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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาและวิ เคราะหองคประกอบของ

กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือนําเสนอรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และเพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญ
ทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 เปนการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
ระยะท่ี 2 เปนการเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และระยะท่ี 3 เปนการศึกษาผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองสอนคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใน
โรงเรียนวัดถนน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปการศึกษา 2555
จํานวน 26 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10
แผน ในแตละแผนมีข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรูดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ
ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันท่ี 4
ข้ันอภิปรายและวางแผนแกปญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล  ข้ันท่ี 6
ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ  ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุป และข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช
แบบทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร จํานวน 6 ชุด แตละชุดวัดกระบวนการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

142

แกปญหาและการใหเหตุผลในดานการทําความเขาใจปญหา การวางแผน การแกปญหา
การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การจําแนก การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธและการนําไปใช และการวิเคราะห ผูวิจัยทดลองสอนเปนเวลา 10 สัปดาห
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 30 ชั่วโมง การทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร
ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนทุก 2 สัปดาห รวมจํานวน 6 ครั้ง สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated Measure ANOVA)

ผลการวิจัยพบวา
1. กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดแก

กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผล และองคประกอบของกระบวนการ
แกปญหาท่ีสําคัญแบงเปน 4 ดาน คือ 1) การทําความเขาใจปญหา 2) การวางแผนการ
แกปญหา 3) การดําเนินการตามแผน 4) การตรวจสอบ องคประกอบของกระบวนการให
เหตุผลท่ีสําคัญแบงไดเปน 4 ดาน 1) การจําแนก 2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยง
ความสัมพันธและการนําไปใช และ 4) การวิเคราะห

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย (1) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ
(2) วัตถุประสงคของรูปแบบ (3) กระบวนการเรียนรู 9 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอ
สถานการณ ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจ
สถานการณ ข้ันท่ี 4 ข้ันอภิปราย และการวางแผนแกปญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหา
และใหเหตุผล  ข้ันท่ี 6 ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุป และ ข้ันท่ี 9
ข้ันประเมินผลและนําไปใช และ(4) ความคาดหวังท่ีนักเรียนจะไดรับจากการเรียนตาม
รูปแบบนี้

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนากระบวนการแกปญหาและ
กระบวนการใหเหตุผลสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study and analyze the

elements of essential mathematical Process for elementary school students
2) to propose the learning management model to develop the essential
mathematics processing for elementary school students and 3) to study the
results of learning management model to develop the essential mathematics
process for elementary school students. The research operations were
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divided to 3 stages, the first stage; to study and analyze the elements of the
essential mathematical Process using factor analysis. The second stage; to
propose a Learning management model to develop the essential
mathematics processing for elementary school students and the third stage;
to study the results of learning model to develop the essential mathematical
processing for Elementary School Students. The 26 samples of treatment
group were Prathomsuksa 6 students in the academic year 2012 of
Watthanon School under the Jurisdiction of the Ang Thong Office of
Educational Service Area. The tools used to collect data were 10 learning
programs which each program included 9 steps of learning process as
follows: step 1 situation display, step 2 situation connection, step 3 situation
comprehension, step 4 discussion and problem solving planning, step 5
decision making and reasoning, step 6 inspection, step 7 skill practice, step 8
conclusion and step 9 evaluation and application. Besides, used the 6 tests
were used to measure mathematical process which each test included
problem solving process and reasoning, problem comprehension, problem
solving planning, implementation, inspection, discrimination, comparison,
relation connection and application and analysis. The experiment employed
10 weeks, 3 hours per week totally 30 hours. The pretest-posttest of
mathematical process were operated every 2 weeks, totally 6 times. The
statistics used to analyze data was repeated measure ANOVA.

The findings were as followed:
1. The essential mathematical process for elementary school

students were problem solving and reasoning. The key elements of the
problem solving were (1) problem comprehension (2) problem solving
planning, (3) implementation (4) inspection. The key elements of the
reasoning were (1) discrimination (2) comparison (3) relation connections and
application and (4) analysis.

2. The learning management model to develop mathematical
process for elementary school students 9 consisted of steps; step 1 situation
display, step 2 situation connection, step 3 situation comprehension, step 4
discussion and problem solving planning, step 5 decision making and
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reasoning, step 6 inspection, step 7 skill practice, step 8 conclusion and step
9 evaluation and application.

3. The results of using learning management model to develop the
essential mathematics process for elementary school students revealed that
according to the statical analysis, the problem solving process and reasoning
were increased significally at the level of .05.

คําสําคัญ
รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร
ประถมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
คณิตศาสตรเปนวิชาสําคัญมากในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 เนื่องจากเปนวิชาท่ีชวยใหเยาวชนของชาติสามารถนําผลการเรียนรูทาง
คณิตศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
ศิลปวิทยาการท้ังหลาย นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนวิชาท่ีชวยใหผู เรียนมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และชวยเสริมสรางคุณลักษณะดานการสังเกต ความมีสมาธิ
ความประณีต ความแมนยํา ความละเอียดรอบคอบถ่ีถวน ตลอดจนการตัดสินใจท่ีดี
(วรรณี โสมประยูร, 2541) ดังนั้นคณิตศาสตรจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
มนุษยเพราะความสามารถทางคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหคิดไดอยางมี
ระบบ มีเหตุผล และสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากความสําคัญของคณิตศาสตรท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพมนุษย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหคณิตศาสตรเปนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ซ่ึงเนนใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดการคํานวณ สามารถ
นําคณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ ในการดํารงชีวิต โดยมีความมุงหวัง
ใหเกิดคุณภาพกับผูเรียนคือ ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูล และความนาจะ
เปนพรอมท้ังสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตไดมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ี
จําเปน ในดานความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล
การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ
ตลอดจนมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ
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มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง พรอมท้ังตระหนักในคุณคา และมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

เม่ือพิจารณาคุณภาพผูเรียน เม่ือจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา เปาหมายสําคัญท่ีสุด
คือ ใหผูเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร ดานการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ซ่ึงความสามารถทางคณิตศาสตรดังกลาวจําเปนตองใชกระบวนการทาง
คณิตศาสตรอันไดแกกระบวนการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการเชื่อมโยงความรู และความคิดริเริ่มสรางสรรค

กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญจําเปนตองฝกฝนใหผูเรียนทุกคน
สามารถคิดอยางมีเหตุผล แกปญหาได สื่อความหมาย และรูจักตัดสินใจอยางฉลาด เพ่ือนํา
ทักษะนี้ไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน (สิริพร ทิพยคง, 2550)

กระบวนท่ีเปนเครื่องมือในการเรียนรูคณิตศาสตรนั้นสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NCTM) ไดเสนอมาตรฐาน และหลักการสําหรับคณิตศาสตรใน
โรงเรียนข้ึนมาเพ่ือใชเปนกลยุทธในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร มาตรฐานท่ี
NTCM เสนอมีท้ังหมด 10 มาตรฐาน และ 5 มาตรฐานแรกเปนเปาหมายท่ีเปนเนื้อหา
คณิตศาสตรไดแก จํานวน และการดําเนินการ (Number and Operations) พีชคณิต
(Algebra) เรขาคณิต (Geometry) การวัด (Measurement) และการวิเคราะหขอมูล และ
ความนาจะเปน (Data Analysis and Probability) สวนอีก 5 มาตรฐานเปนมาตรฐาน
ดานกระบวนการท่ีชวยทําความเขาใจคณิตศาสตร ไดแก การแกปญหา (Problem Solving)
การใหเหตุผล และการพิสูจน (Reasoning and Proof) การเชื่อมโยง (Connection)
การสื่อสาร (Communication) และการสื่อความหมาย (Representation) สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดทักษะเรื่อง ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทางคณิตศาสตรในสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากนักการศึกษาคณิตศาสตรตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาและสงเสริม

กระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีกลาวมานี้จึงมีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือ
ชวยการเรียนรูคณิตศาสตร เปนกระบวนการสําคัญในการสรางความรูความเขาใจทาง
คณิตศาสตรซ่ึงจะเห็นไดวาในขณะท่ีนักเรียนแกปญหาจะเกิดความรูความเขาใจมากข้ึน
เนื่องจากคณิตศาสตรสรางดวยหลักเหตุและผล การใหเหตุผลและการพิสูจนจึงชวยใหเขาใจ
คณิตศาสตรอันประกอบดวยเหตุและผลเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้เม่ือพิจารณาสาระการเรียนรู
ตางๆ ของคณิตศาสตรจะพบวาคณิตศาสตรมีการเชื่อมโยงระหวางสาระท้ังภายในวิชา และ
ภายนอกวิชาท้ังกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว การสรางความเชื่อมโยงจึงชวย
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ใหเขาใจคณิตศาสตรซ่ึงมีความเชื่อมโยงมากข้ึน ในเรื่องการสื่อสารจะชวยทําใหแนวคิดทาง
คณิตศาสตรตางๆ มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน และสุดทายการสื่อความหมาย
จะชวยใหแนวคิดตางๆ เปนรูปธรรมจึงทําใหมีความสามารถทางคณิตศาสตรเชนกัน

ดังนั้นในการจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองเนนพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร
ครูผูสอนตองจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ รูจักใชกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผลมีกระบวนการแกปญหา การเชื่อมโยงความรู การสื่อสาร ทักษะการสื่อความหมาย
และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 24 (2) การจัดกระบวนการเรียนรูให
สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน และแกปญหา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2545)

จากการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปการศึกษา 2551-2553
พบวา คณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในระดับประเทศไดคาคะแนนเฉลี่ยรอย
ละ 32.66, 26.05 และ 24.18 ตามลําดับ ในระดับจังหวัดอางทองไดคาคะแนนเฉลี่ย
34.80, 28.22 และ32.54 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง, 2554)

เม่ือพิจารณาเฉพาะสมรรถภาพดานกระบวนการทางคณิตศาสตรไดคาคะแนน
เฉลี่ยรวมรอยละ 34.20 ซ่ึงผลการประเมินดังกลาวอยูในระดับตองปรับปรุง

จากการสํ ารวจขอ มูลครูผู สอนคณิตศาสตร ในจั งหวัดอ า งทอง พบว า
ความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนมีความเก่ียวของกับกระบวนการทางคณิตศาสตร
และกระบวนท่ีเก่ียวของมากท่ีสุด ไดแก กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล
ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ป 2553 ในระดับประเทศดาน
กระบวนการทางคณิตศาสตร มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหาไดคาคะแนน
เฉลี่ย 44.56  มาตรฐาน ค. 6.2 มีความสามรถในการใหเหตุผลไดคาคะแนนเฉลี่ย 36.65
และในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง ความสามารถในการแกปญหา และการใหเหตุผลได
คาคะแนนเฉลี่ย 44.07 และ 36.12 และการสํารวจสภาพปญหาดานกระบวนการทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2554 พบวา นักเรียนมี
กระบวนการแกปญหาไดคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 37.35 และมีกระบวนการใหเหตุผลไดคา
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 19.55 และจากการตอบแบบสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในจังหวัดอางทอง ปการศึกษา 2554 พบวา เทคนิค การสอนของครู
ดานการใชรูปแบบการสอนท่ีเนนใหนักเรียนแกปญหาและใหเหตุผลอยูในระดับนอย รอยละ
5.88 ซ่ึงจะนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตอไป
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จากผลการวิจัยการวิเคราะหองคประกอบกระบวนการแกปญหาและการให
เหตุผล จากการตอบแบบสอบถามของครูผูสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาในจังหวัด
อางทอง พบวา  องคประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการแกปญหาประกอบดวย 1) การทํา
ความเข า ใจปญหา 2 )  การวางแผนการแกปญหา 3)  ก ารดํ า เนินการตามแผน
4) การตรวจสอบองคประกอบกระบวนการใหเหตุผล  ประกอบดวย 1) การจําแนก
2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธและการนําไปใช และ4) การวิเคราะห
ซ่ึงองคประกอบดังกลาวจะนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตอไป

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะชวยพัฒนากระบวนการแกปญหา
และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติในการแกปญหาและการใหเหตุผลอยางเหมาะสม จากปญหาดังกลาวและจาก
ขอมูลการวิจัยสํารวจสภาพปญหานักเรียน ครูผูสอนคณิตศาสตรทําใหพบวา นักเรียนขาด
กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับประถมศึกษา อันไดแก
กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผล

โจทยวิจัย/ ปญหาวิจัย
1. กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามี

อะไรบาง
2. จะพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาไดอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. เพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทาง

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
3. เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญ

ทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการสําคัญทาง

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 2 ข้ันตอน
ตอนท่ี 1 เปนวิจัยสํารวจกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา และสํารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
โดยดําเนินการดังนี้

1. จัดประชุมสัมมนา (Focus Group) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิคือ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอนคณิตศาสตร และนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรู คณิตศาสตร  สู ง  ปานกลาง และต่ํ าจํ านวน 17 คน
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดอางทอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวนกลุมละ 400 คน โดยการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามดานทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามี 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือ
ศึกษาสภาพปญหา และกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาสําหรับใช
ในการจัดประชุมสัมมนา ซ่ึงเปนขอคําถามท่ีใหผูเขาประชุมสัมมนา อภิปราย สรุป ฉบับท่ี 2
แบบสอบถามสําหรับครูเพ่ือสอบถามการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดานกระบวนการ
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ฉบับท่ี 3 แบบสํารวจกระบวนการทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบสํารวจนี้ ใหครูจัดลําดับทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาใหใสหมายเลข 1-4
เรียงลําดับความสําคัญมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ฉบับท่ี 4 แบบทดสอบวัดกระบวนการท่ี
สําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดแก กระบวนการแกปญหา
และการใหเหตุผล แบบทดสอบฉบับนี้ เปนขอสอบแบบอัตนัยจํานวน 2 ขอ  ท่ีวัด
กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผลจากสถานการณท่ีกําหนดให เครื่องมือวิจัยท้ัง
4 ฉบับ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ภาษาท่ีใช และนํามาปรับปรุงแกไข
ดานความสอดคลองของการใชภาษาแลวนําไปใชกับกลุมทดลองท้ัง 2 กลุม เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหผล โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ
เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
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ตอนท่ี 2 กระบวนการวิจัยสํารวจเพ่ือคนหาองคประกอบของกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ดานการแกปญหาและการใหเหตุผล ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ เปน
แบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับประกอบดวย กรอบแนวคิดในการทําวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะห
แนวความคิดของโพลยา (Polya, 1957) แนวคิดของบลูม (Bloom, 1959) และแนวคิดของ
มารซาโน (Marzano, 2001) เปนกรอบแนวคิดไดองคประกอบกระบวนการแกปญหา และ
การใหเหตุผลดังนี้ องคประกอบกระบวนการแกปญหามี 4 ดาน  คือ 1) การทําความเขาใจปญหา
2) การวางแผนการแกปญหา 3) การดําเนินการตามแผน และ 4) การตรวจสอบ และองคประกอบ
การใหเหตุผล มี 4 ดาน คือ 1) การจําแนก 2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ และ
การนําไปใช และ 4) การวิเคราะห  ผูวิจัยนําองคประกอบเหลานี้ไปสรางแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1
เปนแบบสอบถามท่ีนําทฤษฎี แนวคิด หลักการ ดานกระบวนการแกปญหา และกระบวนการ
ใหเหตุผลมาสรางเปนขอคําถามไปสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ จํานวน 15 คนเพ่ือยืนยันองคประกอบดานการกระบวนการแกปญหาและ
การใหเหตุผล ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษาดานกระบวนการแกปญหา และการใหเหตุผล จํานวน 400 คน ฉบับท่ี 3
แบบทดสอบวัดกระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผลของนักเรียนใน ดานการ
ทําความเขาใจปญหา การวางแผนการแกปญหา การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ
และองคประกอบการใหเหตุผล ในดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธและการนําไปใช และการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ แกไขปรับปรุง นําไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล โดยใชเทคนิค
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) สรุปผลการวิเคราะหขอมูล นําไปพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล

ระยะท่ี 2 เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยดําเนินการดังนี้

1. สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีพัฒนากระบวนการแกปญหา
และการใหเหตุผล โดยนําองคประกอบสําคัญท่ีไดจากการศึกษาไวในระยะท่ี 1 ตอนท่ี 2 มา
จัดเรียงลําดับเขียนรายละเอียดในแตละองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยได
รางรูปแบบไว 3 รูปแบบ ตรวจสอบยืนยันโดยผูเชี่ยวชาญ  ดวยคาดัชนีความสอดคลอง
ประเมินความเหมาะสมของขอมูล ข้ันตอน กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล นําไป
ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญไดรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีประกอบดวย ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรูปแบบ กระบวนการเรียนรู 9 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ
ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันท่ี 4
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ข้ันอภิปรายและการวางแผนแกปญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล ข้ันท่ี 6
ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ  ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุปและข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช
และความคาดหวังท่ีนักเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบนี้

2. นํารูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีพัฒนากระบวนการแกปญหาและ
การใหเหตุผลไปสรางแผนการจัดการเรียนรู ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองดาน
เนื้อหา ดานกระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผล กระบวนการเรียนรู และดาน
การวัดผลประเมินผล นําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 แผน เพ่ือตรวจสอบ
ดานภาษา เวลา กิจกรรมการเรียนรู นําผลมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหแผนการจัดการเรียนรูมี
ความสมบูรณ เพ่ือพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและการใหเหตุผล
ตอไป

ระยะท่ี 3 เปนการศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการ
ทางคณิตศาสตรท่ีสําคัญสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยดําเนินการดังนี้

1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองสอน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใน
โรงเรียนวัดถนน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปการศึกษา 2555
จํานวน 26 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10 แผน ในแตละแผนมีข้ันตอนการจัดกระบวนการ
เรียนรูดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ
ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันท่ี 4 ข้ันอภิปรายและวางแผนแกปญหา ข้ันท่ี 5 ข้ัน
ตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล ข้ันท่ี 6 ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุป
และข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช

2.2 แบบทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร จํานวน 6 ชุดแตละชุดวัด
กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผลในดานการทําความเขาใจปญหา การวางแผน
การแกปญหา การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การจําแนก การเปรียบเทียบ
การเชื่อมโยงความสัมพันธและการนําไปใช และการวิเคราะห

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้
3.1 ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดกระบวนการแกปญหา และการให

เหตุผล
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3.2 ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนใชเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ
3 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 30 ชั่วโมง ทดสอบวัดกระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผล
ของนักเรียนทุก 2 สัปดาห

4. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย
กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลของนักเรียนกลุมทดลอง กอนทดลอง
สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 4 สัปดาหท่ี 6 สัปดาหท่ี 8 และ สัปดาหท่ี 10 โดยใชดวยสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated Measure ANOVA)

ผลการวิจัย
1. การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญ

ทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเปนการวิจัยและพัฒนา (Research R &
D Development) มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการ
สําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวากระบวนการสําคัญทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดแก  กระบวนการแกปญหาและ
กระบวนการใหเหตุผล  และองคประกอบของกระบวนการแกปญหาท่ีสําคัญแบงเปน 4 ดาน
คือ 1) การทําความเขาใจปญหา 2) การวางแผนการแกปญหา 3) การดําเนินการตามแผน
4) การตรวจสอบ  องคประกอบของกระบวนการใหเหตุผลท่ีสําคัญแบงไดเปน 4 ดาน
1) การจําแนก 2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธและการนําไปใช
4) การวิเคราะห

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรปูแบบ กระบวนการเรียนรู 9 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ
ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันท่ี 4
ข้ันอภิปรายและการวางแผนแกปญหา  ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล  ข้ันท่ี 6
ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุปและข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช
และความคาดหวังท่ีนักเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนากระบวนการแกปญหา และ
กระบวนการใหเหตุผลสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ผลของการทดลองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการ

สําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสูงข้ึนในภาพรวมทุกๆ ดาน ท้ังนี้
เนื่องมาจาก

1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ท่ี พัฒนากระบวนการทาง
คณิตศาสตรเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพเพราะไดมีการปรับปรุงและหาคุณภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญ การจัดกระบวนการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปลายเปดท่ีเปด
โอกาสใหนักเรียนไดแสดงแนวคิดในการแกปญหาอยางมีเหตุผล และนักเรียนมีการฝก
กระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผลท่ีหลากหลายจากสถานการณปญหาตางๆ
ตามลําดับข้ันตอนคือ ข้ันท่ี 1 ข้ันเสนอสถานการณ นักเรียนศึกษาสถานการณท่ีกําหนดโดย
การอานพรอมทบทวนความรูเดิม และสถานการณเปนสถานการณท่ีทาทายใหนักเรียน
ตองการแกปญหา ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ครูชี้แนะ เชื่อมโยงเรื่องราว
ตางๆ สูสถานการณนั้นๆ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการแกปญหา และการใหเหตุผล
ประกอบ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ครูกระตุนใหนักเรียนไดอาน ครูตั้งคําถามให
นักเรียนคิด วิเคราะห แยกแยะ แจกแจงรายละเอียด ข้ันท่ี 4 ข้ันอภิปราย และวางแผนการ
แกปญหา ครูกระตุนใหนักเรียนพิจารณา เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลในสถานการณ
พรอมท้ังชี้แนะแนวทางในการแกปญหานั้นอยางมีเหตุผล ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหาและ
ใหเหตุผล เปนการลงมือปฏิบัติจริงในการแกปญหา ครูกระตุนใหนักเรียนใชวิธีการท่ีแปลก
ใหม พรอมท้ังคอยชวยเหลือนักเรียนอยูตลอดเวลาเม่ือนักเรียนตองการความชวยเหลือ ข้ันท่ี
6 ข้ันตรวจสอบผลการแกปญหา พรอมเสนอผลงานครูจะตั้งคําถามถามนักเรียนใหอธิบาย
วิธีการคิด ความสมเหตุสมผลของคําตอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ เปนการเพ่ิมพูนประสบการณ
ใหนักเรียนไดพบสถานการณท่ีแปลกใหม ฝกใหมีความชํานาญ คลองแคลวในกระบวนการ
แกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลมากข้ึน ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
หลักการ วิธีการ และข้ันตอนการแกปญหา พรอมแสดงเหตุผล ข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและ
นําไปใช ครูประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาของนักเรียนท่ีหลากหลาย พรอมท้ัง
ฝกฝนใหนักเรียนไดพบสถานการณท่ีหลากหลายข้ึน ซ่ึงข้ันตอนการจัดการเรียนรู ท้ัง 9
ข้ันตอน เปนการบูรณาการ นําแนวคิดจากทฤษฎีแนวคิดในกระบวนการแกปญหาอยางมี
เหตุผลของโพลยา (Polya, 1957) แนวคิดของบลูม (Bloom, 1959) และแนวคิดของมารซา
โน(Marzano, 2001) ท่ีเนนกระบวนการคิดการแกปญหาอยางมีเหตุผลตามลําดับข้ันตอน
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จะเรียงลําดับแนวคิดกระบวนการท่ีเปนลําดับข้ันไปสูกระบวนการ
แกปญหาอยางมีเหตุผล
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1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการแกปญหา และกระบวนการ
ใหเหตุผลในแตละแผนการจัดการเรียนรู จะมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนา
กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลในดานการทําความเขาใจปญหา
การวางแผนการแกปญหา การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การจําแนก
การเปรียบเทียบ และการวิเคราะห โดยกําหนดสถานการณใหนักเรียนดําเนินการแกปญหา
และการใหเหตุผล ตามลําดับข้ัน ข้ันตอนการฝกกิจกรรมจะเปนลักษณะปลายเปด
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงชัย อักษรคิด (2553) ท่ีพัฒนารูปแบบเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษา
ครู และงานวิจัยของ ปยะนาถ เหมวิเศษ (2551) ท่ีสรางกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท่ีเลือกใชกลยุทธในการแกปญหาท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมสรางความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 นอกจากนี้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีพัฒนากระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผลนี้เนน
การฝกทักษะเพ่ือใหนักเรียนเกิดความคลองแคลว ชํานาญในการแกปญหาท่ีเปนระบบ
(ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544)

1.3 กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัด
กระบวนการเรียนรูทุก 2 สัปดาห จํานวน 6 ครั้ง สูงข้ึนทุกครั้ง ท้ังนี้เนื่องจาก

1) การจัดกระบวนการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูไดจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะบอยๆและครูคอยกระตุนใหนักเรียนคิด พรอมท้ังใหอิสระทาง
ความคิดในการแกปญหา สถานการณปญหาเปนปญหาท่ีนักเรียนคุนเคย และสนใจ นักเรียน
ไดฝกฝนกระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลเปนประจําอยางตอเนื่อง และไดมี
การวัดและประเมินผลเปนระยะอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สิริพร ทิพยคง
(2550) เม่ือนักเรียนไดฝกฝนกระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลควรมีการวัด
และประเมินผลอยางตอเนื่องดวย

2) กระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน ท้ัง
9 ข้ันตอน นักเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหา การใหเหตุผลอยางเปนข้ันตอนจากสถานการณ
ท่ีหลากหลายและฝกเปนประจํา มีการ แยกแยะจําแนกรายละเอียดของสถานการณปญหา
อยางมีเหตุผล รูจักวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบทําใหนักเรียนมีกระบวนการ
แกปญหาและการใหเหตุผลสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550)
ท่ีกลาววา นักเรียนควรมีโอกาสพัฒนากระบวนการแกปญหาท่ีมีความซับซอน ท้ังท่ีเปน
รูปธรรม นามธรรมอยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะ
1. ผลงานวิจัยเรื่องนี้สามารถพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาไดแกกระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลในดาน
การทําความเขาใจปญหาการวางแผนการแกปญหา การดําเนินการตามแผน และการ
ตรวจสอบ การใหเหตุผล ในดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความสัมพันธ
และการนําไปใช และการวิเคราะห สูงข้ึน เม่ือนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ
เรียนรูดังนั้น ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของทางการศึกษา ควรสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนได
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยนําไปจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการแกปญหา และกระบวนการแกปญหาของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอไป

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีพัฒนาข้ึน ทําใหนักเรียนมีกระบวนการ
คิดท่ีเปนระบบ เปนลําดับข้ันตอน สามารถคิดวิเคราะห จัดประเภท แยกแยะรายละเอียด
และสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล และสามารถสรุปเปนหลักการได ดังนั้น
ครูผูสอนควรนําแนวคิดไปปฏิบัติในชั้นเรียนเพ่ือท่ีจะทําใหนักเรียนมีกระบวนการแกปญหา
และกระบวนการใหเหตุผลท่ีสูงข้ึน

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการแกปญหา และกระบวนการให
เหตุผล ทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในสถานการณปญหาตางๆ ท่ีหลากหลาย และ
สามารถใชกระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล ในชีวิตประจําวันได ดังนั้นครูผูสอนควร
นําแนวคิดไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือท่ีจะทําใหนักเรียนมีกระบวนการแกปญหา และ
กระบวนการใหเหตุผลท่ีสูงข้ึน
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