริง 
  7) ส่งเสริมเร้าใจในการเรียนโดยวธีิการแกปั้ญหา แทนการฝึกฝนจดจ าโดยไม่เขา้ใจ 
  8) เตรียมใหน้กัเรียนมีความสามารถ และความคล่องตวัในการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่างๆดว้ยวธีิท่ีมีประสิทธิภาพ 
  9) ท าให้นักเรียนมีอิสระมีความเช่ือมัน่ท่ีจะปะทะกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ทางจ านวน
ดว้ยความมัน่ใจจะเป็นไปไดว้่า ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูตอ้งค านึงถึงทฤษฏีการสอน
คณิตศาสตร์ควบคู่ไปกบัจิตวทิยาในการเรียนการสอนดว้ยจึงจะสนองความตอ้งการของเด็กได ้
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เป็นทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของ      
เพียเจต์(Piaget)และไวก็อทสก้ี ( Vygotsky) ท่ีมีรากฐานส าคัญในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ซ่ึง สุมาลี  ชยัเจริญ (2544; อา้งใน พชัรีย ์ กาท ามา 2558  : 22-23) ไดก้ล่าวสรุปวา่ 
แนวคิดส าคญัของทฤษฎีน้ี แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Cognitive Constructivism และ Social 
Constructivism โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) Cognitive Constructivism มีพื้นฐานแนวคิดมาจาก Piaget แนวคิดของทฤษฎีน้ี เนน้ 
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยการลงมือกระท า ซ่ึง  Piaget เช่ือว่า ถา้ผูเ้รียนถูกกระตุน้ดว้ยปัญหาท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive conflict) หรือท่ีเรียกวา่ เกิดเสียความสมดุลทางปัญญา 
(Disequilibrium) ผูเ้รียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structuring) ให้เข้าสู่
สภาวะท่ีสมดุล โดยวธีิการดูดซึม (Assimilation) ไดแ้ก่การรับขอ้มูลข่าวสารใหม่จากส่ิงแวดลอ้มเขา้
ไปในโครงสร้างทางปัญญาเดิม หรือความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่ จนกระทัง่ผูเ้รียน
สามารถปรับโครงสร้างทางความรู้เขา้สู่สภาพสมดุล หรือสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได้
หรือเกิดการเรียนรู้นัน่เอง 

2) Social Constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจาก Vygotsky ซ่ึงมีแนวคิดส าคญัท่ีวา่  
“ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญา” รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพใน
การพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัช่วงของการพฒันา ท่ีเรียกวา่ Zone of proximal 
Development ถา้ผูเ้รียนอยูต่  ่ากวา่ Zone of proximal Development จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือใน
การเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ Scaffolding และ Vygotsky เช่ือวา่ ผูเ้รียนสร้างความรู้โดยผ่านการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ เด็กกบัผูใ้หญ่ พ่อแม่ ครู และเพื่อน ในขณะท่ีเด็กอยู่ในบริบทของสังคม
และวฒันธรรม (Sociocultural) ซ่ึงแนวคิดส าคญัของทฤษฎีน้ี จึงเก่ียวขอ้งกบั 

(1) ความรู้ คือ โครงสร้างทางปัญญาท่ีสามารถคล่ีคลายสถานการณ์ปัญหาและใชเ้ป็น 
เคร่ืองมือในการแกปั้ญหา หรืออธิบายสถานการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

(2) นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ กนั โดยอาศยัประสบการณ์เดิม  
โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม ความสนใจ และแรงจูงใจภายในของตนเองเป็นตวัเร่ิมตน้ 

(3) ครูมีหนา้ท่ีจดัการใหน้กัเรียนไดป้รับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนกัเรียนเอง  
ภายใตส้มมุติฐาน ดงัน้ี 

- สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 
ปัญญา 

- ความขดัแยง้ทางปัญญา เป็นแรงจูงใจภายในท่ีท าใหเ้กิดกิจกรรมการ 
ไตร่ตรอง เพื่อขจดัความขดัแยง้นั้นๆ 

- การไตร่ตรองบนพื้นฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู ่
ภายใตป้ฏิสัมพนัธ์ทางสังคม จะช่วยกระตุน้ใหมี้โครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
 จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ส าคัญๆ ดังกล่าว จึงสรุปประเด็นส าคัญในการน ามาสู่       
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ท่ีเหมาะสมกบันักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ได ้ ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7  การวเิคราะห์ประเด็นความส าคญัของทฤษฎีการเรียนรู้กบัการสอนคณิตศาสตร์ 

ทฤษฎกีารเรียนรู้
โดยการค้นพบของ 
Bruner 

การพฒันาทาง
สตปัิญญาของ
มนุษย์ (Piaget) 

ทฤษฎขีองการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(โสภณ  บ ารุงสงฆ์ 
และสมหวงั  ไตรตนั
วงษ์ ,2550) 

ทฤษฎีการเรียนรู้สร้าง
ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง 
(Constructivism) 

สรุปประเดน็ 

1 .พัฒนาการของ
ผูเ้รียน คือ 
ขั้นการเรียนรู้จาก
การกระท า 
(Enactive Level) 

1.พฤติกรรมท่ี เด็ก
แสดงออกจะ เ ป็น
การกระท าส่ิงต่างๆ 
อย่างตั้ งใจหรือมีจุด
มุ ง ห ม า ย   (Goal-
directed actions) 

1.การฝึกฝนมีความ
จ าเป็นในการสอน
คณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็น
วชิาทกัษะ 

1 .ผู ้ เ รี ยน เ ป็นผู ้ส ร้ า ง
ความรู้ด้วยการลงมือ
กระท า 

1.การเรียนรู้จากการ
ฝึกฝนลงมือกระท า
กบัส่ิงต่างๆ 

2.การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้
ประมวลขอ้มูล
ข่าวสารจากการท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มและ
ส ารวจส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.มีความสามารถคิด
เหตุและผลท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
ปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึน โดยไม่ยดึอยู่
เฉพาะการรับรู้
เหมือนขั้นก่อนๆ  
จะสามารถเขา้ใจถึง
องคป์ระกอบต่างๆ 

2 . กา ร เ รี ยน รู้ โดย
บังเอิญ  คือ เด็กจะ
เรียนไดดี้ ก็ต่อเม่ือมี
ความต้องการหรือ
ความอยากรู้เร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึน 

2.การรับขอ้มูลข่าวสาร
ใหม่จากส่ิงแวดลอ้มเขา้
ไปในโครงสร้างทาง
ปัญญาเดิม 

2 . ก า ร รับ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารใหม่จากการ
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
สามารถคิดประมวล
ข้อมูล ปรากฏการณ์
ใหม่ด้วยเหตุและผล 

3.สามารถสรุปหรือ
อภิปรายทั้งท่ีเป็นส่ิง
เร้าเป็นนามธรรม
และเป็นสญัลกัษณ์ 
ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการคิด 

3.คิดแบบเหตผุลเชิง
รูปธรรม จดักลุ่ม/
ประเภทของส่ิงของ
เขา้ใจสาเหตขุอง
เหตุการณ์รอบตวั
และพร้อมจะ
แกปั้ญหา 

3.การเรียนรู้อยา่งมี
ความหมายจะช่วย
ใหเ้ขา้ใจกบัส่ิงท่ี
เรียนไดดี้  เม่ือได้
เรียนส่ิงท่ีมี
ความหมายแก่
ตนเอง 

3.ไตร่ตรองบนพ้ืนฐาน
แห่งประสบการณ์และ
โครงสร้างทางปัญญาท่ี
มีอยูภ่ายใตป้ฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม จะช่วย
กระตุน้ใหมี้โครงสร้าง
ใหม่ทางปัญญา 

3.ไตร่ตรอง สรุป
อภิปรายส่ิงเร้าทีเ่ป็น
นามธรรม แก้ปัญหา
จากการเรียนรู้ใหม่
ด้วยเหตุและผล
ภายใต้การ
ปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมร่วมกนั 

 จากตาราง 7 สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับการสอนพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้น ผูส้อนต้องมุ่งเน้นให้ความส าคญัและฝึกฝนการเรียนรู้ให้กับ
นกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 



 
56 

1. ฝึกการเรียนรู้จากการฝึกฝนลงมือกระท ากบัส่ิงต่างๆ 
2. ฝึกการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหม่จากการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและสามารถคิด 

ประมวลขอ้มูล ปรากฏการณ์ใหม่ดว้ยเหตุและผล 
3. ฝึกไตร่ตรอง สรุปอภิปรายส่ิงเร้าท่ีเป็นนามธรรม ฝึกแกปั้ญหาจากการเรียนรู้ใหม่ดว้ย 

เหตุและผลภายใตก้ารปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมร่วมกนั 

เอกสารทีเ่กีย่วกบัการจัดกระบวนการเรียนการสอนสาระคณติศาสตร์ 
 การจดักระบวนการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนต้องให้ความส าคัญยิ่ง 
เน่ืองจากสาระคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้มนุษยมี์กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ    
คิดอยา่งมีเหตุผล สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ จนท าให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดงันั้นผูพ้ฒันาจึงได้
ท าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ เพื่อน ามาสู่การ
พฒันาเทคนิควธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 ในการอธิบายของกระบวนการเรียนการสอนนั้นยงัไม่พบว่ามีนกัการศึกษาท่านใดท่ีให้
นิยามไวอ้ย่างชดัเจนมีนกัการศึกษาต่างประเทศบางท่านกล่าวถึงประเด็นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน หรือกล่าวถึงกระบวนการในแง่ของปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ส่วนนกัการศึกษาของไทยพบวา่มีเพียงท่านเดียวท่ีกล่าวถึงกระบวนการ
เรียนการสอนอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
 วินน์ (Win,1993,p.6) ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการเรียนการสอนว่า “เป็นระบบท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมากในการตดัสินใจและให้ความเท่ียงตรงในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงตอ้งใช้
จากประสบการณ์และแนวคิดทฤษฎี” 
 แลนดา (Landa, cited in Reigelutg, 1983,p. 58) กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนสรุป
ไดว้่า เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเร่ิมตน้จากปัจจยัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ครูแหล่งการเรียน
การสอนท่ีส่งผลใหเ้กิดการกระท าสู่ผูเ้รียนโดยมีเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทั้งคุณลกัษณะทางจิตวิทยา
และพฤติกรรม ดงันั้น กระบวนการเรียนการสอนจึงมีองค์ประกอบท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ คือ “1) 
ผูเ้รียนท่ีตอ้งการและมีแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง โดยสามารถตั้งเป้าหมายและก ากบัตนเองได ้ 2) 
คุณลกัษณะทางจิตวทิยาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงและ 3) มีเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง” 
 กู๊ด (Good, 1973,p. 307) ไดใ้หค้  านิยามวา่ กระบวนการเรียนการสอน คือ วิธีของการเรียน
การสอนท่ีใชน้ าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ 
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 ทิศนา แขมมณี (2544 : 8) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนวา่ “การสอนจ าเป็นตอ้ง
ใช้ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้ เพราะกระบวนการสอนก็คือ กระบวนการท่ีช่วยให้ผู ้เรียนใช้
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ไดดี้” และเห็นว่า
กระบวนการสอนมีทั้งท่ีมีลักษณะเฉพาะทัว่ไป (generic) ประยุกต์ใช้ได้อย่างกวา้งขวางและ
กระบวนการสอนท่ีมีลกัษณะเฉพาะสาขาวชิา (specific) 
 ทิศนา แขมมณี (2545 : 4) ยงัไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนวา่ “ในความหมายท่ี
แทจ้ริงแลว้ เป็นคนละเร่ืองกบักระบวนการเรียนรู้แต่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดกระบวนการ
สอนเป็นขั้นตอนและวธีิการด าเนินการช่วยให้บุคคลอ่ืนเกิดการเรียนรู้ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้/ความคิด/
ความเช่ือ เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย”์ นอกจากนั้นยงัสรุปให้เห็นองคป์ระกอบการเรียน
การสอนวา่ (ทิศนา แขมมณี  2545 : 27) “การสอนให้ไดผ้ลดีนั้นควรจะตอ้งเร่ิมท่ีหลกัการและจดั
กระบวนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ โดยอาศยัรูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการ
สอน ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งหลากหลายเขา้มาช่วยใหก้ระบวนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 
 กระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 โดยสรุปกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ขั้ นตอนการเรียนการสอนรวมทั้ ง           
แนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัท าข้ึนตามหลกัการของแนวคิดหรือทฤษฎี โดยอาศยัวิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้

2. องค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอน 
 ในการศึกษาองคป์ระกอบของกระบวนการเรียนการสอนนั้นอาจพิจารณาไดจ้ากแนวคิด
ของนกัการศึกษาท่ีกล่าวมาและของ อเรนด์ (Arend, 1994,p.40) ท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของการ
เรียนการสอน โดยเรียงตามล าดบัความส าคญั คือ ครู จุดประสงค์ ผูเ้รียน ส่ิงแวดลอ้มการเรียนการ
สอน การประเมินผล รวมทั้งรูปแบบกระบวนการสอนแบบต่างๆ ซ่ึง Reigelutg, (1983 cited in 
Winn, 1993,p.16) อธิบายการออกแบบการสอนวา่ “เป็นกระบวนการซ่ึงมีวิธีการคดัเลือกวิธีสอน
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตั้งไว”้ การออกแบบการสอนจึงมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
เรียนการสอน 
 เดวิส (Davis School Distric, 2000,p. 21) อธิบายองคป์ระกอบของกระบวนการเรียนการ
สอนวา่ “มีลกัษณะคลา้ยกบัรูปแบบ กล่าวคือ ประกอบดว้ย เน้ือหา (จะสอนอะไร) วิธีการ (จะใชส่ื้อ
อุปกรณ์ อยา่งไร) และการประเมิน (การประเมินผลระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความส าเร็จของ
การเรียนการสอน) ทั้งเน้ือหา วิธีการ และการประเมิน มีความทกัษะ เจตคติและคุณค่าซ่ึงเป็น
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เป้าหมายหลกัของการศึกษา ดงันั้นควรเป็นเน้ือหาท่ีเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็น ความสนใจและเป้าหมายของผูเ้รียน ถา้กระบวนการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ แสดง
วา่เน้ือหานั้นเก่ียวขอ้งและมีความหมายส าหรับผูเ้รียน” ส่วนวิธีการอธิบายวา่ “ตอ้งปรับตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน และส่ิงส าคญัคือ การเรียนการสอนในทุกชั้นเรียนตอ้งใช้
วธีิการ ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีไดก้ารพิสูจน์ทดสอบแลว้” 
 ดงันั้นกระบวนการเรียนการสอนจึงประกอบดว้ยขั้นตอนการเรียนการสอนโดยมีท่ีมาหรือ
แนวคิดทฤษฎีท่ีใชว้ตัถุประสงคใ์นการใชก้ระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆ 
 3. การพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
 การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการเรียนการสอนนั้นประกอบดว้ยขั้นตอนของการ
พฒันากระบวนการเรียนการสอนไดมี้นกัการศึกษาอธิบายไวด้งัน้ี 
 จอยส์และเวลล์ (Joyce and Weil, 1996,p. 21) ไดเ้สนอหลกัการพฒันารูปแบบการเรียน   
การสอนซ่ึงน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันากระบวนการเรียนการสอนในคร้ังน้ี ไวด้งัน้ี 
  1) รูปแบบการเรียนการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีจิตวทิยา 
  2) เม่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแลว้ ก่อนน าไปใช้ตอ้งมีการวิจยัเพื่อทดสอบ
ทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในลกัษณะของการน าไปใช้ในสถานการณ์จริงและน าขอ้คน้พบมา
ปรับปรุงแกไ้ขแบบท่ีพฒันาข้ึน 
  3) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอาจพฒันาให้น าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง หรือ
ใชเ้ฉพาะวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้
  4) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะมีจุดมุ่งหมายหลักท่ีใช้เป็นหลักในการ
พิจารณาเลือกใชรู้ปแบบ นัน่คือ ถา้ผูใ้ชน้ ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชต้รงกบัจุดมุ่งหมายหลกัจะ
ท าให้เกิดผลสูงสุดแต่ก็สามารถน ารูปแบบไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆได ้ถา้พิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม แต่อาจมีผลของรูปแบบนอ้ยลง 
 การพฒันากระบวนการเรียนการสอนไม่พบว่ามีนักการศึกษาท่ีอธิบายขั้นตอนในการ
พฒันาไวอ้ย่างชัดเจน จึงสามารถสรุปขั้นตอนของการพฒันากระบวนการเรียนการสอนจาก
ความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอนของนักการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาและ
พิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้และการสอน ดงัแผนภาพ 3 
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                           การเรียนรู้                                                                                                                               การสอน 
 
                     ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคิด                                                                                                   ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคิด 
                      เก่ียวกบัการเรียนรู้                                                                                                            เก่ียวกบัการเรียนรู้ 
                         - Descriptive                                                                                                                   - Prescriptive 
                         - Substantive                                                                                                                   - Methodological 
 
                      กระบวนการเรียนรู้                                                                                                              กระบวนการสอน 
                      (Learning Process)                                                                                                          (Instructional Process) 

- Generic  
 
 

- Specific                                                                                                               - Specific  
  
                                                                            
                        สาระการเรียนรู้                                                                               สาระการเรียนรู้              วธีิการสอน           เทคนิคการสอน 
                           (Content)                                                                                         (Model)                        (Method)               (Technique) 
 
 
                          ผลการเรียนรู้                                                                                                                          ผลการสอน 

 

ภาพ  3  ความสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้กบัการสอน (ทศินา  แขมมณี, 2548) 
 

 ขั้นตอนการพฒันากระบวนการเรียนการสอน สรุปไดด้งัน้ี 

1. ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูเ้รียน สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปัญหา 
การเรียนการสอน หลกัสูตร เป็นตน้ เพื่อก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาผูเ้รียน 

2. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หรือหลกัการ ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการพฒันาผูเ้รียน 

และปัญหาจากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

3.  ก าหนดขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีนั้นๆ และวธีิการด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู ้เ รียนบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

4. ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให ้

กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดหรือทฤษฎีนั้นๆ มีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียนและสภาพท่ีแทจ้ริงของการจดัการเรียนการสอนโดยให้เช่ียวชาญผูต้รวจสอบและน าไป
ทดลองใช้ เพื่อน าขอ้มูลจากผลการทดลองใช้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและน า ไป
ทดลองซ ้ าโดยอาจท าไดห้ลายคร้ังจนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ 
                  ดงันั้นการพฒันากระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นการวิจยัเชิงพฒันา (Research and 

Development)  เพื่อให้ไดก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนและ

  ผูเ้รียน   ผูส้อน 

        -Generic 
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สภาพแวดลอ้มของการจดัการเรียนการสอน จึงเป็นการน ากระบวนการเรียนการสอนไปทดลองซ ้ าๆ 
ก่อนน าไปตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
 4. หลกัการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 

Brewer (1995; อา้งใน มณฑา หิรัญบฏั 2549 : 16 ) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอน 
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กไว ้ดงัน้ี 
   1) ใหโ้อกาสเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีกระตุน้การพฒันาความคิดรวบยอด    
ทางคณิตศาสตร์ 
          2) กระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในความเขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์และ 
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
       3) ช่วยใหเ้ด็กพฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ใหต้รงกบัปัญหาและ 
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ 
       4) ช่วยใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็นดว้ยการใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยความสามารถของตนเอง 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2527; อา้งใน มณฑา หิรัญบฏั 2549 : 14 ) ให้ 
แนวทางในการสอนคณิตศาสตร์ สรุปไดว้า่ ให้เด็กเรียนจากประสบการณ์จริง จากของจริง และ
จะตอ้งสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ดงัน้ี  
      1) ขั้นใชข้องจริง เม่ือเด็กไดน้บัหรือเปรียบเทียบส่ิงของ ควรใชข้องจริง  
      2) ขั้นใชรู้ปภาพแทนของจริง 
 พิสมยั  ศรีอ าไพ (2545 : 17-18)  ไดก้ล่าวถึง  หลกัการสอน  ดงัน้ี 
  1) ควรเร่ิมจากวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้ และประสบการณ์จริง 
  2) ใชว้ธีิน าเขา้สู่เน้ือหาต่าง ๆและมีบทประยกุตใ์นสถานการณ์ท่ีไม่เหมือนกนั 
  3) ใชว้ธีิสอนแบบบนัไดเวยีน  ไม่สอนเน้ือหาใดแลว้ทิ้งไปเลย  แต่สอนเน้ือหาเดียวกนั 
ในระดบัต่างกนั 
  4) ใชค้  าถามช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด  คน้พบหลกัเกณฑ์ดว้ยตนเอง 
  5) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีระบบครูจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนใหเ้ป็นระบบ 
โดยค านึงถึงโครงสร้างเน้ือหาเป็นส าคญั 
 สิริพร  ทิพยค์ง (2545 : 110) ไดก้ล่าวถึง  หลกัการสอนคณิตศาสตร์ไวว้่า  ครูจ าเป็นท่ี
จะต้องทราบหลักการสอนคณิตศาสตร์และน าส่ิงเหล่าน้ีไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้
นกัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ดว้ยความเขา้ใจ  มีความรู้และประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์  
ซ่ึงหลกัการสอนคณิตศาสตร์ มีดงัน้ี 
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  1) สอนจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม  เช่น  ครูตอ้งการสอนความคิดรวบยอด 
ของจ านวน 5  ครูก็หยบิส้มมา  5  ผลใหน้กัเรียนนบัพร้อมกนั  หยบิส้มก่อนเขียนสัญลกัษณ์  5 
  2) สอนจากส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนก่อนสอนส่ิงท่ีอยู่ไกลตัวนักเรียน  เช่น  การ
คาดคะเนความยาว  ครูควรให้นักเรียนคะเนความยาวของดินสอท่ีนกัเรียนใช้  ความยาวของโต๊ะ
นกัเรียนก่อนการคาดคะเนความยาวและความกวา้งของหอ้งเรียนตามล าดบั 
  3) สอนจากเร่ืองท่ีง่ายก่อนการสอนเร่ืองท่ียาก  เช่น  สอนการบวกก่อนการคูณ   
การแกส้มการตวัเดียวก่อนการแกส้มการสองตวัแปร 
  4) สอนตรงตามเน้ือหาท่ีตอ้งการสอน  เช่น  สอนเร่ืองรูปวงกลม  ครูจะสอนเก่ียวกบั 
จุดศูนย ์ รัศมี  เส้นผ่านศูนยก์ลาง  คอร์ด  รูปทัว่ไปของสมการวงกลมแทนท่ีจะกล่าวถึงโฟกสัของ
วงรี  พาราโพลา 
  5) สอนใหคิ้ดไปตามล าดบัขั้นตอนอยา่งมีเหตุผล  โดยขั้นตอนท่ีก าลงัท าเป็นผลมาจาก
ขั้นตอนก่อนหนา้นั้น 
  6) สอนดว้ยอารมณ์ขนั  ท าใหน้กัเรียนเกิดความเพลิดเพลินโดยครูใชเ้กมปริศนา เพลง 
  7) สอนด้วยหลกัจิตวิทยา  สร้างแรงจูงใจ  เสริมก าลงัใจให้กบันักเรียน  โดยการใช้
ค  าพดูดีมาก  ท าไดถู้กตอ้งแลว้  ลองคิดอีกวธีิหน่ึงดูซิ 
  8) สอนโดยการน าไปสัมพนัธ์กับวิชาอ่ืน  เช่น  วิชาวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการเพิ่ม
จ านวนของแมลงหวี ่ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้เร่ืองเลขยกก าลงั  เพราะจ านวนแมลงหวี่มีค  าตอบอยูใ่นรูป 
ของเลขยกก าลงั 
 มณฑา หิรัญบฏั (2549 : 16 ) ไดส้รุปการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเด็กวา่ ควรจดัให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจ าวนั จากส่ิงท่ีใกลต้วัท่ีง่ายไป
หายากให้เกิดความเข้าใจ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นและความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์และท่ีส าคญั โดยเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรม 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อา้งในวนัดี  นิลพิมาย  2550 : 23)
ไดจ้ดัล าดบัหลกัการสอนคณิตศาสตร์  ควรให้เป็นขั้นตอนเหมาะสมกบัธรรมชาติของเน้ือหาวิชา 
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนดงัน้ี 
  1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม  เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเพื่อเช่ือมความรู้เดิม 
ท่ีผูเ้รียนมีมาก่อนแล้วกับความรู้ใหม่ให้เป็นเร่ืองเดียวกัน  อนัจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ 
และมีความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นๆอยา่งแจ่มแจง้ 
  2) ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  ขั้นน้ีจะตอ้งเลือกใช้วิธีสอนให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาแต่ละบท
วธีิใดวธีิหน่ึง  โดยจดัล าดบัขั้นการเรียน  ดงัน้ี 
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   (1) ขั้นใชข้องจริง  เป็นขั้นใหป้ระสบการณ์ท่ีใชข้องจริงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
       (2) ขั้นใชข้องจ าลอง  เป็นขั้นท่ีใชข้องก่ึงรูปธรรม  เช่น  ใชรู้ปแทนของจริง 
   (3) ขั้นใชส้ัญลกัษณ์  เป็นขั้นท่ีนกัเรียนน าประสบการณ์เดิมท่ีครูใหม้าเช่ือมโยง
แสดงแทนดว้ยสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
  3) ขั้นสรุปน าไปสู่วิธีลดั  ก่อนจะถึงขั้นการสรุปเป็นวิธีลัด  ครูต้องตรวจสอบดูว่า
นกัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาใหม่ท่ีสอนไปหรือไม่  ถา้ยงัไม่เขา้ใจก็อาจตอ้งเร่ิมตั้งแต่ทบทวนความรู้
เดิมหรือเร่ิมท่ีมีวิธีลดัในการคิดอยู่ดว้ยกนั  ก็ช่วยกนัสรุปหลกัเกณฑ์ในการคิด  การน าเขา้สู่วิธีลดั 
เพื่อน าไปใชต่้อไป 
  4) ขั้นฝึกทกัษะเม่ือนกัเรียนเขา้ใจวธีิคิดค านวณแลว้  ให้นกัเรียนฝึกทกัษะจาก
แบบเรียนและบตัรงานท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองนั้น  หรือใชเ้กมคณิตศาสตร์เขา้มาใหน้กัเรียนเล่นซ่ึงก็เป็น
การท าแบบฝึกหดัชนิดหน่ึงท่ีใหค้วามสนุกสนานแก่ผูเ้รียน 
  5) ขั้นน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจ าวนัและใช้ในวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  โดยให้นักเรียนท าโจทย์แบบฝึกในเร่ืองนั้ น 
หรือใหท้ ากิจกรรมท่ีมกัประสบอยูเ่สมอในชีวติจริง 
  6) ขั้นการประเมินผล  เป็นขั้นทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียน  ถา้นกัเรียนท าไม่ได ้
ตอ้งซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียน  ถา้ท าไดก้็เรียนเน้ือหาใหม่ต่อไป   

กรมวิชาการ  (2545 : 191 – 192)  ไดก้ล่าวถึง หลกัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์           
ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  คือ  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดคิ้ดและแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดศึ้กษาคน้ควา้
จากส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ  โดยอิสระ  ผูส้อนมีส่วนช่วยในการจดัเน้ือหาสาระ  และจดักิจกรรม 
ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา  ใหค้  าแนะน าและช้ีแนะในขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 

การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะให้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เป็นแนวการ
จัดการเรียนรู้แนวหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  
อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลซ่ึงกนัและกนั  ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้  
ทกัษะ/กระบวนการคิดและมีประสบการณ์ข้ึน  ในการจดักลุ่มให้ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาอาจจดัเป็น
กลุ่มเล็กๆ 2 คน  หรือกลุ่มยอ่ย 4 – 5  คน  หรืออาจจดัเป็นกิจกรรมให้ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาเป็น
กลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียนก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ในขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรค านึงถึง  
คือความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาสาระใหม่  ขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อน าเขา้สู่
กิจกรรม  ผูส้อนสามารถใช้ค  าถามเช่ือมโยงเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่เน้ือหาใหม่  
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หรือใช้ยุทธวิธีต่างๆ  ในการทบทวนความรู้เดิม  ในขั้นยุทธวิธีต่างๆ  ให้ผูเ้รียนสามารถสรุปหรือ
เขา้ใจหลกัการ  แนวคิด  กฎ  สูตร  สัจพจน์  ทฤษฎีบท  หรือบทนิยามตนเอง  ในขณะท่ีผูเ้รียนปฏิบติั
กิจกรรมกลุ่ม  ผูส้อนควรใหอิ้สระทางความคิดกบัผูเ้รียน  แต่ผูส้อนควรหมุนเวียนไปตามกลุ่มต่างๆ  
เพื่อคอยสังเกต  ตรวจสอบความเขา้ใจและใหค้ าแนะน าตามความจ าเป็น 

การจดัโอกาสให้ผูเ้รียนไดอ้อกมาน าเสนอแนวคิดของผูเ้รียนแต่ละคนหรือแนวคิดของ
กลุ่ม  ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรปฏิบติัใหมี้บ่อยๆ  เพราะในการน าเสนอแต่ละคร้ัง  ผูเ้รียนมีโอกาส
ร่วมแสดงแนวคิดเสริมเพิ่มเติมร่วมกนั  หรือซกัถามหาขอ้อภิปรายขดัแยง้ดว้ยเหตุและผล  ผูส้อนมี
โอกาสเสริมความรู้ หรือสรุปประเด็นส าคญัท่ีเป็นความคิดรวบยอดของสาระท่ีน าเสนอนั้น ท าให้
การเรียนรู้ขยายในวงกวา้งและลึกมากข้ึน ผูเ้รียนสามารถน าความรู้หรือแนวคิดท่ีไดจ้ากการน าเสนอ
นั้นไปประยกุตห์รือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัได ้ ผลดีอีกประการหน่ึงของการท่ีผูเ้รียนไดอ้อกมา
น าเสนอ 
 จากหลักการส าคญัในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ดงักล่าว จึงสรุปประเด็น
ส าคญัของหลกัการสอนคณิตศาสตร์ได ้ ดงัตาราง 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 8  การวเิคราะห์ประเด็นความส าคญัของหลกัการสอนคณิตศาสตร์ 

Brewer (1995) มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช (2527) 

พสิมยั  ศรีอ าไพ 
(2545) 

สิริพร  ทพิย์คง 
(2545) 

มณฑา หิรัญบฏั (2549) สสวท.(2550) กรมวชิาการ  
(2545) 

สรุปประเดน็ 

 ใหเ้ด็กเรียนจาก
ประสบการณ์จริง  
จากของจริง 

ควรเร่ิมจากวตัถุ    
ท่ีจบัตอ้งได ้ และ
ประสบการณ์จริง 

สอนจากส่ิงท่ีอยู่
ใกลต้วันกัเรียน
ก่อนสอนส่ิงท่ีอยู่
ไกลตวันกัเรียน   

จดัใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ท่ี
มีอยูใ่นชีวติ ประจ าวนั
จากส่ิงท่ีใกลต้วั 

ใหป้ระสบการณ์ท่ี
ใชข้องจริงเป็น
เคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ 

 สอนโดยเร่ิมจากส่ิงใกล้ตวั 
ใช้ของจริงให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงทีอ่ยู่ในชีวติประจ าวนั 

     เตรียมความพร้อม
ของนัก เ รี ยน เพื่ อ
เช่ือมความรู้เดิม 

ใชย้ทุธวธีิต่างๆ   
ในการทบทวน
ความรู้เดิม   

เตรียมพร้อมนักเรียนด้วย
การทบทวนความรู้เดมิ 

ใหโ้อกาสเด็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม  

ใช้รูปภาพแทนของ
จริง 

 ใชว้ธีิน าเขา้สู่เน้ือหา
ต่าง ๆ 

 สอนเน้ือหาใหม่ ใช้
ของจริง,ของจ าลอง
,สญัลกัษณ์ 

 น าสู่เนือ้หาใหม่โดยให้
นักเรียนมส่ีวนร่วมเรียน
จากของจริง รูปภาพ และ
สัญลกัษณ์ 

กระตุน้ใหเ้ด็กใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
 

 ใชค้  าถามกระตุน้ให้
นกัเรียนคิด คน้พบ
หลกัเกณฑด์ว้ย
ตนเอง 

สอนใหคิ้ดไปตาม 
ล าดบัขั้นตอนอยา่ง
มีเหตผุล   

พฒันาทกัษะทาง
คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดคิ้ดและ
แกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง 

กระตุ้นใช้ค าถาม
พฒันาการคดิแก้ปัญหา
ตามล าดบัขั้นอย่างมี
เหตุผล และค้นพบด้วย
ตนเอง 
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 จากตาราง 8 จึงสรุปหลกัการสอนคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี  
  1) ครูตอ้งสอนโดยเร่ิมจากส่ิงใกลต้วันกัเรียน โดยใชข้องจริงใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนั และชีวติจริง 
  2) ครูตอ้งเตรียมความพร้อมนกัเรียนดว้ยการทบทวนความรู้เดิมก่อนสอนเน้ือหาใหม่ 
  3) ครูตอ้งน าสู่เน้ือหาใหม่ โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้จากของจริง ของ
จ าลอง รูปภาพ และน าไปสู่สญัลกัษณ์ 
  4) ครูตอ้งกระตุน้ใชค้  าถามเพื่อพฒันาการคิด การแกปั้ญหา ฝึกคิดไปตามล าดบัขั้น  
อยา่งมีเหตุผล และใหน้กัเรียนแกปั้ญหา คน้พบหลกัเกณฑด์ว้ยตนเอง 

 5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 

 สิริพร  ทิพย์คง,ปรีชา  เนาว์เย็นผล และ สมวงษ์  แปลงประสพโชค (2532 : ค  าน า)               
ได้กล่าวไวใ้นค าน าของหนงัสือเล่นและเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบับทเรียนคณิตศาสตร์ใน
ระดบัประถมศึกษาวา่ “กระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถให้นกัเรียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เต็มใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ จึงมีวิธีการหน่ึงท่ีท าให้
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณสมบติัดงักล่าวได ้จึงควรท าไดโ้ดย การสร้างกิจกรรมการเล่น สร้าง
เกมท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาในบทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เล่นและเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกัน 
วิธีการหรือเทคนิคเช่นน้ี จึงจะสามารถช่วยสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนคณิตศาสตร์ได้อีกทาง      
หน่ึงดว้ย”  
 สุวร กาญจนมยูร (2533 เล่ม 2 : ค  าน า) ไดก้ล่าวถึง เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดบั
ประถมศึกษา ไวว้่า เทคนิคในการเสนอเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์นั้น ครูผูส้อนตอ้งพยายามใช้วิธี  
เล่น       เรียน        สรุป         ฝึกทกัษะ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน เล่น เพื่อให้รู้จักสังเกต ให้นักเรียน
เรียน เพื่อศึกษารายละเอียดของเน้ือหาในแง่ของความคิดรวบยอด หลกัการ และวิธีคิด ให้นักเรียน
สรุป มีความคิดรวบยอด หลกัการ วิธีคิดโดยวิธีลดั ไดด้ว้ยตนเอง และให้นักเรียน ฝึกทักษะ การคิด
ค านวณ และประการสุดทา้ยของครูผูส้อนก็คือ การวดัและการประเมินผลการเรียนของนกัเรียนแต่
ละคนในชั้นเรียน ใครไม่ผา่นจุดประสงคก์ารเรียนก็สอนซ่อมเสริม ซ่ึงเทคนิคการสอนของครูจึงมกั
ไม่ไดค้  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยตามปกติในห้องเรียนโดยทัว่ ๆไป จะประกอบดว้ย
นักเรียน 3 กลุ่ม คือ 1)นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง ซ่ึงเรียนได้เร็ว 2)นักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนปานกลาง ซ่ึงเรียนไดป้กติ 3)นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต ่า 
ซ่ึงเรียนไดช้า้กวา่ปกติ ดงันั้น ครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงความแตกต่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยเสนอให้ครูผูส้อน
ได้จัดกระบวนการเรียนการสอน ค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียนเป็น 3 ลักษณะ และใช้
เทคโนโลยท่ีีหมายถึงเทคนิคการสอนท่ีแตกต่างกนั 3 แบบ ไดแ้ก่ 
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1) เทคนิคการสอนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต ่า อาจเร่ิมจากส่ือการเรียน 
ท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม และตอ้งเสริมแรงหรือให้ก าลงัใจในขณะเรียนมากๆ จึงค่อยๆเรียน     
ในลกัษณะ เล่น       เรียน        สรุป         ฝึกทกัษะ 

2) เทคนิคการสอนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนปานกลาง อาจเร่ิมจากส่ือ 
การเรียนท่ีเป็นก่ึงรูปธรรมไปสู่นามธรรม และค่อยๆเรียนในลกัษณะ เล่น      เรียน       สรุป               
 ฝึกทกัษะ 

3) เทคนิคการสอนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง นกัเรียนกลุ่มน้ี สามารถ 
เรียนไดทุ้กวธีิ และใชเ้วลาในการเรียนนอ้ยกวา่ปกติ 
 วลัลภา  อารีรัตน์ (2545; อา้งใน พชัรีย ์ กาท ามา 2558: 20-21) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค การสอน
คณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี  

    1) เทคนิคการยกตวัอยา่ง การยกตวัอยา่งและการให้โจทยปั์ญหานั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
ใช้ตวัอย่างหรือโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนเสมอไป  การท่ีผูส้อนสามารถยกตวัอย่างได้อย่าง
สมเหตุสมผลทนัทีทนัใด ตวัอยา่งนั้นน่าสนใจ ทา้ทายความคิด จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจอยากท่ี
จะเรียนและศรัทธาในตวัผูส้อนจากการยกตวัอยา่งประกอบการสอนคณิตศาสตร์นั้น ครูโดยทัว่ไป
มกัจะยกตวัอย่างตามหนงัสือเรียน ซ่ึงถา้ครูท า เช่นนั้นตลอดเวลา ผูเ้รียนจะเกิด การเบ่ือหน่ายได ้
ฉะนั้นเทคนิคท่ีส าคญัในการยกตวัอยา่ง คือ 
   (1) ควรยกตวัอย่างท่ีแตกต่างจากหนงัสือเรียน การสร้างตวัอย่างให้แตกต่างจาก
บทเรียนจะมีส่วนช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจบทเรียนมากข้ึน แต่ผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์
จุดประสงค์ของตวัอย่างในหนังสือเรียนเสียก่อน เพื่อจะได้ด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงคข์องบทเรียน 
   (2) ยกตวัอยา่งจากส่ิงแวดลอ้มในชีวติประจ าวนั โดยพยายามเร่ิมจากตวัอยา่งท่ีใกล้
ตวันกัเรียนเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจหลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเบ้ืองตน้ก่อนจากนั้นจึงให้
ตวัอยา่งท่ีไกลตวันกัเรียนมากข้ึน หรือยกตวัอยา่งใหซ้บัซ้อนยิง่ข้ึน 
   (3) การยกตวัอย่างในวิชาคณิตศาสตร์ คือ การเสนอโจทยปั์ญหานัน่เอง การให้
โจทยน์กัเรียนครูจะตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกนัในเน้ือหาท่ีจะสอนดว้ย ถา้เป็นโจทยปั์ญหาท่ี
ยุง่ยาก ซบัซอ้น ครูควรเตรียมส่ือการสอนประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและคน้พบวิธีการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมัน่ใจการยกตวัอยา่งเป็นเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝน การเตรียมการ
ล่วงหนา้และประสบการณ์เดิม เพราะการยกตวัอยา่งนั้น มกัจะเกิดข้ึนขณะก า ลงัด า เนินการสอน อยู่
อย่างต่อเน่ือง ผูส้อนจึงจ า เป็นต้องศึกษาหาวิธีการยกตวัอย่างท่ีเหมาะสมอนัจะเป็นการช่วย

66 



 
21 

เสริมสร้างความเขา้ใจและเช่ือมโยงมโนติคณิตศาสตร์ซ่ึงท า ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ ใน
แง่การน า ไปใชม้ากข้ึน 
  2) เทคนิคการใชค้  าถาม การตั้งค  า ถาม เป็นเร่ืองท่ีจ า เป็นในการสอน การถามแทรกอยู่
กบัการสอนทุกวธีิ ยิง่การสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ เนน้การสอนแบบคน้พบดว้ยตนเอง ยิง่ท  า ใหมี้
บทบาทของการใชค้  า ถามเด่นชดัข้ึน ค า ถามท่ีดีจะเป็นประโยชน์ในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด 
สังเกต น า ไปสู่แนวทางการสรุปมโนมติคณิตศาสตร์   ค  าถามท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
   (1) เป็นค าถามท่ีชดัเจน มีความหมายท่ีแน่นอน 
   (2) ค  าถามนั้นไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป เหมาะส า หรับเน้ือหานั้น ๆ และเหมาะ
กบัวยัและระดบัของผูเ้รียน 
   (3) ไม่เป็นค า ถามซอ้นค า ถาม ควรถามทีละประโยค เช่น รูปน้ีเป็นรูปสามเหล่ียม
ชนิดใดรูปน้ีมีพื้นท่ีเท่าไร เป็นตน้ 
   (4) ไม่ควรเป็นค า ถามเชิงปฏิเสธ เช่น 5 % ไม่ใช่ ใช่หรือไม่ 
   (5) ไม่ควรเป็นค า ถามน า เช่น 2/3 x 1 = 2/3 ใช่หรือไม่ 
   (6) ค าถามท่ีดีควรเป็นค า ถามท่ีพฒันาความคิด ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นการวิเคราะห์
ปัญหา การใชค้  า ถามเพื่อชกัน า ให้นกัเรียนคิดนั้นจะเกิดข้ึน ไดจ้ากการจดักิจกรรมท่ีเนน้กิจกรรม
ระหวา่งกบันกัเรียนการใชค้  า ถามประกอบการสอนนั้น ผูส้อนใหค้วามสนใจศึกษาหาวธีิการถามเคย
ใชค้  า ถามท่ีชดัเจนเพื่อชกัน า ให้นกัเรียนคิด ส า หรับเน้ือหาท่ียากตอ้งใชก้ระบวนการท่ีคิดซบัซ้อน 
ครูควรใช้เทคนิคการใช้ค  า ถามควบคู่กบัการเล่าเร่ือง โดยอาจใช้ภาพ เกมหรือการเล่านิทาน
ประกอบการตอบค า ถามไปดว้ย ซ่ึงนอกจากจะให้บทเรียนนั้นสนุกสนานน่าสนใจ ยงัเป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น ท า ให้ครูทราบแนวความคิดของนกัเรียนในเร่ืองว่ามี
ความเขา้ใจเพียงไร การตั้งค  า ถามท่ีดีจะเป็นส่ือช่วยให้ผูต้อบพฒันาความคิดจนสามารถหาค าตอบ
และสรุปได ้
  3) เทคนิคการน าเขา้สู่บทเรียน การน าเขา้สู่บทเรียนเป็นกิจกรรมท่ีครูจดัข้ึนก่อนการ
สอนเน้ือหา เพื่อเป็นการเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความคิดอยูใ่นใจวา่ก าลงัจะเรียนร่วมกิจกรรมในบทเรียน        
มากข้ึนเทคนิคการน า เขา้สู่บทเรียนมีหลายวธีิ ดงัน้ี 
   1) วธีิสนทนาซกัถาม ซ่ึงอาจเป็นการซกัถาม เพื่อทบทวนความรู้เดิม และตรวจสอบ
วา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้อยูท่ี่ระดบัใด เช่น จะสอนการคูณเศษส่วนดว้ยจ านวนเตม็โดยใชนิ้ยามของ
การคูณ ครูจะทบทวนโดยการถามถึงการหาผลบวกของเศษส่วน 
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   2) การร้องเพลง การใชเ้พลงนั้นสามารถน า เขา้สู่บทเรียนหรือสรุปบทเรียนได ้        
ซ่ึงก่อนท่ีนกัเรียนจะร้องเพลง ครูตอ้งสอนในหอ้งเรียนเขา้ใจเน้ือหาก่อน เพลงนั้นควรเลือกให้
เหมาะสมกบัเน้ือหา ระดบัชั้นและวยัของเด็ก 
   3) การทายปัญหา เช่น ฉนัเป็นเลข 3 หลกั หลกัร้อยเป็นเลขค่ีอยูร่ะหวา่ง 8 กบั 10 
หลกัสิบมีค่าเป็นศูนย ์หลกัหน่วยเป็นเลขอยูร่ะหวา่ง 3 กบั 5 จงหาวา่ฉนัเป็นจ านวนอะไร เป็นตน้ 
การทายปัญหาครูตอ้งค านึงถึงเน้ือหา การใชภ้าษาท่ีสั้นกะทดัรัดชดัเจน และศพัทท์างคณิตศาสตร์          
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรมวชิาการ (2545 : 193 – 194)  เสนอแนะรูปแบบ เทคนิค ของการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีหลายรูปแบบ  ผูส้อนสามารถน าไปจดัใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาเรียนของ
ผูเ้รียนไดด้งัน้ี 

     1) การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดล้งมือท างานนั้นจริงๆ  
ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง  โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ หรือส่ือรูปธรรมท่ีสามารถน าผูเ้รียน
ไปสู่การค้นพบหรือได้ข้อสรุป  ในการใช้ส่ือรูปธรรมถ้าผูส้อนสอนด้วยตนเองจะใช้การสาธิต
ประกอบค าถาม  แต่ถา้ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองจะใชก้ารทดลอง  โดยผูเ้รียนด าเนินการทดลองตาม
กิจกรรมท่ีผูส้อนก าหนดให ้ ผูเ้รียนท่ีปฏิบติัการทดลองมีโอกาสฝึกใชท้กัษะ/กระบวนการต่างๆ  เช่น 
การสังเกต  การคาดคะเน  การประมาณค่า  การใชเ้คร่ืองมือ  การบนัทึกขอ้มูล  การอภิปราย  การตั้ง
ขอ้ความคาดการณ์หรือขอ้สมมุติฐาน  การสรุป 

กระบวนการด าเนินการทดลองหรือปฏิบติักิจกรรมทางคณิตศาสตร์  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดพ้ิสูจน์  ใชเ้หตุผล  อา้งขอ้เทจ็จริง  ตลอดจนไดฝึ้กทกัษะในการแกปั้ญหาใหม่ๆ  การจดัการเรียนรู้
แบบน้ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการคิด  และเลือกใชย้ทุธวธีิท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาขณะท่ี
ผูเ้รียนท าการทดลอง  ผูส้อนควรสังเกตแนวคิดของผูเ้รียนวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งหรือไม่  ถา้เห็นว่า
ผูเ้รียนคิดไม่ตรงแนวทาง  ควรตั้งค  าถามใหผู้เ้รียนคิดใหม่  ถึงแมจ้ะตอ้งใชเ้วลามากข้ึน  เพราะผูเ้รียน
จะไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่การเรียนรู้ท่ีผูส้อนบอกหรือสรุปผลให ้

     2) การเรียนรู้จากการใชค้  าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล   การเรียนรู้ท่ีผูส้อน
ใช้ค  าถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล มีความจ าเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพราะ
ธรรมชาติของวชิาคณิตศาสตร์ตอ้งอาศยัค าอนิยาม  บทนิยาม  สัจพจน์  ทฤษฎีบทต่างๆ  เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้  บางเน้ือหาผูส้อนต้องสร้างพื้นฐานในเน้ือหานั้นก่อน  ด้วยการอธิบายและแสดง
เหตุผลใหข้อ้ตกลงในรูปของบทนิยาม  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเบ้ืองตน้   แต่ในบางเน้ือหาผูส้อนอาจ
ใชค้  าถามก่อน  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจอาจอธิบายและแสดงเหตุผลเพิ่มเติม 
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      3) การเรียนรู้จากการศึกษาค้นควา้   เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
คน้ควา้ในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ  โดยอิสระสามารถศึกษาไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือ
เทคโนโลยีต่างๆ  หรือจากการท าโครงงานคณิตศาสตร์  โดยผูส้อนมีส่วนช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา  
แนะน า  ใหค้วามสนใจงานท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้มา  ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดน้ าเสนอผลงานต่อผูส้อน  
ผูเ้รียน  ตลอดจนบุคคลทัว่ไป 

       4) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ผูส้อนควรจดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาใหผู้เ้รียน 
เกิดความสงสัย  เม่ือผูเ้รียนสังเกตจนพบปัญหานั้นแลว้  ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนพยายามท่ีจะ
คน้หา  สาเหตุดว้ยการตั้งค  าถามต่อเน่ือง  และรวบรวมขอ้มูลมาอธิบาย  การเรียนรู้ดงักล่าว  เป็นการ
วเิคราะห์จากปัญหามาหาสาเหตุ  ใชค้  าถามสืบเสาะจนกระทัง่แกปั้ญหาหรือหาขอ้สรุปได ้

  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วยขั้นสังเกต  ขั้นอธิบาย  ขั้นคาดการณ์  
ขั้นทดลอง  และขั้นน าไปใช้  ขั้นตอนเหล่าน้ีจะช่วยฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ฝึกให้
ผูเ้รียนรู้จกัอภิปรายและท างานร่วมกนัอย่างมีเหตุผล  ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกตและวิเคราะห์ปัญหา
โดยละเอียดในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผูส้อนควรเลือกใช้รูปแบบของการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  การเรียนรู้เน้ือหาหน่ึงๆ  อาจใชรู้ปแบบของการเรียนรู้
หลายรูปแบบผสมผสานกนัได ้ และผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงการบูรณาการดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ/
กระบวนการ  และสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  โดยสอดแทรกในการเรียนรู้ทุก
เน้ือหาสาระใหค้รบถว้น  เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

จากเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ดังกล่าว จึงสรุปประเด็นส าคัญในการน ามาสู่การ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีเหมาะสมกบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได ้ ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 วเิคราะห์ประเด็นส าคญัของเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ 

สิริพร ทิพย์คง และ
คณะ(2532) 

สุวร  กาญจนมยูร
(2533) 

วัลลภา  อา รี รัตน์ 
(2545) 

กรมวชิาการ (2545) สรุปประเดน็ 

-สร้างกิจกรรมการ
เล่น สร้างเกมท่ี
สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาในบทเรียน   
-เพื่อใหน้กัเรียน    
ไดเ้ล่นสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 

ใหน้กัเรียน เล่น 
เพื่อใหรู้้จกัสงัเกต 

ยกตวัอยา่งจาก
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชีวติประจ าวนั 

การเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง   

ให้นักเรียนได้เล่น จาก
การปฏบิัตจิริง จาก
ส่ิงแวดล้อมในชีวติ 
ประจ าวนั เพือ่ฝึกให้
รู้จกัการสังเกต 

เรียนรู้มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะ
เรียน 

 เ ท ค นิ ค ก า ร น า      
เขา้สู่บทเรียน 

ตั้งค  าถามให้ผูเ้รียน
คิดใหม่   

น าเข้าสู่บทเรียน ตั้ง
ค าถามเพือ่ให้นักเรียน
มคีวามกระตอืรือร้น 

 ใหน้กัเรียนไดเ้รียน 
เพื่อศึกษา
รายละเอียดของ
เน้ือหาในแง่ของ
ความคิดรวบยอด 
หลกัการ และวธีิคิด 

กระตุน้ใหผู้เ้รียน
รู้จกัคิด สงัเกต       
ครูควรเตรียมส่ือ
การสอนประกอบ 
การอธิบาย เพื่อให้
ผูเ้รียนเขา้ใจและ
คน้พบวธีิการ
แกปั้ญหา 

ใชค้  าถามประกอบ 
การอธิบายและ
แสดงเหตผุล       
สืบเสาะหาความรู้
จากการสงัเกต  
อธิบาย คาดการณ์  
ทดลอง น าไปใช ้  

กระตุ้นให้นักเรียนฝึก
คิดแก้ปัญหา อธิบาย
ส่ิงที่ เข้าใจและแสดง
การให้เหตุและผลตาม
หลกัการและวธีิคดิ 

 ให้นักเรียนสรุป มี
ความคิดรวบยอด 
หลกัการ วิธีคิดโดย
วธีิลดั ไดด้ว้ยตนเอง 
แ ล ะ ใ ห้ นั ก เ รี ย น   
ฝึกทกัษะ 

เน้นการสอนแบบ
คน้พบดว้ยตนเองน า 
ไปสู่แนวทางการ
ส รุ ป ม โ น ม ติ
คณิตศาสตร์ 

วเิคราะห์จากปัญหา
มาหาสาเหตุ ใช้
ค  าถามสืบเสาะ
จนกระทัง่แกปั้ญหา
หรือหาขอ้สรุปได ้

ใ ห้ นั ก เ รี ย น ส รุ ป
หลกัการ ฝึกทักษะ สืบ
ส อบ  แ ก้ ปั ญ ห าห า
ข้อสรุปและตรวจหา
ค าตอบได้ด้วยตนเอง 

จากตาราง 9 จึงสรุปเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์ ไดด้งัน้ี  
1. ให้นกัเรียนไดเ้ล่น จากการปฏิบติัจริง จากส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั เพื่อฝึกให้รู้จกั

การสังเกต 
2. ครูควรทบทวนเน้ือหาความรู้เดิม เพื่อน าเขา้สู่บทเรียน ตั้งค  าถามเพื่อให้นกัเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ 

70 



 
25 

3. ครูกระตุน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา ส่ือสาร ส่ือความหมายเพื่ออธิบายส่ิงท่ีเขา้ใจ
และแสดงการใหเ้หตุและผลตามหลกัการและวธีิคิด 

4. ให้นักเรียนสรุปหลกัการ ฝึกทกัษะ สืบสอบ แก้ปัญหา หาขอ้สรุปและการตรวจหา
ค าตอบไดด้ว้ยตนเอง 

จากการสรุปเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ดงักล่าว ผูพ้ฒันาน ามาเป็นแนวทางในการจดั
กระบวนการเรียนสอนคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป 

 6. รูปแบบการสอนคณติศาสตร์ 
กรมวชิาการ (2542 : 17 – 23) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง โครงสร้างท่ี

แสดงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการสอนท่ีจะน ามาใชร้วมกนัเพื่อให้เกิดผลแก่ผูเ้รียนตามจุดประสงคท่ี์
ไดก้ าหนดไว ้ ซ่ึงรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์มีหลายรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั มี  3  รูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบการสอนของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( สสวท.)  
รูปแบบการสอนของวรรณี   รูปแบบการสอนของคณิตศาสตร์ทั่วไป  ซ่ึงแต่ละรูปแบบ                               
มีโครงสร้างและองคป์ระกอบ  ดงัต่อไปน้ี 

      6.1 รูปแบบการสอนของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(สสวท.) สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไดเ้สนอรูปแบบการจดั   
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาในแต่ละเน้ือหาโดยไดค้  านึงถึงขั้นตอนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ซ่ึงแสดงเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ แสดงล าดบัขั้นการเรียนการสอนมีรายละเอียด   ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1   ขั้นทบทวนความรู้เดิมก่อนท่ีจะเรียนเน้ือหาต่อไป  เพื่อใหน้กัเรียนมี 
พื้นฐานก่อนท่ีจะเรียนเน้ือหาใหม่ 

  ขั้นท่ี 2   กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเร่ิมตน้จาก 
      1) ใชข้องจริง นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยใชข้องจริงประกอบกิจกรรม  เช่น  
ถา้นกัเรียนเรียนเร่ืองเศษส่วนก็แสดงเศษส่วนดว้ยของจริง  เช่น น ้าในแกว้ 
      2) ใชรู้ปภาพประกอบการสอน  โดยเปล่ียนส่ือประกอบกิจกรรมจากของจริง  
มาเป็นรูปภาพ 
      3) ใชส้ัญลกัษณ์หลงัจากนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมจากของจริง  และรูปภาพแลว้   
ครูจะใชต้วัเลขและเคร่ืองหมายมาใชแ้ทน 

ขั้นท่ี 3   ขั้นสรุปให้นกัเรียนทดลองปฏิบติั  สังเกต  และช่วยกนัสรุปจากความ 
เขา้ใจเป็นหลกัการ  ความคิดรวบยอด  กฎ  สูตร  หรือวธีิลดั  ฯลฯ 
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  ขั้นท่ี 4   ขั้นฝึก  เม่ือนกัเรียนสรุปหลกัการไดแ้ลว้นกัเรียนจะฝึกจากบตัรงาน   
แบบฝึกหดัหนงัสือเรียน  หรือแบบฝึกหดัท่ีครูสร้างข้ึน 

  ขั้นท่ี 5   การน าความรู้โดยคาดหวงัวา่นกัเรียนจะน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดแ้ละ 
ทดลองปฏิบติั จากสถานการณ์จ าลอง  เช่น  การแกโ้จทยปั์ญหา 

  ขั้นท่ี 6   การประเมินผลเป็นการเพื่อวนิิจฉยัวา่  นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงค ์   
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อาจทดลองสอบโดยใชแ้บบฝึกหรือโจทยปั์ญหาก็ได ้ ถา้นกัเรียน    
ท าไม่ได ้ จะไดรั้บการสอนซ่อมเสริม  ก่อนเรียนเน้ือหาใหม่ต่อไป   

        6.2 รูปแบบการสอนของวรรณี  การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนระดบั                             
ชั้นประถมศึกษา  ครูผูส้อนตอ้งน าความรู้ทางปรัชญาการศึกษา จิตวทิยาทฤษฎีการเรียนรู้  นวตักรรม
และเน้ือหาหลกัสูตรมาผสมผสาน เป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์  ซ่ึงในปี พ.ศ. 2512  ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณี โสมประยูร  ไดคิ้ดคน้
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎี         
การเรียนรู้  6  ทฤษฎี คือ  ทฤษฎีการเช่ือมโยงจิตส านึก (Apperception ) ทฤษฎีเช่ือมโยงสถานการณ์   
จากส่ิงเร้าและส่ิงตอบสนอง (Connectionism) ทฤษฎีเสริมแรง (Operant-conditioning)  ทฤษฎี     
ฝึกสมอง (Mental-Discipline) ทฤษฎีการสรุป (Generalization) ทฤษฎีการหยัง่เห็น ( Insight ) ดงัน้ี 
           1) ขั้นน า  เพื่อเร้าความสนใจ ตั้งสมาธิ  และทบทวนความรู้เดิมโดยใชข้องจริงของ
จ าลอง  รูปภาพ  นิทาน  ปัญหา  หรือสถานการณ์ ฯลฯ 
             2) ขั้นสอนเพื่อให้เกิดมโนคติ ( Concept )  และเจตคติ 

        (1) สอนให้เขา้ใจโดยท าตามกระบวนการ  ดงัน้ี 
                               ก) ใชข้องจริงหรือของจ าลอง 
                               ข) ใชภ้าพแทนของจริงในขอ้ (ก) 
                               ค)ใชส้ัญลกัษณ์แทนภาพในขอ้ (ข) 
                        (2) เสริมความเขา้ใจ  โดยใชภ้าพแลว้ใหน้กัเรียนถ่ายโยงเป็นสัญลกัษณ์   
หลงัจากนั้น ครูก าหนดสัญลกัษณ์ใหน้กัเรียนถ่ายโยงกลบัมาเป็นภาพอีก 
                        (3) สร้างเจตคติ  โดยจดักิจกรรมและสถานการณ์   ให้นกัเรียนเห็น
ประโยชน ์ และความส าคญัและคุณค่าส่ิงท่ีเรียน 

          3) ขั้นสรุป  สรุปเป็นความคิดรวบยอด  หลกัการ   วิธีเขียนประโยคสัญลกัษณ์       
วธีิลดั   ขอ้ควรสังเกตสูตรและกฎ 

         4) ขั้นฝึกทกัษะ ฝึกท าแบบฝึกจากแผนภูมิ บตัรงาน แบบเรียน  แบบฝึกเสริมทกัษะ 
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        5) ขั้นน าไปใช ้ ฝึกใหแ้กโ้จทยปั์ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวติประจ าวนั 
ของนกัเรียนในวยัท่ีเขาก าลงัเป็นอยู ่

    6) ขั้นประเมินผล  สามารถกระท าไดด้งัน้ี 
       (1) สังเกตการตอบค าถามทุกขั้นตอนของกิจกรรม 
       (2) สังเกตการปฏิบติักิจกรรม  เช่น  ความสนใจ  ความตั้งใจการเขา้ร่วม

กิจกรรม  เป็นตน้ 
       (3) ตรวจผลงาน 
       (4) ทดสอบยอ่ยและทดสอบรวม 

6.3 รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ทัว่ไป  กรมวิชาการ (2542 : 22-23 ) ไดก้ล่าวถึง                     
การสร้างรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ทัว่ไปโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูผูส้อนสามารถน าไปใช ้        
ในการสอนไดใ้นทุกสถานการณ์และน าไปใชใ้ห้มีประสิทธิภาพนั้น มีรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
ทัว่ไป  ดงัน้ี   
               1) ทบทวนความรู้เดิม  เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานท่ีเพียงพอ 
                     2) การสอนเน้ือหาใหม่  ควรสอนใหเ้ขา้ใจเน้ือหา  รู้ความหมาย  รู้ค  า เพื่อให้
นกัเรียนสามารถจ าได ้ โดยวิธีการบอกใหรู้้หรือคน้พบดว้ยตนเอง   วธีิการสอนประกอบดว้ย 
                          (1) ใชส่ื้อ ฯ อุปกรณ์อธิบายเน้ือหาให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
                                         (2) ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 

    3) สรุปเป็นวธีิลดั  หรือความคิดรวบยอด 
                4) ฝึกทกัษะท าแบบฝึกหดั 

    5) น าความรู้ไปใช ้
               6) ประเมินผล  ตรวจสอบผลการเรียนรู้และการน าไปใช้ 

นอกจากน้ี ยงัมีนกัวชิาการต่างๆ ไดศึ้กษาและคิดคน้ รูปแบบ วธีิการจดัการเรียนการสอน 
สาระคณิตศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 

1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง (Brain-based  
Learning) (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553 : ค  าช้ีแจง) ไดเ้สนอแนวคิดในการจดัท าแนวการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาทางสมอง
ไวว้่า การจดัท าแนวการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพฒันาทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์วา่ อยูบ่นพื้นฐานของการจดัเรียงเน้ือหาตามคู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตร ซ่ึงจดัโดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดว้ยการจดัท ากิจกรรมเพิ่มเติมในบางเน้ือหาท่ีพิจารณาแลว้ว่า ไม่ปรากฏกิจกรรมท่ีจะ
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ช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางสมองอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีเพิ่มเติม มุ่งเนน้การน าแนวคิดในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง (Brain-based Learning) ไปใชใ้ห้มีความ
แตกต่างจากกิจกรรมในคู่มือครู โดยมีล าดบักระบวนการเรียนรู้ (Roadmap) ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 สัมผสัของจริงหรือวตัถุสามมิติ ท่ีน ามาใชเ้ป็นส่ือในการเรียนรู้ใน 
หอ้งเรียน/นอกหอ้งเรียนเพื่อเก็บประสบการณ์ 

ขั้นท่ี 2 กา้วจากการเรียนรู้จากการสัมผสัของจริงหรือวตัถุสามมิติข้ึนสู่ 
กระบวนการเรียนรู้ โดยใหส้มองคิดเทียบเคียงของจริงหรือวตัถุสามมิติข้ึนเป็นภาพ 

ขั้นท่ี 3 กา้วจากการเรียนรู้จากภาพ ข้ึนสู่กระบวนการเรียนรู้โดยสมองเห็นภาพคู่ 
กบัสัญลกัษณ์ 

ขั้นท่ี 4 กา้วจากการเรียนรู้จากภาพ ข้ึนสู่กระบวนการเรียนรู้โดยใชส้ัญลกัษณ์ 
เพียงอยา่งเดียว 
 2) การจดัการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน (play way method) (ชาญชยั ศรีไสยเพชร 2527: 
153-154 ) ไดอ้ธิบายว่า การจดัการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน เป็นวิธีการท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้ล่น ไดแ้สดง 
ไดท้  ากิจกรรมควบคู่ไปกบัการเรียน ซ่ึงตามหลกัจิตวทิยาหรือหลกัธรรมชาตินั้น ผูเ้รียนยอ่มชอบการ
เล่น การแสดง ชอบท ากิจกรรมอยู่แล้ว การจดับทเรียนให้มีกิจกรรมการเล่นย่อมจะท าให้ผูเ้รียน
สนุกสนานและอยากเรียนมากข้ึน ครูจะแทรกบทเรียนไวใ้นการเล่น การท ากิจกรรมเป็นการส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยการกระท า การแสดง การเล่น ภายใตก้ารควบคุมของครู โดยมีแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ การเล่นของเด็กมีส่วนช่วยส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กเป็นอยา่งมาก ส าหรับ
การเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา ทิศนา แขมมณี (2532 : 87-89) ไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี 
   (1) การเล่นแบบส ารวจตรวจคน้ (exploration play) เป็นการเล่นท่ีส่งเสริมการรับรู้
และประสบการณ์ ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากความสนใจ ความสงสัย และความกระตือรือร้น อยากรู้อยาก
เห็นท่ีมีในตวัเด็ก ซ่ึงจะช่วยให้เด็กไดข้อ้มูลเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัส่ิงท่ีส ารวจอนัท าให้เกิดการเรียนรู้และ
พฒันาการด้านความคิดรวบยอด และจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่การค้นพบ การตดัสินใจ และการ
แกปั้ญหาท่ีไม่เคยเรียนรู้หรือไม่มีประสบการณ์มาก่อน 
   (2) การเล่นแบบทดสอบ (testing play) เป็นการเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการคิดอยา่งมี
เหตุผล การท่ีเด็กไดส้ ารวจและทดลองเพื่อทดสอบ ช่วยให้เด็กไดพ้ฒันาความคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึง
เป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีส าคญัมาก เด็กท่ีส ารวจส่ิงของต่าง ๆ มกัจะมีการทดสอบคุณสมบติั
ของส่ิงนั้น ๆ เช่น เด็กกดปุ่มพดัลม เปิด ปิด และนัง่ดูใบพดัหมุน 
   (3) การเล่นแบบออกก าลงักาย (physical play) เป็นการเล่นท่ีส่งเสริมความพร้อมใน
การเรียนรู้ เป็นการเล่นในลกัษณะของการออกก าลงักายช่วยพฒันากลา้มเน้ือทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งยงั
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ช่วยพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ ถึงแมว้า่การเล่น
แบบออกก าลงักายจะมีบทบาทท่ีชดัเจนในการพฒันาทางกาย แต่ก็มีส่วนสัมพนัธ์กบัการพฒันาทาง
สติปัญญาด้วย เพราะความพร้อมทางกายเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะช่วยให้พฒันาการทาง
สติปัญญาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
   (4) การเล่นสมมติและการเล่นเลียนแบบ (dramatic play and initiation) เป็นการเล่น
ท่ีส่งเสริมการใช้ความคิดและจิตนาการ เป็นการกระตุน้ให้เด็กใช้ความคิดและจินตนาการของตน 
ฝึกการคิดค านึง การสร้างมโนภาพ ซ่ึงจะท าให้เด็กเข้าใจในเร่ืองนามธรรมมากข้ึน รวมทั้งรู้จกั
ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดด้ว้ย 
   (5) การเล่นสร้าง (construction play) เป็นการเล่นท่ีเด็กจะน าขอ้มูลความรู้ทศันคติ
ต่าง ๆ จากประสบการณ์มาสัมพนัธ์กนัในรูปแบบใหม่ อนัก่อให้เกิดความคิดและประสบการณ์ใหม่ 
ๆ ในดา้นสร้างสรรค ์เพื่อให้การเล่นประสบความส าเร็จ การเล่นลกัษณะน้ีมีค่อนขา้งมากในชนบท
วสัดุอุปกรณ์ในการเล่นมกัท าจากวสัดุเหลือใชห้รือวสัดุท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ เช่น การเล่นร้อยดอกไม ้
แลว้น าไปเล่นสมมติซ้ือขายดอกไม ้
   (6)  การเล่นแบบสัมผสักระท า (manipulative play) เป็นการเล่นท่ีส่งเสริมการ
สังเกต การคิดจ าแนก การคิดเปรียบเทียบและการคิดหาความสัมพนัธ์ เช่น การเล่นตวัต่อ น าภาพมา
ต่อใหเ้ป็นภาพ 
   (7) การเล่นท่ีส่งเสริมทกัษะทางภาษาและความจ า (verbal play) ทกัษะทางภาษา
ของเด็กเป็นดชันีบ่งช้ีประการส าคญัประการหน่ึงของพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก การเล่นช่วย
ฝึกทกัษะการพดู ท าใหเ้ด็กสามารถส่ือความคิดต่าง ๆ ของตนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้เช่น การเล่นร้องเพลง
และท าท่าประกอบจงัหวะ การเล่นเล่าเร่ือง การเล่นท่องค าคลอ้งจอง และการท าท่าประกอบ 
       (8) การเล่นเกม (games) เป็นการเล่นท่ีส่งเสริมการคิดและการตัดสินใจ เกม
บางอยา่ง เด็กตอ้งอาศยัการออกก าลงักาย การเล่นนบัวา่มีส่วนช่วยพฒันาสติปัญญาของเด็กในการ
เล่นเกม เด็กตอ้งจดจ ากติกา ขอ้ตกลง ตอ้งตดัสินใจและใช้ไหวพริบ นอกจากน้ี ยงัช่วยพฒันาดา้น
ร่างกายสังคม และอารมณ์ดว้ย 
 3) การจดัการเรียนรู้โดยเกม (game) เกม หมายถึง กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนาน 
ซ่ึงมีการแข่งกันอย่างมีจุดหมายและกฎเกณฑ์ ส่วนประกอบของเกมคือ ผูเ้ล่น จุดหมาย และ
กฎเกณฑ์ (สุจริต เพียรชอบ  2531: 214) เกมจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการสอนไดดี้ 
โดยผูส้อนสร้างสถานการณ์สมมติข้ึนใหผู้เ้รียนเล่นดว้ยตวัเองภายใตข้อ้ตกลงหรือกติกาท่ีก าหนดข้ึน 
ผู ้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหน่ึงในอันท่ีจะให้มีผลออกมาในการรู้แพ้รู้ชนะ ซ่ึง             
ทิศนา แขมมณี (2553 : 365) ให้ความหมายของวิธีการจดัเรียนรู้โดยใชเ้กมวา่  เป็นกระบวนการท่ี
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ผูส้อนใชใ้นการช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์โดยให้ผูเ้รียนเล่นเกมตามกติกา 
และน าเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธี การเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใช้
ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ ซ่ึงประนอม สุรัสวดี ( 2553: 15) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของกิจกรรม
เกมวา่ ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  (1) ใชเ้วลาช่วงสั้น ๆ พอสมควรกบัระยะเวลาและระดบัชั้นของผูเ้รียน 
  (2) มีขอ้ตกลงหรือค าสั่งชดัเจน 
  (3) นกัเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมเกมนั้นทุกคน 
  (4) ถา้เป็นการแข่งขนั ควรมีกติกาไวแ้น่นอน เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในการตดัสินใจ 
  (5) มีการเคล่ือนไหวร่างกายได ้เพื่อเป็นการเปล่ียนอิริยาบถ 
  (6) มีการควบคุมเสียงไม่ใหร้บกวนการเรียนการสอนของหอ้งเรียนขา้งเคียง 
 ส าหรับขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้กม มีขั้นตอนดงัน้ี 
  (1) การเลือกและน าเสนอเกม เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนพิจารณาเลือกเกมท่ีจะน ามาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เกมท่ีใช้ส่วนใหญ่คือ เกมการศึกษา ซ่ึงเป็นเกมท่ีมีวตัถุประสงค์มุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือผลลพัธ์การเรียนรู้ โดยไดอ้อกแบบให้เป็นเกมการศึกษา
โดยตรง มีอยู่ 3 ประเภท คือ (1) เกมแบบไม่มีการแข่งขนั เช่น เกมการส่ือสาร เกมการตอบค าถาม 
(2) เกมแบบแข่งขนั มีผูแ้พ ้ผูช้นะ และ (3) เกมจ าลองสถานการณ์ (simulation game) เป็นเกมท่ี
จ าลองความเป็นจริง สถานการณ์จริง  
       (2) การช้ีแจงวิธีการเล่นและกติกาการเล่น เป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนตอ้งบอกช่ือเกม 
ช้ีแจงวธีิการเล่นเกม ในเกมบางประเภทอาจตอ้งสาธิตหรือซกัซ้อมก่อน ทั้งน้ี เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ 
ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีบรรลุจุดประสงคแ์ละเกิดความปลอดภยัในการเล่นเกม 
  (3) การเล่นเกม ผูส้อนควรจดัเตรียมความพร้อมทั้งดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ประกอบการ
เล่น และเตรียมความพร้อมผูเ้ล่นเพื่อให้เกิดความราบร่ืน เรียบร้อย และบรรลุจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้โดยใชเ้กม แลว้จึงให้เล่นเกมไปตามล าดบัขั้นตอน โดยผูส้อนตอ้งคอยควบคุมดูแลให้เป็นไป
ตามกฎ กติกา มารยาทของการเล่นเกม 
  (4) การอภิปรายหลงัการเล่นและสรุปผล เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้
โดยการใช้เกม เพราะการอภิปรายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน าไปสู่ข้อสรุปท่ีเป็น
ขอ้ความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กม ดงันั้น ผูส้อนจึงตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยการตั้งประเด็นค าถามหรือประเด็นการอภิปรายเพื่อให้ไดข้อ้สรุป และ
กระตุน้จูงใจใหเ้กิดการอภิปรายอยา่งกวา้งขวางและมีเหตุมีผล 
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  (5) การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั้นตรวจสอบผลการเรียนรู้วา่ การจดัการเตรียมโดย
ใชเ้กมช่วยใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร โดยอาจใชว้ิธีการ
สังเกตการณ์ซกัถาม การทดสอบ หรือตรวจสอบจากคุณภาพของผลการปฏิบติังาน รวมทั้ง
ตรวจสอบกระบวนการจดักิจกรรมเพื่อปรับปรุง พฒันาการจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไปดว้ย  
 4) การจดัการเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหา (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)   เสนอวา่ กระบวนการแกปั้ญหามี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหา ตอ้งอาศยัทกัษะท่ีส าคญัและ
จ าเป็นอีกหลายประการเช่น ทกัษะการอ่านโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ทกัษะการแปล ความหมายทาง
ภาษา ซ่ึงผูเ้รียนควรวเิคราะห์ไดว้า่ โจทยก์ าหนดอะไรให ้และโจทยต์อ้งการใหห้าอะไร 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผนแกปั้ญหา ตอ้งอาศยัทกัษะการน าความรู้ หลกัการ หรือ ทฤษฏีท่ี
เรียนรู้มาแลว้ ทกัษะการเลือกใชว้ธีิท่ีเหมาะสม เช่น ใชก้ารเขียนรูปหรือแผนภาพใชต้ารางวเิคราะห์ 
ใชก้ารสังเกตหาแบบรูปและความสัมพนัธ์ เขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ในบางปัญหาอาจใชท้กัษะ
การประมาณค่าคาดการณ์ หรือคาดเดาค าตอบมาประกอบการวางแผน ขั้นวางแผนแกปั้ญหาเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคญั ผูส้อนควรหากลวธีิฝึกวเิคราะห์แนวคิดในขั้นน้ีใหม้าก 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา ตอ้งอาศยัทกัษะการคิดค านวณ หรือการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ทกัษะการพิสูจน์หรือการอธิบาย และแสดงเหตุผล 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบ ตอ้งอาศยัทกัษะการค านวณ การประมาณค าตอบ การพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ โดยอาศยัความรู้สึกเชิงจ านวน (  Number sense) หรือ ความรู้        
เชิงปริภูมิ(Spatial sense ) 
 เลบาลานช์ (LeBlance, 1977) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไว ้    
4 ขั้นตอน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ท  าความเขา้ใจปัญหาวา่ อะไรคือขอ้มูลและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีโจทยก์ าหนดมาให้ 
และอะไรคือส่ิงท่ีโจทยถ์าม 
  ขั้นท่ี 2 วางแผนเลือกวธีิการท่ีจะใชใ้นการหาค าตอบ เป็นขั้นท่ีผูแ้กปั้ญหาตดัสินใจ
เลือกวธีิท่ีใชใ้นการหาค าตอบของปัญหา โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ 
  ขั้นท่ี 3 ลงมือแกปั้ญหาตามท่ีวางแผน เป็นขั้นท่ีผูแ้กปั้ญหาน าวธีิการท่ีเลือกไวม้าใชใ้น
การแกโ้จทยปั์ญหา ถา้วธีิการท่ีเลือกใชใ้นการหาค าตอบนั้นท าใหไ้ม่ไดค้  าตอบ ผูแ้กปั้ญหาตอ้ง
ยอ้นกลบัไปสู่ขั้นท่ี 2 อีกคร้ังหน่ึง 
  ขั้นท่ี 4 ทบทวนการแกปั้ญหาและค าตอบ เป็นการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในการ
แกปั้ญหาตลอดจนหาค าตอบท่ีได ้
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 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษาได้
ก าหนดขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา เพื่อหาส่ิงท่ีโจทยบ์อก โจทยถ์าม ขอ้มูลใดท่ีจ าเป็น
ในการแกปั้ญหา 
  ขั้นท่ี 2 หาวธีิแกโ้จทยปั์ญหา และเขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ เพื่อวางแผนในการ
แกปั้ญหา 
  ขั้นท่ี 3 ค  านวณหาค าตอบ โดยใชท้กัษะการค านวณ เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีโจทยถ์าม 
  ขั้นท่ี 4 ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจสอบค าตอบท่ีไดจ้ากการค านวณ พิจารณาความ
สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีโจทยบ์อก และความเป็นไปไดข้องค าตอบ 
 5) การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Cooperative Learning) และเทคนิควธีิการสอน KWDL 
(Know-Want-Do-Learned) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือกันหรือการร่วมมือกนัเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการ
ร่วมกนัปฏิบติังาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและพฒันาทกัษะทางสังคม กล่าวไดว้่าเป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบหน่ึง ซ่ึงแนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกันน้ีมาจาก
นกัศึกษาต่างประเทศหลายท่าน ท่ีไดศึ้กษาวิจยัและทดลองรูปแบบและวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบดงักล่าว และเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย เช่น สลาวิน (Slavin,1990) ไดเ้สนอแนะไวว้่า วิธีสอน
แบบร่วมมือกนั เรียนรู้หรือวธีิสอนแบบร่วมมือกนัคือ การจดัการเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน สมาชิกกลุ่มจะต้องช่วยกัน เรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบติักิจกรรมจน
บรรลุผลส าเร็จและยงัได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า วิธีสอนในแบบดังกล่าวช่วยให้ผู ้เรียนมีความ
กระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดี มีการยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความมัน่ใจในตนเองและรู้
ถึงคุณค่าของตนเองมากข้ึน สอดคลอ้งกนั จอยซ์ และ เวล (Joyce and Weil,1986) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า
การสอนแบบร่วมมือกนัง่ายกวา่ท่ีครูสอน เรียนรู้ช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา โดยเพื่อนในกลุ่ม
จะช่วยเหลือแนะน ากนั เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนัสามารถส่ือสาร ส่ือความหมายแก่กนัและ
กนัไดง่้ายและท าใหเ้ขา้ใจกวา่ท่ีครูสอน จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson,1996) เสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัว่าเป็นวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบั
นกัเรียนเป็นกลุ่มเล็ก (วชัรา เล่าเรียนดี 2554: 155-161) ส าหรับเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการ
จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล (Ogle,1986, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2554  : 
130) ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกนั นัน่คือ นกัเรียนตอ้งมีความสามารถในการ
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อ่านก่อน จึงสามารถพฒันาทกัษะการอ่านให้มีคุณภาพมากข้ึน การด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน 
KWDL จะช่วยช้ีน าการคิดแนวทางในการอ่านและหาค าตอบของค าถามส าคญัต่าง ๆ จาก เร่ืองนั้น 
ซ่ึง K,W,D,L มาจากค าถามท่ีวา่ 
 K: เรารู้อะไร (What we Know) หรือโจทยบ์อกอะไรเราบา้ง (ส าหรับคณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์) 
 W: เราตอ้งการรู้ ตอ้งการทราบอะไร (What we want to know) โจทยใ์หอ้ะไรหรือโจทย์
บอกอะไรบา้ง 
 D: เราท าอะไร อยา่งไร (What we do และหาค าตอบ) เรามีวธีิการอยา่งไรบา้งหรือมี
วธีิด าเนินการเพื่อหาค าตอบอยา่งไร 
 L: เราเรียนรู้อะไรจาก (การด าเนินการ ขั้นท่ี 3) (What we learned) ซ่ึงคือค าตอบสาระ
ความรู้และวธีิศึกษาค าตอบ ขั้นตอนการคิดค านวณ 
 การก าหนดขั้นตอนของเทคนิค KWDL การมีค าถามน าเพื่อให้คิดหาขอ้มูลของค าตอบ
ตามท่ีตอ้งการในแต่ละขั้น จะช่วยส่งเสริมการอ่านมากข้ึน โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การน า
กระบวนการหรือเทคนิค KWDL ไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เป็นวิธีท่ีเหมาะสมอีกวิธีหน่ึง 
โดยเฉพาะในเร่ืองโจทยปั์ญหา ซ่ึงเป็นปัญหาของนกัเรียนมากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการอ่าน
โจทย์ไม่เข้าใจชัดเจน วิเคราะห์โจทย์ไม่เป็น เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึง ท่ีนอกเหนือจากการ         
คิดค านวณไม่เป็น ดงันั้นทุกขั้นตอนครูจึงตอ้งใหค้  าแนะน า ช้ีแนวทางให้นกัเรียนไดคิ้ดพิจารณาและ
วิเคราะห์ให้หลากหลายมากท่ีสุด การใช้เทคนิค KWDL ในการสอนคณิตศาสตร์ ครูตอ้งมีแผนผงั
หรือตาราง KWDL ในตอนเร่ิมตน้บทเรียนท่ีครูอธิบาย โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัเรียนรู้ ท าความ
เขา้ใจซ่ึงตอ้งมีแผนผงั KWDL ประกอบให้เห็นชดัเจนทุกคนดว้ยการร่วมกนัฝึกและท าแบบฝึกหัด 
นอกจากนั้นนกัเรียนจะตอ้งมีแผนผงั KWDL ของตนเองเพื่อเติมขอ้ความดว้ยเช่นกนั แต่ควรให้ใช้
ร่วมกนั 2 คน ต่อ 1 ชุด จะเหมาะสมกว่า เพื่อส่งเสริมการท างาน ส าหรับลกัษณะของการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ จดัโดยการแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถ
ในการเรียนแตกต่างกนั มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย องคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จมี 5 ประการ           
ซ่ึง วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2541 : 141-144) ไดเ้สนอไวด้งัน้ี 

(1) การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม เป็นการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มใน 
ลักษณะคละกันทั้ งเพศ อายุ ความสามารถ ความสนใจ หรืออ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนและ
ความส าเร็จของกนัและกนั โดยการช่วยเหลือสนบัสนุน กระตุน้ ยกยอ่งความมานะพยายามของกนั
และกนั การปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม 
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(2) ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน ท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มมีสัมฤทธิผลสูงสุดในการ 
ท างาน เกิดข้ึนเม่ือมีการประเมินการปฏิบติังานของผูเ้รียน เพราะการประเมินจะยอ้นกลบัไปใหก้บั
กลุ่มและใหก้บัผูเ้รียน เพื่อให้แน่ใจวา่ผูเ้รียนแต่ละคนแสดงความรับผดิชอบต่องาน 

(3) ทกัษะการท างานเป็นกลุ่มหรือทกัษะทางสังคม ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะความร่วมมือใน 
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือความหมาย สามารถส่ือความไดอ้ยา่งแม่นย  า 
ไม่ก ากวม การแบ่งปัน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมมือกนั 

(4) ความสัมพนัธ์กนัในทางบวก เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนเกิดการรับรู้วา่ตวัเองตอ้งท างานร่วมกบั 
สมาชิกคนอ่ืน ๆของกลุ่ม จนเกิดความรู้สึกวา่ความส าเร็จของแต่ละคนข้ึนอยูก่บัความส าเร็จของกลุ่ม 

(5) กระบวนการกลุ่ม เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในกลุ่มอภิปรายถึงประสิทธิภาพของความส าเร็จ 
ในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์กระบวนการกลุ่มจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการท างานของกลุ่ม 
 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดงัน้ี (อรพรรณ พรสีมา, 2540 : 65-66) 
  (1) ขั้นเตรียม กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบดว้ยครูแนะน าทกัษะในการเรียนรู้ร่วมกนั
และจดักลุ่มเรียนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ กลุ่มละ 4 คน ครูควรแนะน าเก่ียวกบัระเบียบของกลุ่ม 
บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม แจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนและการท ากิจกรรมร่วมกนั 
รวมทั้งการฝึกทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับกลุ่ม 
  (2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้กนัในกลุ่มยอ่ย โดยท่ีแต่ละคนมีบทบาทและหนา้ท่ี
ตามท่ีรับมอบหมาย เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มจะไดร่้วมกนัรับผดิชอบต่อผลงานของกลุ่ม ในขั้น
น้ีครูจะก าหนดใหผู้เ้รียนใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการท ากิจกรรม 
  (3) ขั้นการตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีครบถว้นแลว้หรือยงั ผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร เนน้การตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล 
ในบางกรณีผูเ้รียนอาจตอ้งซ่อมเสริมส่ิงท่ียงับกพร่อง ต่อจากนั้นจึงเป็นการทดสอบ 
  (4) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานของกลุ่ม ครูและผูเ้รียนช่วยกนัสรุป
บทเรียน ถา้มีส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจ ครูควรอธิบายเพิ่มเติม ครูและผูเ้รียนช่วยกนัประเมินผลการท างาน
กลุ่ม และพิจาณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน อะไรคือส่ิงท่ียงัตอ้งปรับปรุง 
 จากการศึกษารูปแบบการสอนของหน่วยงาน และนกัวชิาการต่างๆ พบวา่ มีประเด็น
ส าคญัของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 

80 



ตาราง 10 วเิคราะห์ประเด็นส าคญัของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ 
 
รูปแบบการสอนคณติศาสตร์ทีน่ยิม (กรมวชิาการ,2542) รูปแบบการสอนคณติศาสตร์จากนักวชิาการโดยทัว่ไปด้าน.... สรุปประเดน็ 

สสวท. วรรณ ี ทั่วไป พฒันาสมอง เล่นปนเรียน ใช้เกมในการสอน กระบวนการแก้ปัญหา แบบร่วมมือ 

ขั้นตอนการสอน 
1.ทบทวนความรู้เดิม 
2.กิจกรรมการเรียน
การสอน 
-ใชข้องจริง 
-ใชรู้ปภาพประกอบ 
-ใชส้ญัลกัษณ์ 
3.สรุป 
4.ฝึก 
5.น าความรู้ไปใช ้
6.ประเมินผล 

ขั้นตอนการสอน 
1.ขั้นน า 
2.ขั้นเกิดมโนคติ 
-สอนให้เขา้ใจ ใช้
ของจริง,ใชภ้าพ,ใช้
สญัลกัษณ์ 
-เสริมความเขา้ใจ 
-สร้างเจตคติ 
3.ขั้นสรุป 
4.ขั้นฝึกทกัษะ 
5.ขั้นน าไปใช ้
6.ขั้นประเมินผล 

ขั้นตอนการสอน 
1.ทบทวนความรู้
เดิม 
2.สอนเน้ือหาใหม่ 
-ใชส่ื้อ,ตรวจสอบ
ความเขา้ใจเด็ก 
3.สรุปวิธีลดั 
4.ฝึกทกัษะ/ท า
แบบฝึกหดั 
5.น าความรู้ไปใช ้
6.ประเมินผล 
ตรวจสอบ 

ขั้นตอนการสอน 
1.สมัผสัของจริง 
2.สมัผสัของจริงสู่
การเรียนเป็นภาพ 
3.กา้วจากการเรียนรู้
จากภาพคู่กบั
สญัลกัษณ์ 
4.กา้วจากภาพสู่การ
เรียนรู้โดยใช้
สญัลกัษณ์ 

ลกัษณะการเล่น 
1.เล่นส ารวจตรวจ
คน้ 
2.เล่นแบบทดสอบ 
3.เล่นออกก าลงักาย 
4.เล่นสมมุติ 
5.เล่นสร้าง 
6.เล่นสมัผสั 
7.เล่นส่งเสริมทกัษะ
ทางภาษาและ
ความจ า 
 

ขั้นตอนการสอน 
1.เลือกเกมและ
เสนอเกม 
2.ช้ีแจงวิธีเล่นและ
กติกาการเล่น 
3.การเล่นเกม 
4.การอภิปรายหลงั
การเล่นและสรุปผล 

ขั้นตอนการสอน 
1.ท าความเขา้ใจปัญหา
หรือวิเคราะห์ปัญหา 
2.วางแผนแกปั้ญหา 
3.ด าเนินการแกปั้ญหา 
4.ตรวจสอบหรือมอง
ยอ้นกลบั 

ขั้นตอนการสอน 
1.ขั้นเตรียม 
2.ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 
3.ขั้นตรวจสอบ
ผลงานและทดสอบ 
4.ขั้นสรุปบทเรียน
และประเมินผลการ
ท างาน 

ขั้นตอนการสอน 
1.ขั้นน า/ขั้นเตรียมโดย
สมัผสัของจริง/เล่นเกม 
2.ทบทวนความรู้เดิม 
3.ขั้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-เน้ือหาใหม่ 
-สมัผสัของจริง/
รูปภาพ/ส่ือ/สญัลกัษณ์ 
4.สรุป/ฝึกทกัษะ 
5.น าความรู้ไปใช/้
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 
 จากตาราง 10 สรุปประเด็นส าคญัของรูปแบบ / ขั้นตอนการสอนคณิตศาสตร์ ไดด้งัน้ี 1)ขั้นน า โดยเตรียมนกัเรียนใหเ้ล่นไดส้ัมผสัจากของจริง           
เพื่อช่วยกระตุน้ความสนใจ 2)ครูทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีนกัเรียนเรียนรู้ไปแลว้ 3)ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาใหม่โดยใหน้กัเรียนสร้างความเขา้ใจจากการใช ้          
ของจริง ใชภ้าพ ใชส่ื้อ 4)ครูฝึกทกัษะและใหน้กัเรียนสรุปเป็นสัญลกัษณ์ และวธีิลดั 5) ใหน้กัเรียนตรวจสอบค าตอบ ประเมินผลและน าความรู้ไปใช ้
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อกสารเกีย่วกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สรุปรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ความส าคัญและธรรมชาติของสาระคณติศาสตร์   
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์   คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. เนือ้หาสาระหลกัของสาระคณติศาสตร์  
สาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกระดบัชั้น ทุกคน ดงัน้ี 

2.1 จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบ 
จ านวนจริง สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหา
เก่ียวกบัจ านวน และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 

2.2 การวดั: ความยาว ระยะทาง น ้าหนกั พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา  
หน่วยวดัระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการ
วดั และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

2.3 เรขาคณติ: รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ  
การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation)ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน 
(rotation) 

2.4 พชีคณติ: แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั เซตและการด าเนินการของ 
เซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต 
อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ 
ค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล            
ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล การส ารวจความคิดเห็น 
ความน่าจะเป็น   การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และ
ช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
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2.6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์: การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ี 
หลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

3. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระคณติศาสตร์ ประกอบดว้ย 
สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 

 มาตรฐาน  ค 1.1    เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้
จ  านวนในชีวติจริง 
 มาตรฐาน  ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา                       
 มาตรฐาน  ค 1.3    ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 

       มาตรฐาน ค 1.4    เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้
สาระที ่2  การวดั 
       มาตรฐาน  ค 2.1    เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของ 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
       มาตรฐาน  ค 2.2    แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
สาระที ่3 เรขาคณติ 

 มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
    มาตรฐาน ค 3.2   ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ  

(spatial reasoning)   และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
สาระที ่4 พชีคณติ 
    มาตรฐาน  ค 4.1     เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ และ 

ฟังกช์นั 
       มาตรฐาน ค 4.2   ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิง 

คณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และ
น าไปใชแ้กปั้ญหา   

สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
        มาตรฐาน ค 5.1    เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
        มาตรฐาน ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นใน 

การคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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                      มาตรฐาน ค 5.3   ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหา 

สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
        มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล    

การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ        
ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

4. คุณภาพของผู้เรียนสาระคณติศาสตร์ เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ จะมีคุณภาพดงัน้ี  
4.1 มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึง 

แสนและศูนย ์  และการด าเนินการของจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ 
และการหาร พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้

4.2 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้าหนกั ปริมาตร ความจุ เวลา 
และเงิน สามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  และน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใช้แกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

4.3 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรง 
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก    ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 

4.4 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้
4.5 รวบรวมขอ้มูล และจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบ 

เห็นในชีวติประจ าวนั และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้
4.6 ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา  ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง 

คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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5. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระคณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวิตจริง 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  

และ ตวัเลขไทยแสดงปริมาณของ
ส่ิงของหรือจ านวนนบัท่ีไม่เกินหน่ึง
ร้อยและศูนย ์

 

 การใชจ้  านวนบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั 
 การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก และตวัเลขไทย
แสดงจ านวน 

 การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
 การนบัเพิ่มทีละ ๑  ทีละ ๒   
 การนบัลดทีละ ๑ 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวน
นบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์

 

 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั 
 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้
เคร่ืองหมาย  =      >   < 

 การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน 

 มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์
ระหวา่งการด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.  บวก ลบ  และบวก ลบระคนของจ านวน
นบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์ พร้อม
ทั้ง  

     ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ  
     ค  าตอบ 

 ความหมายของการบวก  และการใช้
เคร่ืองหมาย + 

 การบวกท่ีไม่มีการทด  
 ความหมายของการลบ  และการใช้
เคร่ืองหมาย – 

 การลบท่ีไม่มีการกระจาย  
 การบวก  ลบระคน      

๒.  วเิคราะห์และหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา และโจทยปั์ญหาระคนของ
จ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 โจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
 โจทยปั์ญหาการบวก ลบระคน 
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
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สาระที ่๒  การวดั 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.  บอกความยาว น ้าหนกั ปริมาตรและ  
     ความจุ โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วย  
     มาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว                      
(สูงกวา่  เต้ียกวา่  ยาวกวา่  สั้นกวา่  

     ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั) 
 การวดัความยาวโดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบน ้าหนกั                    
(หนกักวา่  เบากวา่  หนกัเท่ากนั) 

 การชัง่โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 
(มากกวา่  นอ้ยกวา่  เท่ากนั  จุมากกวา่      
จุนอ้ยกวา่  จุเท่ากนั) 

 การตวงโดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 

๒.  บอกช่วงเวลา  จ  านวนวนัและช่ือวนัใน
สัปดาห์ 

 ช่วงเวลาในแต่ละวนั (กลางวนั  กลางคืน  
เชา้  สาย เท่ียง  บ่าย  เยน็) 

 จ านวนวนัและช่ือวนัในสัปดาห์  
 

 
สาระที ่๓  เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.   จ  าแนกรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม             

      รูปวงกลม  รูปวงรี 
 รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม     
รูปวงรี  
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สาระที ่๔ พชีคณติ 
มาตรฐาน ค ๔.๑   เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๑ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน    
     แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๑      
     ทีละ ๒   และลดลงทีละ ๑ 

 แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๑   
    ทีละ ๒ 
 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ ๑ 

๒.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูป  
     ของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีท่ี  
     สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาดหรือสีท่ี
สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น  

 

สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

ป.๑ – ๓  ๑. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
๒. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๓. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๔. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ

ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๕. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์

กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
๖. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- 

  
 จึงสรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           
มีธรรมชาติวิชาท่ีตอ้งพฒันาให้นกัเรียนไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ   
มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ  
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 ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ยงัมีเน้ือหาสาระหลกัเร่ืองจ านวนและการด าเนินการ ท่ีควร
จะส่งเสริมพฒันาทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหา การให้เหตุผล และการส่ือสาร ส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของสาระคณิตศาสตร์ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
1. งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการพฒันาความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

เยาวลกัษณ์  ลีกระจ่าง (2554 ) ไดศึ้กษาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคูณ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ยุทธวิธีการสอน
ตามแนวคิดซิปปาโมเดล โดยใชก้ลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นดอน
ปอแดง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 10 คน
โดยใช้ยุทธวิธีการสอนตามแนวคิดซิปปาโมเดล จ านวน 15 แผน พบวา่ 1) นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 81.25 และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ร้อยละ 80 ของจ านวนทั้งหมด (เกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70) 2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เฉล่ียร้อยละ 77.33 และมีนกัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 90 (เกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70) 
 พิมพพ์ร  ไชยฤกษ ์(2552) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 
ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้เกมคณิตศาสตร์
ร่วมกบักิจกรรมกลุ่มยอ่ย โดยมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกบักิจกรรมกลุ่มย่อย และ2)เพื่อวดัทกัษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกบักิจกรรมกลุ่มยอ่ย กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนทวีรัตน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
จ านวน 2 หอ้ง จ านวนนกัเรียน 60 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการทดลอง ไดแ้ก่ 1)แผนการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่มย่อย 2)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ    
การคูณ การหาร ก่อนเรียนและหลงัเรียน 3)แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สรุป
ผลการวจิยัพบวา่  
  1) นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  2) นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยมีทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี  
  โกลด์เบิร์ก (Goldberg. 1980 ) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้เกมท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง             
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2  กลุ่ม ๆละ 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ๆ 
ละ 1 คร้ัง ๆละ 45 นาที จ  านวนเกมท่ีใชท้ั้งหมด 16 เกม ผลการทดลองพบวา่ ความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดเ้สนอแนะ
ไวด้งัน้ี 1) เกมช่วยในการแกโ้จทยปั์ญหาไดม้าก 2) เกมช่วยให้นกัเรียนมองการใชเ้กมในทางบวก 3)
การเพิ่มความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหานั้น ข้ึนอยูก่บัวิธีการสอนและการใชเ้กม ซ่ึงเป็นวิธีสอน
ท่ีใชไ้ดดี้วธีิหน่ึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. งานวจัิยทีเ่กีย่วกบั วธีิการสอน รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
  ธนวรรณ  แกว้วิเชียร (2559) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามเทคนิค K-W-D-L โดยใชก้ระบวนการร่วมมือ THINK – PAIR – SHARE เพื่อ
พฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง จงัหวดัอุทยัธานี ผลวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 มีผลการ
พฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และผลการ
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 มีผลการ
พฒันาทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และผลจาก
การท่ีครูคณิตศาสตร์น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ STELE Model ไปใชมี้ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 เรียนรู้ดว้ยตนเอง (S-Student) เป็น
ขั้นตรวจสอบนกัเรียนวา่มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนเพียงใด(What the students know) ขั้นตอน
ท่ี 2 เติมเตม็ดว้ยกลุ่ม (T-Team) เป็นขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัอภิปราย และ
สรุปวิธีการคน้หาค าตอบดว้ยกระบวนการกลุ่มแบบ Think – Pair – Share (What the students do) 
ขั้นตอนท่ี 3 รวมกลุ่มอภิปราย (Explore) เป็นขั้นตอนท่ีเกิดการเรียนรู้กันทั้ งชั้ นเรียนด้วยการ
แลกเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ ขั้นน้ีจะช่วยให้ครูทราบวา่นกัเรียนมีความตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดเป็น
พิเศษ (What the students want) ขั้นตอนท่ี 4 ขยายความดว้ยครู (Learn) เป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนสอน
องค์ความรู้หรือเทคนิค ทกัษะ กระบวนการท่ีนักเรียนตอ้งการ พร้อมทั้งเพิ่มเติมองค์ความรู้ตาม
หลกัสูตรก าหนด (What the students learn) และขั้นตอนท่ี 5 พร่ังพรูดว้ยทกัษะ ( Exposure) เป็น
ขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะและน าองค์ความรู้ไปปรับใช้กบัการปฏิบติัภาระงาน
เพื่อใหเ้กิดความช านาญและแม่นย  ามากข้ึน (What the students expose) 
  พชัรีย ์ กาท ามา (2558) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ท่ีเนน้ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยกลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหนองแวง 
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โสกพระ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 17 คน โดยใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ แบ่งเป็น 4 วงจร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1)
เคร่ืองมือในการทดลองปฏิบติัการ คือ แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม 
จ านวน 15 แผน 2)เคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการสังเกตการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ แบบบนัทึกผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบทา้ยวงจร 3) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบทดสอบวดัทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ผลวจิยัพบวา่  

1) การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์   
ท่ีเน้นทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ  
   (1) ขั้นน า เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนไดท้ราบจุดประสงค์การเรียนรู้
และทบทวนความรู้เดิม  
   (2) ขั้นสอน ประกอบดว้ย  
     -ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล เป็นขั้นตอนท่ี
นกัเรียนฝึกการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อให้นกัเรียนเขียนอธิบายค าตอบ 
ขั้นตอนในการหาค าตอบ หรือการวาดภาพ 
     -ขั้นไตร่ตรองระดบักลุ่มยอ่ย เป็นขั้นท่ีนกัเรียนทุกคนฝึกการเสนอแนวคิด
ในการแกปั้ญหาของตนต่อกลุ่มยอ่ย ทีละคน จากนั้นร่วมกนัอภิปราย เพื่อสรุปเป็นวิธีการแกปั้ญหา
ของกลุ่ม  
     -ขั้นไตร่ตรองระดบักลุ่มใหญ่ เป็นขั้นท่ีตวัแทนกลุ่มน าเสนอแนวทางการ
ปัญหาต่อทั้งชั้น สมาชิกทุกคนในชั้นร่วมอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้ง และสรุปแนวทางในการ
แกปั้ญหา 
   (3) ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีนักเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปมโนมติเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เรียน จากนั้นเขียนสรุปเป็นรายบุคคล 
   (4) ขั้ นฝึกทักษะ เป็นขั้นท่ีนักเรียนท าแบบฝึกทักษะ เพื่อฝึกแก้ปัญหาท่ี
หลากหลายและเขียนส่ือสาร  
   (5) ขั้นประเมินผล เป็นขั้นท่ีประเมินความรู้ ความเขา้ใจแต่ละคร้ังจากผลงานของ
นกัเรียน ใบกิจกรรม แบบฝึกทกัษะ การร่วมกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการน าเสนองาน 
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  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 76.27 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
คือ ใหมี้จ านวนนกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 70 ข้ึนไป 
  3) นักเรียนมีทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ในระดบัดีข้ึนไป จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.35 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
                       จริยา  จ  าปาหอม (2555) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ (5Es) โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหนองวดัป่า อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 17 คน พฒันาทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 
(5Es) จ  านวน 12 แผน พบว่า 1)ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 71.77 ของ
คะแนนเต็ม มีจ  านวนนกัเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจ านวนทั้งหมด ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้2)ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็น     
ร้อยละ 75.00 ของคะแนนเต็ม และจ านวนนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจ านวน
นกัเรียน ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้3)นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการแกปั้ญหา/การ
ใช้เหตุผล ( x =4.69) รองลงมาคือ ด้านคุณลกัษณะอ่ืนๆ ( x =4.56) และด้านโครงสร้างความรู้ 
( x =4.44)ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน ( x =4.88) รองลงมาคือ ได้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล มีความ
รับผดิชอบและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ ( x =4.76) 
         สุภาภรณ์  ใจสุข (2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดย
บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดการเรียนรู้ ร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัตรณาราม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 2 ห้อง ห้องเรียนละ 24 คน 
โดยแบ่งเป็นห้องทดลองและห้องควบคุม ระยะเวลาด าเนินการทดลอง 38 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้
ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนและแผนปกติ คือ แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการแกปั้ญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทาคณิตศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่  

1) รูปแบบการเรียนการอนท่ีพฒันาข้ึน มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่  
หลกัการ, วตัถุประสงค,์ ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ, การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 4 ขั้น คือ (1)ขั้นกระตุน้ความ
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สนใจด้วยการเผชิญปัญหาท่ีท้าทาย (2) ขั้นลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นเพื่อสืบค้นความรู้           
(3)  ขั้นร่วมกนัตรวจสอบความรู้ดูมติกลุ่ม (4) ขั้นน าไปประยกุต ์

2) รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาความสามารถใน 
การแกปั้ญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

(1) ความสามารถในการแกปั้ญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

(2) ความสามารถในการแกปั้ญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

(3) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีการ 
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา การส่ือสาร และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์อย่างชัดเจน 
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปอย่างสม ่าเสมอและค่อยๆ ดีข้ึนตามล าดบั โดยสามารถ
แก้ปัญหา ส่ือสาร และเช่ือมโยงความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได ้    
มากข้ึน 

        กลัยา  พนัปี (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และทกัษะการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ของนกัเรียนขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ี
จดัการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) และ รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 70 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ี 1 จดัการเรียนรูปแบบซิปปา จ านวน 35 คน และแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ี 2 
จดัการเรียนรู้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ จ  านวน 35 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 2 ชัว่โมง  พบวา่  

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการ 
เรียนรู้รูปแบบซิปปากบักลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้รูปแบบซิปปา มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวา่กลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 

2) ทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการ 
เรียนรู้รูปแบบซิปปากบักลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
  มณฑา  หิรัญบัฏ (2549) ได้ศึกษาผลของกสนใช้เทคนิคผงักราฟิกในการเรียน        
การสอนคณิตศาสตร์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
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ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2548 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา จ านวน 77 คน 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก 
จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแกโ้จทยปั์ญหาแบบปกติ จ านวน 39 คน พบวา่  
  1) หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียของ
คะแนนความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05  
  2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีของคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ วิธีการสอน รูปแบบการจดักระบวนการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ จึงสรุปไดว้า่  

1) การพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนกัเรียน ครูผูส้อนตอ้งศึกษาเน้ือหา บทเรียนทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าวิเคราะห์การจดัการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียน และเตรียมยทุธวธีิการจดัการเรียนการสอน 

2) ยทุธวธีิการสอนต่างๆ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ส่วนใหญ่ตอ้งเนน้ใช ้
ของจริง เกม รูปภาพ ส่ือต่างๆ  เพื่อพฒันานกัเรียน 

3) การจดัรูปแบบ วธีิการสอน และกระบวนการสอนทางคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนตอ้ง 
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการ และน ามาพฒันากระบวนการสอนให้สัมพนัธ์กบับริบทของเน้ือหา 
และสภาพตวัผูเ้รียน 
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กรอบแนวคิดในการพฒันา    
 จากผลการศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการ รูปแบบ กระบวนการ
จดัการเรียนการสอน และศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งเนน้การพฒันา
ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ จึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันา ดงัภาพ  4 
 
                     แนวคิด                                                                          กระบวนการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพ 4  กรอบแนวคิดการพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
                 โรงเรียนบา้นโจะโหวะ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 
 

หลกัการ/แนวคดิ/ทฤษฎทีางคณติศาสตร์ 
-การคน้พบของ Bruner 
-พฒันาการดา้นสติปัญญาของ Piaget 
-ทฤษฎีการฝึกฝน,บงัเอิญ,ความหมาย 
-สร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Construction) 
 

หลกัการสอนคณติศาสตร์ 
-ให้โอกาสเด็กมีส่วนร่วม 

-กระตุน้ให้เดก็ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 
-พฒันาความคิดรวบยอดให้เด็ก 
-ให้เด็กแสดงความคิดเห็นดว้ย
ความสามารถของตนเอง 

เทคนิคการสอนคณติฯระดบัประถมศึกษา 
เล่น        เรียน         สรุป         ฝึกทักษะ  
(สุวร กาญจนมยรู) 

กระบวนการเรียนและเล่นคณิตศาสตร์(Play and Learn) 
ขั้นที่ 1 เล่น (Play) เล่นสมัผสัจากของจริง ส่ือ เกม 

ขั้นที่ 2 เรียน(Learn)          ทบทวนความรู้เดิม (Learn to Review) 
ขั้นที่ 3 เรียน (Learn)         ฝึกอ่าน (Learn to Read) ตีความ  
                                          แปลความ วิเคราะห์โจทย ์
ขั้นที่ 4 เรียน (Learn)         ฝึกคิด (Learn to Rethink) ฝึกคิดส่ือสาร     
                                          ส่ือความหมาย น าเสนอ  ฝึกคิด 
                                          แกปั้ญหาโจทย ์ ฝึกคิดการให้เหตุผล 
ขั้นที่ 5 เรียน (Learn)         ฝึกสรุปผลลพัธ์ (Learn to Result) 
                                         ฝึกหาขอ้สรุป  และฝึกตรวจหาค าตอบ 

ทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
1.การแกปั้ญหา 2.การให้เหตุผล 
3.การส่ือสาร ส่ือความหมาย น าเสนอ 
4.การเช่ือมโยง 5.ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
1.การแกปั้ญหา 

2.การใหเ้หตุผล 

3.การส่ือสาร ส่ือความหมาย น าเสนอ 

4.การเช่ือมโยง 

5.การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 


