
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1” เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค
ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ สําหรับการพัฒนารปูแบบการสอน 
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ 
ของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
3) เพื่อทดลองใชการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
และ 4) เพื่อประเมินคุณภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนเน้ือหาสาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ในสวนของตัวช้ีวัดระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือรูปแบบการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร และความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน การดําเนินการ 
วิจัยดําเนินการการตามข้ันของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ข้ันตอน คือข้ันตอนที่ 1 
การวิจัย (Research : R1) ข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา 
(Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development D & D) ผูวิจัยไดพัฒนา 
และหาคุณภาพประสิทธิภาพของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) 
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบโครงรางของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ 
และนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย 
(Research : R2) เปนการทดลองใช (Implementation : I) รูปแบบการเรียนการสอนมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 
ประสิทธิผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ในข้ันน้ีผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนไปทดลอง 
ใชกับกลุมตัวอยางและข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluate : E) 
การประเมินและแกไขรูปแบบการเรียนการสอน การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ีเปนการนําผลการทดลองใช 
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนในข้ันตอนที่ 3 ซึ่งเปนผลการวิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช 
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ในการวิจัยประกอบดวย 1) รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) 2) คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชรูปแบบการเรียน 
การสอน วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท ีโดยสรุปผลการวิจัยอภิรายผล 
การวิจัยและขอเสนอแนะ ไดดังน้ี 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1” (IPDSPIL Model) สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
องคประกอบเชิงกระบวนการ และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช กระบวนการเรียนการสอน 
มี 6 ข้ันตอน คือ 

ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) 
ข้ันที่ 2 ข้ันนําเสนอปญหา (Problem Presentation) 
ข้ันที่ 3 ข้ันการวิเคราะหขอมลู (Data Analysis) 
ข้ันที่ 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) 
ข้ันที่ 5 ข้ันฝกทักษะและ (Practical) 
ข้ันที่ 6 ข้ันบูรณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสูชีวิตประจําวันและช่ืนชมความสําเร็จ 

(Integration and Linking to Life) 
มีคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนฯ เทากับ 81.75/ 80.32 
2. หลังการเรียนการสอนโดยใชรปูแบบการเรียนการสอน (IPDSPIL Model) นักเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยภาพรวมสูงกวากอนเรียนรอยละ 51.25 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนคณิตศาสตร (IPDSPIL Model) ในภาพรวมอยูใน 

ระดับเห็นดวยมากที่สุด 
 

อภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1” (IPDSPIL Model) สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังน้ี 

  1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) 
ที่พัฒนาข้ึนน้ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 5 คน พบวาในภาพรวมมีความเหมาะสม/สอดคลอง 
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อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการกําหนดองคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม 
ครอบคลุมความตองการจําเปนของการสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และองคประกอบ 
ของรูปแบบแตละองคประกอบมีความสัมพันธสอดคลอง สงเสริมซึ่งกันและกัน และมีความเหมาะสม/ 
สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละ 
องคประกอบ ในสวนขององคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แสดงใหเห็นจุดเนนในการเรียนการสอนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจน สามารถแสดงใหเหน็ถึงสิง่ 
ที่มุงหวังใหเกิดในตัวผูเรียน หลักการและวัตถุประสงคมีความสอดคลองกันตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
มีความเหมาะสม /สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด สําหรับองคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอน 
มีข้ันตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเน่ืองกัน ข้ันตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค มีความเหมาะสม/สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด 
นอกจากน้ีแลว องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียน 
การสอนตามความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด รวมทั้งของ 
รูปแบบการเรียนการสอนฯ มคีาประสิทธิภาพเทากับ 81.75 / 80.32 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการสอน 
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ไดพัฒนาข้ึน 
อยางเปนระบบมีการดําเนินตามข้ันตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นฐาน 
ที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร และศึกษาวิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง 
เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสรางความรู หลักการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด 
แนวทางการจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัดการเรียนรู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและไดศึกษาวิเคราะห 
ผูเรียนโดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของนักเรียนจากการสัมภาษณอาจารย ผูเช่ียวชาญการสอน 
คณิตศาสตร เพื่อเติมเต็มความรู ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูเรื่องใหมซึ่งเปนการดําเนินการอยางเปนระบบ 
ตามแนวคิด ADDIE Model ที่ปรับปรุงมาจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ซึ่งดําเนินการตามหลัก 
และข้ันตอนอยางเปนระบบ เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน (Kruse,2009 : 1) รวมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยหลักการและแนวปฏิบัติของรูปแบบการเรียนการสอนสาํหรบัการวิจยั 
ครั้งน้ี ไดเนนการเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม นําไปสูการสรางความรูของตนเองดวยกระบวนการ 
คิดวิเคราะห กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตรและการรวมมือกันเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด 
ทฤษฎีของธอรนไดส (Thorndike’s Classical connectionism, cited in Hergenhahn and Olson, 1993) 
ที่วาดวยการเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมและหลักการฝกหัด (Law of Exercise) การฝกหัดหรือการกระทํา 
บอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทน รวมทั้งแนวคิดการสรางความรูของไวก็อทสกี้ 
(Vygotsgy, 1978) ที่วาการเรียนรูตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการสรางความรู มุงเนนไปที่กระบวนการ 
สรางความรู (Process of Knowledge Construction) เปนการเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Tasks) 
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ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสถานการณ บรรยากาศ สื่อการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมทั้งช้ีแนะการใหแนวคิดแนวทางและฝกฝนกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตัวเอง 
โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งประยุกตใชแนวคิดของคอทเทรล (Cottrel 1999, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 
2554 : 11), วัชรา เลาเรียนดี (2554 : 10-12) และยุพิน พิพิธกุล (2545 : 21-23) ที่ประกอบดวยการดําเนินการ 
4 ข้ันตอน คือ 1) ระบุปญหา ทําความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะสิ่งที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งที่โจทยถาม (เหตุ) 
2) เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางเหตุและผล 3) กําหนดหลักการวิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับ 
จากผลไปสูเหตุ 4) สรุปเขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผล และตรวจสอบผลรวมกับกระบวนการคิดแกปญหาของ 
โพลยา (Polya, 1977, 1980) ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางในการคิดแกปญหา 4 ข้ันตอนคือ 1) การวิเคราะห 
ปญหา 2) การวางแผนแกปญหา 3) การดําเนินการตามแผนที่วางไว และ 4) การตรวจสอบผลลัพธและกระบวนการ 
แกปญหาของวิลสัน (Wilson, 1993) ที่แสดงความเปนพลวัตมีลําดับไมตายตัว สามารถพิจารณายอนกลับไป 
ข้ันตอนกอนหนา เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัย 4 ข้ันตอน คือ 1) ทําความเขาใจปญหา 2) วางแผนแกปญหา 
3) ดําเนินการตามแผน และ 4) ตรวจสอบผล นอกจากน้ีแลวยังสอดคลองกับผลการวิจัยสรุปหลักการสอนที ่
มีประสิทธิภาพของโบรฟ (Brophy,1979, 1982, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 138) ที่วาควรใหนักเรียน 
มีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยตลอดโดยครูเปนผูดําเนินการดวยกิจกรรมและเทคนิควิธีการตาง ๆ 
ที่เหมาะสมกับวัย ความตองการและความสนใจของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติ ฝกปฏิบัติตลอดเวลา 
ในการสอนโดยใชคําถาม คําสั่ง การแนะนําที่ชัดเจนงายตอการเขาใจและปฏิบัติ เพื่อการตอบที่รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพน้ัน คือครูตองเตรียมคําถามกิจกรรมตาง ๆ  ลวงหนาเปนอยางดี ใหโอกาสนักเรียนในการอาน 
ฝกปฏิบัติและตอบคําถามทั่วถึงกันทั้งช้ัน และตามดวยการใหขอมูลยอนกลับที่ชัดเจนและเพื่อการปรับปรุง 
แกไขคําตอบที่ผิดของนักเรียน พัฒนาทักษะตาง ๆ ของนักเรียนใหเกิดความชํานาญคลองแคลวที่สุด 
ติดตามความเจริญกาวหนา พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนอยางสม่ําเสมอและใหคําแนะนําเมือ่จาํเปน 
จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนรวมกันเรียนรูตามแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1990) ที่วาการที่ผูเรียนได 
รวมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตัวเอง ตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบของตนเองและกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พัฒนาความสัมพันธที่ดี มีการยอมรับ 
ผูอื่นมากข้ึน สรางความมั่นใจในตนเองและรูถึงคุณคาของตนเองมากข้ึนสอดคลองกับจอยซ และเวล 
(Joyce and Weil, 1986) ที่ไดกลาวไววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา 
โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะนํากันเน่ืองจากผูเรียนในวัยเดียวกัน สามารถสื่อสารสื่อความหมายแกกัน 
ไดงายและทําใหเขาใจงายกวาที่ครูสอนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ี ผูวิจัยใหความสาํคัญ 
กับการกระตุนเตรียมความพรอมการนําเสนอเน้ือหา การจัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการ 
คิดข้ันสูงดานการคิดวิเคราะหและการแกปญหา ใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ ฝกกระการคิด เนนการฝกทักษะ 
ใหเกิดความชํานาญ มีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งและคงทน สรางสังคมของการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
ชวยใหเกิดมโนทัศนแนวคิด มุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งการสอดแทรก บูรณาการการพัฒนาจิตตนิสัย 
ของผูเรียน จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยใหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผานเกณฑ 80/80 
เปนไปตามสมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะรูปแบบการเรียนการสอนที่สรางข้ึนอยางเปนระบบ 
ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ไดคาความเหมาะสม/ 
สอดคลอง มีคาเฉลี่ย ต้ังแต 4.60 - 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 0.45 - 0.55 ซึ่งแสดงวา 
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
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ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) 
ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอง ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม 
ในการนําไปใชสถานการณจริงและทําใหรูปแบบการเรียนการสอนสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด ซึ่งสอดคลอง 
กับแนวคิดของจอยซ และเวล (Joyce and Weil, 2009) ที่วาการเรียนการสอนที่เปนระบบหรือการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนเปนหนทางหน่ึงที่จะสรางระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพราะการสอนที่เปนระบบ คือ การสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพแบบองครวม ซึ่งดําเนินตามหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี การเรียนที่เปนที่ยอมรับและมีผลการวิจัยรองรับ หัวใจสําคัญคือ สอนใหนักเรียนเรียนรูเปน 
ไมใชสอนใหนักเรียนรูแคเพียงเน้ือหา สอนใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนและมีประสิทธิภาพใน 
อนาคต นอกจากน้ียังสอดคลองกับ กาญจนา คุณารักษ (2552: 7) ที่กลาววาการออกแบบการเรียนการสอน 
เปนกระบวนการแกปญหาการเรียนการสอนโดยการวิเคราะหสถานการณหรือเงื่อนไข การเรียนรูอยาง 
เปนระบบ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรูจากหลายๆ ทฤษฎี เชน 
ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร และไดใหแนวคิดวาความตองการจาํเปน 
ในการออกแบบการเรียนการสอน คือ การแกปญหาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานการณที่หลากหลาย 
เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ ดวยวิธีการเชิงระบบที่ใหผลอันย่ิงใหญตอการพัฒนาปจเจกบุคคล 
และมนุษยโดยทั่วไปและต้ังอยูบนพื้นฐานของความรูที่วามนุษยเรียนรูไดอยางไร ซึ่งวิธีการออกแบบ 
การเรียนการสอนโดยใชวิธีการเชิงระบบดวยการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินผลโดยเริ่มจาก 
การประเมินความตองการจําเปน การระบุปญหา การทําปญหาใหชัดเจน การวางแผนสําหรับการแกไข 
ปญหาน้ัน ตลอดจนทดสอบ การแกปญหา ปรับปรุงวิธีการแกปญหา แลวจึงเริ่มตนออกแบบการเรียน 
การสอนใหมอีก การนําวิธีการเชิงระบบมาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหการเรียนการสอน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะระบบจะชวยใหครูมีความเขาใจและเห็นความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองของ 
สวนประกอบของการเรียนการสอนในระบบโดยตลอดและรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนอยาง 
เปนระบบจึงเปนวิธีการหน่ึงในการแกปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีทั้ง 
ศิลปและศาสตรในการสอนและสอดคลองกับที ่วัชรา เลาเรียนดี (2552: 44) ที่ใหแนวคิดวารูปแบบการสอน 
และวิธีจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง ลักษณะเน้ือหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอน 
คิดหลายๆวิธีสามารถนํามาพัฒนาไดทั้งทักษะการคิดและความรูในเน้ือหาสาระ ครูควรสามารถรู 
และตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด และควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใด ในการจัด 
การเรียนการสอน การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดน้ัน ไมจําเปนตองข้ึนอยูกับวิธีสอนหรือรูปแบบ 
การสอนคิดเฉพาะที่เหมาะสมเทาน้ัน เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแตละประเภท แตละระดับ 
สามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรูอื่นๆ ไดแมกระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือวิธีสอนอื่นๆ ที่ไมใช 
วิธีสอนทักษะการคิดโดยตรง ดังน้ันรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ที่พัฒนาข้ึนน้ีจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวองคประกอบ 
ตาง ๆ  ของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลองกันทุกองคประกอบ สามารถนํารูปแบบ 
การเรียนการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักเรียน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอน 
โดยใชรูปแบบการสอนคณิตศาสตร (IPDSPIL Model) พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอน 
คณิตศาสตร (IPDSPIL Model) นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมสูงกวากอนเรียน 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) มีการทบทวนความรู ทักษะสําคัญที่เกี่ยวของจนเขาใจ จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่นักเรียนไดฝกการคิด การวิเคราะห และการแกปญหาที่มุงเนนกระบวนการ มีข้ันตอน 
ที่ชัดเจน นําไปสูการคิดที่ตอเน่ืองเช่ือมโยงและใหความสําคัญกับการตรวจสอบยอนกลับ นักเรียนมีโอกาส 
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันสรางพลังในการเรียน ไดแนวคิดมุมมองที่หลากหลายและไดฝกทักษะ โดยการช้ีแนะ 
ของครูผูสอน ฝกทักษะอยางอิสระเปนกลุม รวมมือกันเรียนรูกับเพื่อน รวมทั้งการฝกทักษะดวยตนเอง 
สอดคลองกับที่ โจนส (Jones, 1967) ใหความคิดเห็นวาในการแกปญหาน้ันสิ่งแรกที่ตองคํานึงถึงก็คือ 
การแยกแยะและวิเคราะหสถานการณเพื่อพิจารณาวามีสิ่งใดที่จะชวยในการแกปญหาไดบาง ซึ่งในข้ันน้ี 
ไมเพียงแตจะเกี่ยวของกับองคประกอบดานสติปญญาทั่วไปเทาน้ัน แตตองอาศัยประสบการณเดิม 
และความรูพื้นฐานไปสูสถานการณใหมอีกดวย และจอหนสัน และริสซิ่ง (Johnson and Rising, 1972) 
มีความคิดเห็นในเรื่องขององคประกอบในการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร วากระบวนการคิดแกปญหา 
ทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอน ประกอบดวยการมองเห็นภาพการจินตนาการ 
การจัดทําอยางมีทักษะวิเคราะห การสรุปในเชิงนามธรรมและการเช่ือมโยงความคิดซึ่ง ไฮเมอร และทรบูลดั 
(Heimer and Trueblood, 1977) ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางคณิตศาสตรไวหลายประการ คือ เทคนิคการรูคําศัพท การรูคําศัพทในโจทยคําถามจะชวยใหนักเรียน 
มองเห็นแนวทางในการแกปญหา ครูอาจจะชวยฝกฝนใหนักเรียนไดรูคําศัพททางคณิตศาสตรเพิม่ใหมากข้ึน 
โดยการจัดหาเกมหรือกิจกรรมที่สงเสริมการใชคําศัพทมาใหนักเรียนเลน นอกจากน้ีแลวนักเรียนยังจะตอง 
มีทักษะการคํานวณ การแยกแยะขอมูลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ การหาความสัมพันธของขอมูล 
การคาดคะเนคําตอบ การเลือกใชวิธีจัดกระทํากับขอมูลอยางถูกตอง ความสามารถในการหาขอมูลเพิ่มเติม 
และการแปลความหมายของโจทย นอกจากน้ีแลวยังสอดคลองกับที่ วัชรา  เลาเรียนดี (2552: 44) ใหแนวคิด 
วารูปแบบการสอนและวิธีจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสม 
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ลักษณะเน้ือหาวิชา ความพรอมของผูเรียน และสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอน 
คิดหรือวิธีสอนคิดหลายๆ วิธีสามารถนํามาพัฒนาไดทั้งทักษะการคิดและความรูในเน้ือหาสาระ ครูควร 
จะสามารถเลือกและตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการรูปแบบใด หรือเทคนิควิธีสอน 
แบบใดในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดน้ัน ไมจําเปนตองข้ึนอยูกับ 
วิธีสอนหรือรูปแบบการสอนคิดที่เหมาะสมเทาน้ัน เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแตละประเภท 
แตละระดับความสามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรูอื่นๆ ได แมกระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือ 
วิธีสอนอื่นๆ ที่ไมใชวิธีสอนทักษะการคิดโดยตรง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจะตองใชกิจกรรม 
หลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรมการใชคําถามปลายเปดที่ไมไดมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว คําถามเปดกวาง 
ใหคิดหาคําตอบคําอธิบายที่หลากหลาย นอกจากน้ีแลวทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรยีนการสอนโดยใชรปูแบบ 
การเรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษา (EPPE Model) เนนกระบวนการเรียนรู ไมเนนแตเพียงความถูกตองของคําถาม ในข้ันการนําเสนอ 
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เน้ือหาจัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการคิด (Presentation : P) มีการนําเสนอกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด อาศัยสาระความรูเปนสื่อในการพัฒนาความสามารถในการคิดและจิตตนิสัย 
ของนักเรียน การจัดประสบการณการเรียนรู โดยการนําเสนอกระบวนการคิดมีเปาหมายใหผูเรียนเกิด 
มโนทัศน (Concept) การเสนอกระบวนการคิดเปนการชวยใหมองเห็นสิ่งที่จะเรียนที่เปนกระบวนการชัดเจน 
หรือผลลัพธที่ตองปฏิบัติใหได โดยใชวิธีการคิดและวิธีการสอนแบบผสมผสานรวมกับสื่อการเรียนการสอน 
ที่หลากหลาย ใหเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหาและคุณลักษณะของผูเรียนไปสูการคนพบและสรุป 
มโนทัศน (Concept) ไดดวยตนเองและเนนการฝกทักษะ ใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือและการแลกเปลีย่น 
เรียนรู ฝกทักษะเปนกลุม เปนคู และเปนรายบุคคล ตรวจสอบความเขาใจ ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ระหวางสมาชิกกลุม ซึ่งแบงกลุมคละตามความสามารถในการเรียน ดังน้ันระหวางเรียนนักเรียนไดเรียนรู 
ข้ันตอน กระบวนการคิดและฝกใชกระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการคิดแกปญหา พรอมทั้งฝก 
การเช่ือมโยง การสื่อสารนําไปสูมโนทัศน แลวนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะหลายรูปแบบ ทั้งจากการช้ีแนะ 
ของครูผูสอน และเปลี่ยนเรียนรูกันกับเพื่อนและฝกดวยตนเองอยางอิสระ ทําใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง 
เกิดแรงจูงใจภายใน มีกําลังใจ ทาทายความสามารถของตนเองเกิดการใฝเรียนรู เพียรพยายามและเกิด 
ความชํานาญมากข้ึนเปนลําดับ แตอยางไรก็ตามยังมีขอที่นาสังเกตคือนักเรียนมีความสามารถในกระบวนการ 
คิดวิเคราะหในข้ันตอนที่ 2 เช่ืองโยงความสัมพันธระหวางเหตุและผลเปนอันดับสุดทาย ถึงแมจะอยูใน 
ระดับสูงมากก็ตาม จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน โดยสวนใหญจะมีปญหาดานการสื่อสาร 
ดวยการเขียน จะคุนเคยกับการคิดลัด คิดในใจ ทําใหไมสามารถเขียนเรียบเรียง เช่ืองโยงเปนลําดับข้ันตอนได 
ซึ่งทําใหนักเรียนมีผลเกี่ยวเน่ือง ทําใหนักเรียนมีความสามารถในกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ในข้ันตอนที่ 2 การวางแผนแกปญหา เปนอันดับสุดทายถึงแมจะอยูในระดับสูงมากก็ตาม ดังน้ันในการเรียน 
การสอนจึงควรใหความสําคัญกับกระบวนการคิดการเช่ืองโยง การสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษา 
สัญลักษณ สอดคลองกับ ยุพิน  พิพิธกุล (2545) กลาววาการสอนคณิตศาสตรควรเนนกระบวนการไมควร 
เปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทาน้ัน ควรมุงเนนใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจ สอนแนวคิด 
ใหผูเรียนคิดตามเปนลําดับข้ันตอน มีเหตุผลและยังตองมุงใหผูเรียนเกิดทักษะตางๆ เชนทักษะในการคํานวณ 
ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ แมนยําและรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการเรียน 
มีเจตตคิที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร 

  3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน อยูในระดับมาก 
ข้ึนไปทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) นักเรียนตองใชความเพียรพยายามในการเรียนรู 
และทํางานอยางเปนลําดับข้ันตอน ใชความละเอียดรอบคอบในการทํางาน การสื่อสารและการเช่ือมโยง 
เน่ืองจากในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห 6 ข้ันตอน ดังน้ี 
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ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนข้ันที่ครแูบงนักเรียนออกเปนกลุม 
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน 
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
ใหนักเรียนทราบและนําเขาสูบทเรียน 

ข้ันที่ 2 ข้ันนําเสนอปญหา (Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ หรือสถานการณ 
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ต้ังไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหา ครูควร 
มีการใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหน่ึง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจ 
และที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลอง 
กับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน 

ข้ันที ่3 ข้ันการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา 
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา 
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหาในข้ันตอนน้ี 
ครูควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียน 
เกิดความเขาใจ และสามารถแกปญหาน้ัน ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา 
นอกจากน้ีสิ่งสําคัญของช้ันเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ 
สื่อ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ 

ข้ันที่ 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช เพื่อให 
เกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา 
หลังจากที่ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
ถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียน และในระหวางที่ 
นักเรียนรายงานคําตอบน้ันครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไม 
นักเรียนถึงเริ่มตนดวย... นักเรียนแกปญหาน้ันอยางไร ? บอกไดไหมวานักเรียนไดคําตอบมาไดอยางไร ? 
หรือนักเรียนบอกไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน 

ข้ันที่ 5 ข้ันฝกทักษะและบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration) นักเรียนฝกทักษะ 
จากโจทย หรือสถานการณที่ครูกําหนดให แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใช 
คําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่ 
นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปรายถึงคําตอบ 
และวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองน้ีเหมือน 
หรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมาน้ีอีกหรือไม เปนตน และครูควร 
เช่ือมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ 

ข้ันที่ 6 ข้ันเช่ือมโยงสูชีวิตประจําวันและช่ืนชมความสําเร็จ (Linking to Life and Appreciation) 
ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมาสอดคลองกับเรื่องใด 
ในชีวิตประจําวันบางหลังจากน้ันครแูละนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน นักเรียนจับคูกัน 
ภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนนของกลุม 
และประกาศช่ืนชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดตามลาํดับ 
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ซึ่งสอดคลองกบักฎการฝกหัด (Law of Exercise) ตามกฎการเรยีนรูของธอรนไดค (Thorndike,1993) 
ที่วาการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ  ดวยความเขาใจจะทําใหเกดิการเรียนรูที่คงทนและสอดคลองกบัทฤษฎี 
การเรียนรูอยางมีความหมายของ  ออซูเบล (Theory of Meaningful Learning) (Ausubel,1963) ในการเช่ือมโยง 
ความรูและหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) ของสลาวิน (Slavin,1990) จอหนสัน 
และจอหนสัน (Johnson and Johnson) และวัชรา เลาเรยีนดี (2554) 

 

ขอเสนอแนะ 
จากขอคนพบในการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ผูวิจัยมีขอเสนอดังน้ี 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
     1. กอนนํารูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใช ผูสอนจะตองทําความเขาใจกับทุกองคประกอบ 
ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอื้อตอ 
การเรียนรูและปจจัยสนับสนุนตอครูผูสอนตองเตรียมความพรอมกอนนํารูปแบบไปใช ผูสอนตองศึกษา 
ทําความเขาใจองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตางๆ ทุกข้ันตอน พรอมทั้ง 
ทําความเขาใจกับผูเรียน ใหผูเรียนเขาใจองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตาง ๆ  
ทุกข้ันตอน ผูสอนตองมีความรูความสามารถในดานเทคนิควิธีสอนที่ใชรูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะ 
การสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนและสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการเช่ือมโยง การใหเหตุผล 
การใชกระบวนการคิดแกปญหา การใชคําถาม และสามารถถายทอดลักษณะเหลาน้ีสูผูเรียน 
 

  ขอเสนอแนะเพ่ือนําการวิจัยครั้งตอไป 
    1. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันารปูแบบการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เน้ือหาภาคเรียนที่ 2 
    2. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันารปูแบบการเรียนการสอนเพือ่สงเสริมทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรและการคิดข้ันสูง 
    3. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันารปูแบบการเรียนการสอนทีบ่รูณาการเน้ือหาสาระในรายวิชา

เพื่อสงเสรมิความสามารถในการคิดข้ันสูงดานการคิดสรางสรรคของนักเรียน 
    4. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันารปูแบบการเรียนการสอนเพือ่สงเสริมทกัษะตาง ๆ 

ในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะดานเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการทํางานเปนทมี 

    5. ควรมีการวิจัยเพื่อพฒันารปูแบบการเรียนการสอนทีเ่นนความแตกตางของผูเรียน 


