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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
พรสรัญ ชัยยา1* สวนันท์ แดงประเสริฐ2 และ ธีรพงษ์ วิรยิ านนท์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมาย
1 บทบาทหลัก 3 หน้าที่หลัก 6 หน่วยสมรรถนะ และ 17 หน่วยสมรรถนะย่อย 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ (1) บริบท หลักการ และวัตถุประสงค์ (2) กระบวนการขั้นตอนและกิจกรรมของรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน (3) การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ และสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์
3) ผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น
พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (2) สมรรถนะ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี และ (3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ในระดับมาก
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ, สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
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The Development of Instructional Model to Enhance the Competency of
Mathematical Thinking of Secondary School Students
Pornsarun Chaiya1* Sawanan Dangprasert2 and Theerapong Wiriyanon2
Abstract
The purposes of this study are to: 1) develop the model to enhance the competency of
mathematical thinking in secondary school students, and 2) study the result of the model enhancing
the competency of mathematical thinking in secondary school students. The participants are 20
Mattayomsuksa three students (the third year of Junior High School) in Rajadhivas School, Bangkok,
Thailand. The data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, and content analysis.
The research findings are as follows: 1) Competency of mathematical thinking in secondary school
students consists of one key purpose, one key roles, three key functions, six unit of competencies, and
seventeen element of competencies, 2) The process and instructional model includes: (1) context,
principles and objectives, (2) the process and the model of enhancement including classroom activity
preparation, inside and outside classroom activities (3) learning assessment of knowledge and the
competency of mathematical thinking, 3) The results of applying the model to enhance the
competency of mathematical thinking in Secondary School Students also shows that: (1) the students’
achievements after applying the model to the class are significantly higher at 0.5, (2) the overall
achievement of the students in mathematical thinking stands at a good level, and (3) the students are
satisfied towards the instructional model to enhance the competency of mathematical thinking; the
satisfaction stays at a high level.
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1. บทนํา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการ
เรี ยนรู้ เนื่ องจากคณิตศาสตร์ช่ วยให้ มนุ ษย์ มีความคิ ด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ
และถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนําไปใช้ในชีวิต
จริงได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ การศึ กษาคณิตศาสตร์จึ ง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและ
สอดคล้ องกั บสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม และความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน์ [1]
การสอนยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีลักษณะมอง
กว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ ดังนั้น พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
คือ การนั่งฟัง จดบันทึก ทั้งนี้การสอนที่จะทําให้ผู้เรียนมี
คุณภาพจะต้องเตรียมสื่อกิจกรรม แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากขึ้น เน้นกระบวน
การคิด กระบวนการกลุ่ม สามารถนําความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจําวันได้ [2] แต่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของประเทศไทยยังไม่สามารถปรับวิธีการได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว จึงมีผลอย่างมากต่อ
ปัญหาด้านคุณภาพของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จน
ทําให้ไม่สามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ประเทศและศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้
สอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานเลขาธิการสภา [3] ที่
ระบุว่า นักเรียนขาดความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหาและความรู้ ความสามารถพื้นฐานที่จําเป็น ขาด
แรงจูงใจใฝ่รู้ ขาดจิตสํานึกต่อสังคม แม้ว่าคณิตศาสตร์จะ
เป็นวิชาที่สําคัญ
การคิด และ การสอนคิด เป็นเรื่องสําคัญในการจัด
การศึกษา ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาสนใจ ดังปรากฏ
ชั ด เจนในแผนการศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.
2555–2559 ได้กําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนโดยพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
พั ฒนาผู้ เรี ยนในรู ปแบบที่ หลากหลาย และมุ่ งเน้ นให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดย
การฝึ กทั กษะ กระบวนการคิด การจั ดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและ
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แก้ปัญหา จึงกล่าวได้ว่า กระบวนการคิดเป็นศักยภาพ ใน
การเรี ย นรู้ และเป็ น จุ ด เน้ น ในการจั ด การศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 [4] การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
ประสบความสําเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความ
พร้อมที่ จะเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่ จะประกอบอาชี พ
เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ [1]
เมื่อเป้าหมายของการเรียนรู้ของสังคมยุคใหม่มิใช่อยู่
ที่ ตั วความรู้ อี กต่ อไป เพราะตั วความรู้ นั้ นมี มากมาย
มหาศาลเกินกว่าที่จะมอบให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้
อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหม่ มีหนทางค้นหาความรู้ด้วย
ตนเองจากทุกหนแห่งทั้งในสิ่งแวดล้อมและในอินเทอร์เน็ต
[5] วิธีสอนที่เน้น ให้นักเรียนท่องจําเนื้อหาวิชาต่าง ๆ
จึงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะความรู้ที่นักเรียนจะได้รับมี
มากมาย เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงทุกขณะ นักเรียนไม่
สามารถจดจําความรู้ทั้งหมดได้ และเมื่อจบการศึกษา
ไปแล้วความรู้ที่ได้รับจากการท่องจํานั้น จะไม่สามารถ
นําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนได้
จากที่มาของปัญหาและข้อมูลข้างต้น พบว่า ผู้ที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจาก ปั ญ หาเหล่ า นี้
ประกอบด้วย สถานศึกษา และผู้เรียน แต่ สาเหตุ ของ
ปัญหาเห็นได้ชัดว่าเกิดจากสถานศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการนํามาตรฐานสมรรถนะมาเป็น
ฐานในการพั ฒนาเพื่ อสร้ างเป็ นฐานสมรรถนะในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิด
การคิ ดวิ เคราะห์ ร่ วมกั นช่ วยแก้ ปั ญหา และสามารถ
นํ าไปใช้ ในชี วิ ตประจํ าวั นได้ จึ งกล่ าวได้ ว่ ามาตรฐาน
อาชีพ จัดเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการเรียนที่สูงขึ้น โดยใช้
ฐานความสามารถหรือที่เรียกว่า สมรรถนะ เป็นตัวตั้งว่า
ผู้สําเร็จจากการจัดการเรียนรู้ จะต้องทําอะไรได้บ้าง
ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายหลักที่ต้องการให้ผู้เรียน
เป็นเมื่อจบการเรียน นับเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะให้
ผู้ เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ และสามารถปฏิ บั ติ งานได้ เพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน
จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะใน
ส่วนที่ขาด หรือ เพิ่มเติมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง โดยการนําเทคนิควิธีการที่หลากหลายมา
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ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนที่
จะเข้าสู่การเรียนที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.1.1 การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องมาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์
และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รวมถึงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ โดยศึกษาแนวทาง
การพัฒนามาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ แล้ววิเคราะห์
หลักการ แนวคิด โครงสร้าง กรอบการปฏิบัติงาน รูปแบบ
การจัดแบ่งหมวดหมู่ และข้อกําหนดอื่น ๆ
2) วิเคราะห์ฐานสมรรถนะออกมาเพื่อ
หาหัวข้ออันเป็นสาระสําคัญในฐานสมรรถนะ ให้ได้ฐาน
สมรรถนะ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและดีที่สุด เหมาะสม
กั บฐานสมรรถนะและการศึ กษาในระดั บมั ธยมศึ กษา
ตอนต้นของประเทศไทย
3) จัดทําร่างมาตรฐานสมรรถนะการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หน้าที่งาน
(Functional Analysis) แล้วสร้างเป็นแผนภาพหน้าที่
งาน (Functional Map) เริ่มจากกําหนดจุดมุ่งหมายหลัก
(Key Purpose) ของอาชีพโดยรวม แล้วนํามากําหนด
บทบาทหลัก (Key Role) หน้าที่หลัก (Key Function)
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และวิเคราะห์
รายละเอียดเพื่อเขียนสมรรถนะย่อย (Element of
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Competence) จากนั้นนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของร่ างมาตรฐานการคิ ดเชิ ง
คณิตศาสตร์
4) นําร่างมาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ที่ได้สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุง
แก้ ไข หลั งจากนั้ น ผู้ วิ จั ยนํ าร่ างมาตรฐานการคิ ดเชิ ง
คณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ 12 ท่าน
ประเมินความเหมาะสมของฐานสมรรถนะ
3.1.2 การพัฒนาบทเรียนมอดูลการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
1) กําหนดมอดูลฐานสมรรถนะที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนโดยดูจากหน่วยสมรรถนะ และ
สมรรถนะย่อยในมาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พัฒนามีทั้งหมด 6 มอดูล
17 ผลลัพธ์การเรียนรู้
2) แปลงข้อกําหนดในหน่วยสมรรถนะ
และสมรรถนะย่ อ ยมาเป็ น รายละเอี ย ดในมอดู ล การ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น แนวคิดและรายละเอียดในการแปลง
มาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ไปเป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้
3) นํามอดูลฐานสมรรถนะที่ได้สร้างขึ้น
ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
หลังจากนั้น ผู้วิจัยนํามอดูลที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
12 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของระหว่างมอดูลกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3.1.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ทํ า การศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น เอกสารงานวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบั บปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผู้วิจัยได้ทํา
การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาคณิตศาสตร์
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2) ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
3) นําร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้
สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุง
แก้ไข หลังจากนั้น ผู้วิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่
ปรับปรุงแล้วไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเมินความ
สอดคล้องของรูปแบบ และแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปที่ 1 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 การศึกษาผลการเรียนการสอนตามรูปแบบเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
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3.2.1 กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการศึ ก ษา ได้ แ ก่
นั กเรี ยนมั ธยมศึ กษาชั้ นปี ที่ 3 โรงเรี ยนวั ดราชาธิ วาส
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน ได้มาโดยใช้วธิ ีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
3.2.2 แบบแผนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบกลุ่ มทดลองกลุ่ มเดี ยว มี การวั ดความสามารถใน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียน และประเมินสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน
3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1) กิจกรรมในห้องเรียนโดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือร่วมกับเกม (วัดทักษะ)
2) การฝึกปฏิบัติ (ใบงาน)
3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ความรู้)
4) แบบประเมินสมรรถนะการคิดเชิง
คณิตศาสตร์จากการสังเกตพฤติกรรม และทักษะการ
ปฏิบัติงานสําหรับผู้สอน
5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนของผู้เรียนโดยใช้การทดสอบค่าที
2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรม
ในห้องเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบร่วมมือร่วมกับเกม
(วัดทักษะ) และการฝึกปฏิบัติ (ใบงาน) ของผู้เรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว
3) การตัดสินรายสมรรถนะ และภาพรวม
สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์จากการสังเกตพฤติกรรม
และทักษะการปฏิบัติงานสําหรับผู้สอน
4) การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

4.1.1 ผลการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนั กเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมายของ
การคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ 1 บทบาทหลั ก 3 หน้ าที่ หลั ก
6 หน่วยสมรรถนะ และ 17 สมรรถนะย่อยของหน้าที่หลัก
4.1.2 ผลการพัฒนาบทเรียนมอดูลการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ผลจากการประเมินความเหมาะสมของ
มอดูลกั บวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ ง
12 ท่าน เห็นว่ามอดูล ทั้งหมด 6 มอดูล กับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม มีความสอดคล้อง เหมาะสม
2) ผลจากการประเมินความเหมาะสม
ของการพัฒนาบทเรียนมอดูล จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 12 ท่าน
เห็นว่า บทเรียนมอดูล วิธีการสอนและการจัดการเรียน
การสอน รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินและร่องรอย
หลักฐาน มีความสอดคล้อง เหมาะสม
4.1.3 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่ อส่ งเสริ มสมรรถนะการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
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ผลจากการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนแบบการแก้ ปั ญหาแบบร่ วมมื อกั บการ
เรี ย นรู้ ผ่ า นเกม จากผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 ท่ า น เห็ น ว่ า
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
กับการเรียนรู้ผ่านเกม มีความสอดคล้อง เหมาะสม
4.2 ผลการเรียนการสอนตามรูปแบบเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น
4.2.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4.2.2 ผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรมใน
ห้ องเรี ยนใช้ วิ ธี การแก้ ปั ญหาแบบร่ วมมื อร่ วมกั บเกม
(วั ดทักษะ) และการฝึกปฏิ บัติ (ใบงาน) สูงกว่ าเกณฑ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2.3 ผลสมรรถนะการคิ ด เชิ ง คณิ ต ศาสตร์
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมและทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
สํ า หรั บ ผู้ ส อน และผู้ ช่ ว ยสอน พบว่ า สมรรถนะที่ 1
ความสามารถในการสื่อสาร ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับดี
สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด ผู้เรียนมีคุณภาพ
ในระดับดี สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับพอใช้ สมรรถนะที่ 4 ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชี วิต ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับดี และ
สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียน
มีคุณภาพในระดับดี
4.2.4 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะการคิ ด เชิ ง
คณิตศาสตร์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากกับการ
จั ด การเรี ย นสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
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5.1.1 การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก
หน้ าที่ หลั ก หน่ วยสมรรถนะ และสมรรถนะย่ อยของ
หน้าที่หลัก การพัฒนา การวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด
โครงสร้าง กรอบการปฏิบัติงาน รูปแบบการพัฒนา การ
จัดแบ่งหมวดหมู่ และข้อกําหนดอื่น ๆ ในการเรียนการ
สอน ผู้วิจัยพบว่า การคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มจากการกําหนด จุดมุ่งหมาย
หลักของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ จากนั้นกําหนดบทบาท
หลั ก หน้ า ที่ ห ลั ก หน่ ว ยสมรรถนะ และวิ เ คราะห์
รายละเอียดเพื่อเขียนสมรรถนะย่อย โดยมีองค์ประกอบ
คือเกณฑ์ปฏิบัติงาน ขอบเขต ร่องรอยหลักฐานแบ่งเป็น
หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ แต่ทั้งนี้ด้วย
ความที่โครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะในงานวิจัยนี้
ได้รับการพิจารณาและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในหลาย
สาขาอาชีพ ทําให้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในทุกวิชา
5.1.2 การพั ฒนาบทเรี ยนมอดู ลการจั ดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
การแปลงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลงสู่มาตรฐานการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ต้องบรรลุในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว จึงถ่ายโอนลงสู่รายวิชา เป็นขั้นตอน
สําคัญที่ทําให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตรงตามความต้องการ
มากที่ สุ ด ทั้ งนี้ ผู้ เรี ยนจะมี สมรรถนะมากน้ อยเพี ยงใด
ย่ อมขึ้ นอยู่ กั บผู้ สอน ว่ าจะมี ความเข้ าใจในการจั ดทํ า
บทเรียนมอดูลแบบฐานสมรรถนะให้แตกต่างจากบทเรียน
ที่เคยสอนทั่วไปได้อย่างไร ดังนั้น เมื่อสามารถเชื่อมโยง
และแปลงสมรรถนะอาชีพสู่การเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง จะทําให้การจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ดําเนินการได้อย่ างตรงกั บ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
5.1.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
จากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรี ยนการสอนจากผู้ เชี่ ยวชาญทุ กท่ าน พบว่ าการ
เตรียมความพร้อม และขั้นประเมินผลการเรียนรู้ มีค่า
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ดัชนีความสอดคล้องเข้าใกล้ 1.00 - 1.00 แต่ผู้วิจัยพบว่า
ผู้เรียนมีเจคติต่อการเรียนที่ดีทั้งต่อการเรียนและความ
ประพฤติ ข องผู้ เ รี ย นโดยรวม ผลการเรี ย นรู้ โดยภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ทุ ก คน ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากรู ป แบบการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมโดยร่วมกันช่วย
แก้ปัญหาและมีการให้เล่นเกมส์ควบคู่ในการเรียนการ
สอน ทําให้สามารถประยุกต์ความรู้และทําให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจในการคิดเชิงคณิตศาสตร์มากขึ้น ตลอดจน
การปรับทัศนคติในการเรียนให้สามารถช่วยกันแก้ปัญหา
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ตลอดจนการปรับทัศนคติ
ของผู้เรียนให้สามารถทํางานและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นตาม
รูปแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5.2.1 คะแนนเฉลี่ ยผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือกับการเรียนรู้ผ่านเกมหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ตาม
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ นนี้ มี พั ฒ นาการ
ทางด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นที่ ดี ขึ้ น จึ ง ถื อ เป็ น แนว
ทางการเรี ย นรู้ ที่ ดี อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งนี่
เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน
โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือความคิดเห็นเพื่อทําให้
ทุกคนทําความเข้าใจร่วมกันวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อ
ใช้ในการแก้ไขปัญหา เมื่อต้องรับมือกับปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน [6]
5.2.2 ผลคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรมการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือร่วมกับเกม (วัดทักษะ) และ การฝึกปฏิบัติ
(ใบงาน) ของนักเรียนกับเกณฑ์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ในทุกกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นผลมาจาก
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ตอบ
คํ า ถามผ่ า นโปรแกรมถามตอบออนไลน์ แบบกลุ่ ม
(Kahoot) ซึ่งเกมเป็นกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อีกแนวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมความ
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สนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างมาก
โดยเฉพาะนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษา
ตอนต้น การเล่นเกมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับชีวิตและ
พัฒนาการของทุกคนตั้งแต่วัยเด็ก [7] และกิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือร่วมผ่านเกมแบบกลุ่ม ทําให้สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ พื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพราะในการแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ จึงควรจะให้
ผู้คนหลาย ๆ ฝ่ายมาร่วมคิดการแก้ปัญหาด้วยกัน เพื่อ
ช่วยให้แนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหานั้น อีกทั้ง
ยังสามารถช่วยและตกลงกันเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5.2.3 จากการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจากกลุ่มนักเรียนที่เข้ารับการ
ประเมินจากสมรรถนะ 5 สมรรถนะ จะเห็นได้ว่านักศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินบางส่วนมีการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพดี และบางส่วนระดับคุณภาพพอใช้ เนื่องจาก
อาจจะเกิ ดจากบริ บ ทของสถานศึ ก ษาที ผู้ เ ข้ า รั บ การ
ประเมินเข้าไปทํากิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการ
ประเมินเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ และตัวของนักเรียนที่ มี
ความแตกต่างกันออกไป ซึ่งการประเมินสมรรถนะนี้ มี
ฐานคิดมาจากแนวคิดของ McClelland [8], กฤษมันต์
[9] และดุสิต [10] กล่าวว่า สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะ
ที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งผลักดั นให้บุคคลนั้ น
สามารถสร้ างผลการปฏิ บั ติ งานที่ ดี หรื อปฏิ บั ติ งานที่
รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
5.2.4 ผลจากการจัดการเรียนการสอน พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อรูปแบบการเรียน
การสอนแบบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกับการเรียนรู้
ผ่านเกมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวม ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นการเรียน
การสอนทีช่ ่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้าน
การเรียนรู้ของตนเองให้ออกมามากขึ้น มีเวลาในการทํา
กิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสามารถ
ปรึกษาหารือ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้สอนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยัง
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่ อ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทําให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่างสะดวกสบาย สามารถ
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ทบทวน ความรู้ มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
และกลายเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
6. ข้อเสนอแนะการวิจัย
6.1 ควรมี การออกแบบ และพั ฒนากิ จกรรมการ
เรียนการสอนตามรูปแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ
สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
6.2 ควรปรั บปรุ งเนื้ อหาและกิ จกรรมที่ ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งด้านความรู้ และด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ มีความหลากหลายของกิจกรรม
การเรียนรู้ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ และให้บทเรียนมอดูลฐานสมรรถนะมีการ
พัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
6.3 ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน
เรื่องของทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
ในการเรียนรู้ โดยผู้สอนคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ เพราะ
หากผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้แล้วย่อมส่งผลให้
ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้ได้
6.4 ควรปรับการวัดผลและประเมินผลทางด้านการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นการวัดสมรรถนะเชิง
ประจักษ์ที่สอดคล้องกับความต้องการมากกว่าสมรรถนะ
ที่ได้จากการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
แต่ละคนสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนที่ดีต่อไปในอนาคต
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