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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
********************* 

1.ช่ือโครงกำรวจัิย 
 1.1 ช่ือเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4      

 1.2   ช่ือผู้วจัิย  นางอารยา โพธิวรรณา  ต าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
     โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา  เทศบาลเมืองยโสธร อ าเภอเมือง   
         จงัหวดัยโสธร 
 1.3                       ปีการศึกษา  2554   
 
2. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวจัิย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนทุกคน            
ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งทางดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก            
ในความเป็นพลเมืองและเป็นพลโลก ไดจ้ดัให้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นสาระพื้นฐาน และให้
ความส าคญัในทุกระดบัชั้น เน่ืองจากสาระคณิตศาสตร์จะท าให้นกัเรียนเป็นบุคคลท่ีมีเหตุผล   มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ ฝึกให้นกัเรียนคิดอย่างมีระบบรอบคอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เน้นวิชาท่ี
มุ่งเนน้กระบวนการทางดา้นความคิดและปฏิบติัสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและทกัษะทางคณิตศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและเป็นพื้นฐานการศึกษาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ ท่ีอาศยัคณิตศาสตร์ต่อไป
และเม่ือผูเ้รียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ
คณิตศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนกัในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปพฒันาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 34)  นอกจากน้ีแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) เป็นแผนบูรณา
การมีลกัษณะแบบองคร์วมไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพฒันาประเทศ  โดยยึดหลกัทาง
สายกลางบนพื้นฐานความสมดุลพอดี รู้จกัประมาณอยา่งมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลก เนน้แนวทาง
ส าหรับการด าเนินชีวิตเพื่อมุ่งให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยูดี่มีสุขของคนไทย โดยการยึดบุคคล
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา เพื่อให้คนไทยมีความสุข พึ่งตนเองและกา้วทนัโลกและยงัคงรักษาเอกลกัษณ์
ความเป็นไทยไว ้ สามารถเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีได้ อย่างคุม้ค่า เหมาะสมมีระบบคุม้กนัท่ีดี                    
มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปล่ียนแปลงควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต โดย
ก าหนดการพฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุล  คือ มีการปฏิรูปการศึกษา พฒันาทุกคนให้มีโอกาส               
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ไดเ้รียนรู้ ปลูกฝังและส่งเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและลกัษณะอนัพึงประสงค ์
พฒันาก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง  เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนั 
(พิศมยั ศรีอ าไพ. 2545 : 2-3) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม และคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง คณิตศาสตร์ยงัมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันามนุษยใ์ห้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา และอารมณ์ 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 
ก : 1) แต่ในสภาวะความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้การด าเนินชีวิตของมนุษยต์อ้ง
เปล่ียนไป ความรู้หลายดา้นไดถู้กพฒันาข้ึนมา และสาขาคณิตศาสตร์ไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงในศาสตร์สาขา
อ่ืนๆอีก เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ การเมือง 
ตลอดจนภาษาและวรรณคดี (สมวงษ ์ แปลงประสบโชค และคณะ. 2543 : 8) ซ่ึงคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี
จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งใชโ้ดยไม่รู้ตวั เช่น การดูเวลา การซ้ือขาย การก าหนดรายรับรายจ่ายใน
ครอบครัว การเล่นกีฬา  ลว้นเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน (พิสมยั ศรีอ าไพ. 2533 : 16) ดงันั้น การ
จดัการศึกษาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงเป็นการศึกษาเพื่อปวงชนท่ี
เปิดโอกาสให้เยาวชน ทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตามศกัยภาพ ทั้งน้ีเพื่อให้
เยาวชนเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเพียงพอ  สามารถน าความรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ ดงันั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีตอ้งจดั
สาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนแต่ละคน ทั้งน้ีให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก : 1-2) 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา  เทศบาลเมืองยโสธร เป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และมีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษา เพื่อพฒันานักเรียนให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเพียงพอ 
สามารถน าความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมทั้ง
สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ จากขอ้มูลผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา 
ปีการศึกษา  2551 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 66.56 ปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 70.30  ปีการศึกษา 
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2553 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 69.22 ซ่ึงมีแนวโนม้ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ลดลง ควรไดรั้บ
การพฒันาอยา่งจริงจงั (โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา.  2554  : 14) 
 จากผลการศึกษาเอกสาร และทฤษฎี ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้
รูปแบบท่ีเหมาะสม จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการออกแบบการสอน และการพฒันาหลกัสูตร              
อีกทั้งยงัช่วยให้ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนล าดบัขั้นของการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนด้วย
แบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
และวิธีการให้ครูผูส้อนเลือกปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงความรู้สู่ศาสตร์อ่ืน และเป็น
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สามารถ
พฒันาผูเ้รียน ให้มีความรู้ความเขา้ใจ และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานตวัช้ีวดั และให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาต่อไป 

 
3.วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา จงัหวดัยโสธร มีวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 
  1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง 
การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
  2. เพื่อออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ 
เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2  
(75/75) 
  3.เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะ 
เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  5. เพื่อขยายผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ  เ ร่ือง การว ัด                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไปยงัสถานศึกษาอ่ืนในสังกดัเทศบาลเมืองยโสธร 
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4.ระเบียบวธีิวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยประยุกต์ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development  :  R&D) และขยายผล (Movement  :  M)  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนท่ี  1  
การวิจยั  (Research  :  R1 )  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  (Analysis  :  A)  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ขั้นตอนท่ี  2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบการสร้างรูปแบบ (Design  and  
Development : D and D)  การพฒันาและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ขั้นตอนท่ี  3  
การวจิยั  (Research : R2 )  เป็นการน าไปใช ้ (Implementation  : I ) การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียน
การสอน และขั้นตอนท่ี  4 การพฒันา  (Development : D) 2 เป็นการประเมินผล  (Evaluation  :  E) การ
ทดลองใชรู้ปแบบและขยายผลไปยงัสถานศึกษาอ่ืน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนเทศบาล ๒ 
สามคัคีวฒันา สังกดัเทศบาลเมืองยโสธร  จงัหวดัยโสธร   ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2554จ านวน  1 
ห้องเรียน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)  จ ำนวน  39  คน โดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยในการวเิคราะห์  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย  รูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง  
การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิ  แบบสอบถามความพึงพอใจ   
 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้   ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติทีแบบไม่อิสระ  
(t-test แบบDependent  Samples)   และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 
5.            
 5.1.องค์ประกอบของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้วยแบบฝึกทักษะ เร่ือง กำรวัด กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้คณติศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีที ่4 
  จากการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  4 ได้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู ้วิจ ัยใช้ ช่ือเรียกว่า                           
“MA-PE  Model” ซ่ึงไดพ้ฒันาตามหลกัการและแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกบั
กระบวนการวิจยัและพฒันา  (Research and Development  :  R&D) และขยายผล (Movement  :  M) และ
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) ของนักการศึกษา  
นกัจิตวิทยา  และนกัวิชาการท่ีหลากหลาย(Good. 1973 : 1287-A  ;  Sun and Trowbridge. 1973 :  234 – 
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A  ;  Lawon. 1995 – 424  ;  Sun and Trowbridge. 1973  : 35 – 43 ; กรมวิชาการ. 2551 : 80  ; ชลสีต ์จนั
ทาสี. 2543 : 66-67  ;  มนมนสั สุดส้ิน.  2543 : 89  และบุญชม ศรีสะอาด.  2547 : 41 - 46)  โดยรูปแบบ
การเรียนการสอนมีองคป์ระกอบ  คือ  หลกัการ วตัถุประสงค ์ กระบวนการเรียนการสอน  ส่ิงท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้  เง่ือนไขในการใชแ้บบฝึกทกัษะ  และการขยายผล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  องค์ประกอบที่ 1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อสร้างความรู้จากการ
เรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  องค์ประกอบที่ 2  วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน คือ  เพื่อพฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
   องค์ประกอบที ่ 3  กระบวนการเรียนการสอน  มีส่วนประกอบดงัน้ี 
  1) การเตรียมความพร้อม (Motivation  :  M) หมายถึง ครูผูส้อนด าเนินการกระตุน้
ความสนใจของผูเ้รียน  แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ให้เรียนรู้เชิงทฤษฎี  
แนะน าทกัษะการปฏิบติังาน และการแกปั้ญหา  มีการแบ่งกลุ่มยอ่ย โดยการคละความสามารถเก่ง  ปาน
กลาง  และอ่อน 
  2) ลงมือปฏิบติั  (Action  :  A)  หมายถึง นกัเรียนในกลุ่ม ร่วมมือกนัศึกษาและเรียนรู้
จากแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะ และคอยช่วยเหลือ  
   3) การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  (Participation  :  P) หมายถึง การมีส่วนร่วมของ
นกัเรียนทุกคนในกลุ่ม เพื่ออภิปราย  วเิคราะห์  เปรียบเทียบ หาขอ้สรุปเก่ียวกบักระบวนการปฏิบติั  หรือ
กระบวนการแกปั้ญหา โดยครูผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 
  4) การประเมินผล  (Evaluation  :  E) การวดัและประเมินผลนกัเรียนจากผลงานตาม
สภาพจริง ด้วยแบบทดสอบ แบบสังเกต และแบบประเมินผลงาน เพื่อให้ผูเ้รียนได้ทราบว่าตนเอง
สามารถบรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด 
 องค์ประกอบที่ 4  ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ คือ สมรรถนะท่ีเกิดข้ึนจากการสอนเพื่อให้
การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ คิดดว้ยตนเอง คน้ควา้หาเหตุผล และแกปั้ญหา
โดยใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 องค์ประกอบที ่5 เง่ือนไขในการใชแ้บบฝึกทกัษะ คือ การน าแบบฝึกไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนประกอบดว้ย 1) สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 2) ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 3) 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 4) กระบวนการเรียนรู้เป็นทกัษะพื้นฐาน และ 5) น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  
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  องค์ประกอบที่ 6  การขยายผล  คือ การจดัอบรมให้ความรู้กบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองยโสธร เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ 
เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  จากองคป์ระกอบดงักล่าว  แสดงเป็นแผนภาพของรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดด้งัแผนภาพท่ี  1 
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รูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ เ ร่ือง การว ัด ก ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที ่1  แสดงรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา   

 

หลกักำร เพื่อสร้างความรู้จากการ 
เรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ 
วตัถุประสงค์  :  เพื่อพฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 4  
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และความพึงพอใจ 

ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

M = Motivation 
การเตรียมความพร้อม 

-กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 
-แจง้จุดประสงคใ์นการเรียนรู้ 
-ทดสอบก่อนเรียน แบ่งกลุ่ม 

A = Action 
ลงมือปฏิบติั 

 

-นกัเรียนร่วมมือกนัศึกษาและ
เรียนรู้จากแบบฝึกทกัษะ 
-ครูใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า 

P = Participation 
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

 

-กลุ่มอภิปราย วเิคราะห์ 
เปรียบเทียบ 
-หาขอ้สรุปจากการเรียน 

E = Evaluation 
การประเมินผล 

 

-ทดสอบความรู้ของนกัเรียน     
  ก่อนและหลงั การใชรู้ปแบบ 
-วดัความพึงพอใจของนกัเรียน 
  ท่ีมีต่อรูปแบบ 

การจดัการเรียนการสอน 

กำรขยำยผล 

ส่ิงทีส่่งเสริมกำรเรียนรู้ 
 

-  คิดดว้ยตนเอง  -  คน้ควา้หาเหตุผล 
-  แกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เงือ่นไขกำรใช้แบบฝึกทกัษะ 
 

1)  สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  2)  ปฏิสมัพนัธ์กบั
บุคคลและส่ิงแวดลอ้ม  3)  มีส่วนร่วมในกิจกรรม                 
4)  กระบวนการเรียนรู้เป็นทกัษะพ้ืนฐาน  5)  น าความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
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 5.2 ผลจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน เก่ียวกบันโยบายการศึกษา  แผนการศึกษา
แห่งชาติ  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  แนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา   โดย
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)  ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน  สรุปไดด้งัน้ี 
  5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.  2545  พบว่า  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ท่ี
ตอ้งการเนน้ย  ้าวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข โดยยดึหลกัดงัน้ี 1) การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา และ 3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีแนวการ
จดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ผูเ้รียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 
ดงันั้นกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ การ
จดัการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ตอ้งเนน้ทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเร่ือง
สาระความรู้ ใหบู้รณาการความรู้และทกัษะดา้นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ละระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัสังคม  ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดา้น
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญา ดา้นภาษา โดยเฉพาะการ
ใชภ้าษาไทย ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข ในเร่ืองการจดั
กระบวนการเรียนรู้ใหจ้ดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน และ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกนัและแก้ปัญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจริง ผสมผสานสาระ
ความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในทุกวิชา 
นอกจากนั้น ในการจดักระบวนการเรียนรู้ยงัตอ้งส่งเสริมให้ผูส้อน จดับรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั
จากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา  ทุกสถานท่ี มีการประสาน
ความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวติทุกรูปแบบ การประเมินผลผูเ้รียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความ ประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ 
ให้ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินผูเ้รียนมาใชป้ระกอบดว้ย  หลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั
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และทุกประเภท ตอ้งมีความหลากหลาย โดยส่วน กลางจดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เนน้ความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษา
ต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าหลักสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และคุณลกัษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ส าหรับ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มเร่ืองการพฒันาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นควา้วิจยั                
เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และสังคมศึกษา  
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  พ ว ำ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ ให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก                
ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือ
ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพและมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะ              
อนัพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก ดงัน้ี  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  
 5.2.3 ผลการวิเคราะห์เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้ น
ประถมศึกษา  พบวา่  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษย ์มีความคิด
สร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น 
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ  และหากพิจารณาถึงจุดเนน้ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ท่ี 2 (พ.ศ.2552 – พ.ศ. 2561) พบวา่ ในระดบัชั้นประถมศึกษาท่ี 4 – 6 ตอ้งการให้นกัเรียนอ่านออก เขียน
ได ้คิดเลขคล่อง มีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทกัษะชีวติ และทกัษะการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคต์ามช่วงวยั  
 5.2.4 ผลการวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา 
จากการสัมภาษณ์ครู  จ  านวน  19  คน  ท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน  10  ปีข้ึนไป มีระดบั
การศึกษาปริญญาโท  4  คน  ระดบัปริญญาตรี  15  คน  พบวา่  การจดัการเรียนการสอนของครูยงัใช้
รูปแบบการสอนแบบบรรยาย  ให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัจากบทเรียน  ไม่ค่อยใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ และฝึก
ใหผู้เ้รียนคิด แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผลเท่าท่ีควร  และวิธีการสอนส่วนใหญ่ของครูจะสอนโดยยึดครูเป็น
ศูนยก์ลาง  เนน้เน้ือหาท่ีมีในหลกัสูตรเท่านั้น เนน้การให้ไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้งโดยไม่ค  านึงถึงวิธีการ
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คิดหาค าตอบ ท าให้นกัเรียนไม่มีโอกาสพฒันาศกัยภาพทางสมองเท่าท่ีควร  ท าให้นกัเรียนท่ีเรียนไม่
เขา้ใจตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้อาจจะไม่ตอ้งการท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัสูงข้ึน นกัเรียนจึงเบ่ือชัว่โมงเรียน
คณิตศาสตร์ เบ่ือโรงเรียน ไม่ชอบท างานท่ียาก และงานท่ีทา้ทายในวิชาคณิตศาสตร์ตลอดจนขาด
แรงจูงใจในการเรียนดว้ย 
  5.2.5    ำ ว  ค ำ    นวค         ว           ำนว จ          ว         ำ พ  นำ 
        พ ว า  แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนและแนวคิด  3 Phase Model  ของอตักิน 
และคาร์พลสั (Atkin and Karplus.  2008 : 3) ประยกุตร่์วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (Research  and  
Development : R&D ) และขยายผล  (Movement : M) ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั (Research  
:  R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา (Analysis  :  A)   ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา  
(Development : D1)  เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and  Development : D and D) ขั้นตอนท่ี  3  
การวจิยั  (Research : R2) เป็นการน าไปใช ้(Implementation :  I)  ขั้นตอนท่ี  4  การพฒันา  (Development 
: D2)  เป็นการประเมินผล  (Evaluation : E)  และขั้นตอนท่ี 5 การขยายผล (Movement)  ไปยงัสถานศึกษา
อ่ืน บาร์แมน และโคตา้ (Barman and Kotar. 1989 : 29-32)  มีองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
4 ส่วนดงัน้ี 1) ขั้นส ารวจ(Exploration Phase) 2) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 3) ขั้นขยายมโนทศัน์ 
(Expansion  Phase) และ 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)  ส าหรับผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  
สาระส าคญั งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ พบวา่  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเช่ือวา่นกัเรียนทุกคนมีองค์
ความรู้เป็นของตนเองการสร้างองค์ความรู้ใหม่ต้องอาศัยองค์ความรู้เดิมท่ีนักเรียนทุกคนมีอยู่
ประกอบดว้ย การเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้คอนสตรัคติวิซึม เป็นกระบวนการซ่ึงนกัเรียนจะสืบเสาะ 
สืบคน้ และส ารวจตรวจสอบความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนจะเขา้ใจและไดรั้บความรู้และความสามารถสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้
 5.3  กำรออกแบบและพัฒนำเคร่ืองมือ การพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนด้วยแบบฝึกทักษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา มีวธีิการและรายละเอียดดงัน้ี 
  5.3.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การ
วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา ผูว้ิจยัน า
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  
Validity)  ภาษาท่ีใช ้ และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ  (Index  of  Item  Objective  
Congruence  :  IOC) ไดค้่าระหวา่ง  0.60 – 1.00  และปรับปรุงรายละเอียดของภาษาเก่ียวกบัหลกัการ  
วตัถุประสงค ์ กระบวนการเรียนการสอน  ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  เง่ือนไขในการใชแ้บบฝึกทกัษะ  และ
การขยายผล  ใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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 5.3.2 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 แบบรายหน่ึงต่อหน่ึง (One to one Testing หรือ Individual Tryout) โดยทดลองใชก้บั
นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จ  านวน 3 คน ท่ีมีระดบัความสามารถ เก่ง ปานกลาง  และอ่อน  อยา่งละ 
1 คน โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคีวฒันา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2553 ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากบั 55.33/57.78 
 5.3.3 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout)โดยทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
4/1 จ  านวน 9 คน  ท่ีมีระดบัความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  อยา่งละ 3  คน โรงเรียนเทศบาล ๒ 
สามคัคีวฒันา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2553 ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 60.56/68.89 
 5.3.4 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เร่ือง การวดั ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 แบบ
ภาคสนาม (Field  Tryout)  ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขไปทดสอบนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/2  
จ  านวน  39  คน  ท่ีมีระดบัความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อนคละกนั  โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคัคี
วฒันา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โดยน าผลจากแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน และแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียน  มาตรวจสอบหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะเร่ือง การว ัด                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 77.69/79.15  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
   5.4 หลังจำกทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้วยแบบฝึกทักษะ เ ร่ือง กำรวัด                   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4  ท าให้นักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 39 คน                 
ไดค้ะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เท่ากบั  14.84  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  และได้
คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  เท่ากบั  23.74 จากคะแนนเต็ม  30  คะแนนแสดงว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความ              
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.53, S.D. = 0.59)   
 5.5 กำรอบรมเพื่อขยำยผลสู่โรงเรียนเครือข่ำย  โดย ำ วิเคราะห์           ค  นน                  
การทดสอบควำ    ำ จเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดักลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการอบรม พบวา่ ก่อนการอบรมไดค้ะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 5.45 จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน หลงัการอบรมไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.85  จากคะแนนเต็ม 10  
คะแนน  แสดงวา่ หลงัการอบรมมีคะแนนสูงกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอแนะการวิจยัเชิงนโยบายและขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัดงัน้ี 



ฐ 

 

   6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
   6.1.1 จากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัมีความรู้ในสาระอ่ืนๆ ท่ีน ามาบูรณาการ การเรียนเขา้กบัวิชาคณิตศาสตร์ และไดรั้บ
ประโยชน์จากการฝึกทกัษะการคิดโดยการใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ประโยชน์จากการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ควรส่งเสริม 
ก าหนดนโยบายการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝีกทกัษะคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง 
   6.1.2 เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบฝึกทกัษะท่ีสามารถใชแ้ทนหนงัสือได ้โดยเป็นแบบ
ฝึกทกัษะท่ีมาจากความตอ้งการของนกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าให้นกัเรียนมีความรู้นอกเหนือจากเรียน
วชิาคณิตศาสตร์วิชาเดียว โรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีการจดัพิมพข้ึ์นใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ในปีการศึกษาต่อไป 
  6.2 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวจัิยไปใช้ 
   6.2.1 จากผลการวิจยั พบว่า ความรู้ความเขา้ใจหลงัเรียนของนักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ เ ร่ือง การว ัด ก ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีพฒันาข้ึนท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั โดยหลงัเรียน มี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน แสดงวา่รูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง 
การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะกบัการเรียนการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ก่อนสอนครูควร
ศึกษาขั้นตอนใหล้ะเอียด และควรปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนดไว ้
   6.2.2 จากผลการวจิยั  พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ใน
การสอนแต่ละคร้ังครูควรเตรียมแหล่งขอ้มูลความรู้ให้แก่ผูเ้รียน ทั้งอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน 
แบบทดสอบ หรือแบบประเมินในการสอนแต่ละคร้ังให้พร้อม เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
ไดต้ามตอ้งการ ก่อนน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริง เพื่อความสะดวกและให้เกิดผลตามสภาพความ
เป็นจริง การจดักลุ่มนกัเรียนควรเป็นกลุ่มคละความสามารถ มีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อให้นกัเรียนได้
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนจะไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพส่วนนกัเรียนท่ีเรียนเก่งก็จะ
ไดเ้พิ่มทกัษะ โดยการอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเพื่อนในกลุ่ม 
   6.2.3 จากผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก
ทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงันั้นการท่ีจะท าให้การ
จัดการเรียนการสอนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน ครูผู ้สอนควร
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สอดแทรกประสบการณ์ท่ีเกิดหรือเหตุการณ์จริงเข้ามาสอนในบางเน้ือหา  ฝึกให้นักเรียนแต่ละคน
ปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองในการท างานในกลุ่มให้สามารถแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปราย
ร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได ้นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแบบฝึก  ไม่ควรจ ากดัเวลามาก
เกินไป ควรมีการยืดหยุน่ตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลา้
แสดงออกเพื่อใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเตม็ความสามารถและมีความสุข 
 
7.ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 7.1 ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไปสร้างแบบฝึกทกัษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และในทุก
ระดบัชั้น 
 7.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ กบัส่ือการสอนอ่ืนๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนดว้ย E – Learning เพื่อดู
ความแตกต่าง 
 7.3 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนหลงัจากเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิด
แกปั้ญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล หรือเจตคติเชิงคณิตศาสตร์  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ 
 
8.  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 8.1 การน าผลการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) การน ารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ 
เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สู่สถานศึกษาอ่ืนในสังกดัเทศบาล
เมืองยโสธร ในการใหเ้ป็นตวัอยา่งและขยายผลการจดัการเรียนรู้ ผา่นกระบวนการกลุ่ม/เครือข่าย/ภาคี  
 8.2 การถ่ายทอดรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดจ้ากรูปแบบ “MA-PE  Model” วา่ประเด็นใดบา้งท่ีเป็นปัญหา จุด
แขง็ จุดอ่อน ในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและเกิดเป็นผลส าเร็จ  
 8.3 น าแนวทางการศึกษาน้ีมาจดัท าเป็นหลกัสูตร “เทคนิคการพฒันาผลสัมฤทธ์ิตามรูปแบบ
การเรียนการสอน MA-PE  Model เพื่อส่งเสริมการคิด”  ให้สถานศึกษา เพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอนใน
ระดบัประถมศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัและเหมาะกบัสถานการณ์จริง 
 


