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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงทดลองเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรม ตามแนวคิดของดีนส์ ส่งเสริม
การคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีวตัถุประสงคข์องงานวิจยัเพื่อ1) พฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ 2) ศึกษาความสามารถการคิดหลากลายทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามแนวคิดของดีนส์ 3)  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนตามแนวคิดของดีนส์ 4)  ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนตาม
แนวคิดของดีนส์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในงานวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดย
เลือกมา 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน ซ่ึงไดจ้ากวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม(Cluster sampling)  เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในงานวิจยัประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม                      
2)  แบบทดสอบวดัการคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยม 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม 4) แบบสัมภาษณ์ในการใชชุ้ดกิจกรรม 
5) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ือง
ทศนิยม ผลการวิจยัพบ วา่ 1) นกัเรียน มีความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากแบบฝึกทกัษะและ
แบบทดสอบ  ชุดกิจกรรม เร่ืองทศนิยมตามแนวคิดของดีนส์ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.20 -99.15 มี
คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 94.14 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 ทุกคน และแบบทดสอบชุดกิจกรรมไม่ผ่าน

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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เกณฑ์ 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.76  2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 94.14 /84.31 ตามเกณฑ ์80 / 80                
4) นกัเรียนมีความคิดเห็นการเรียนคณิตศาสตร์จากชุดกิจกรรมตามแนวคิดของดีนส์  มีการเลือกวิธีการ
ท่ีแตกต่างกันเน่ืองจากความถนัดของความต่างระหว่างบุคคลตามความรู้ความสามารถของตนเอง         
5) ระดบัความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมเร่ืองทศนิยมตามแนวคิดของดีนส์ 
ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   ( X  2.66 ,S.D. 0.48)  
ค าส าคัญ :  การพฒันาชุดกิจกรรม , แนวคิดของดีนส์ , การคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์   

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 
วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ไดก้ล่าวถึงทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเรียนรู้ คือ 

การเรียนรู้ด้วยหลักการ  3R x 7C ซ่ึง 3R ได้แก่  Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ 
(A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 7C ไดแ้ก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะดา้นการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ และทกัษะในการแก้ปัญหา Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม) Cross-cultural Understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวน
ทศัน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผูน้ า) Communications, Information, and  Media Literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่า
ทนัส่ือ)  Computing and ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
โดยผสมผสานองค์ความรู้ทกัษะเฉพาะดา้น ความช านาญการและความรู้เท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
เพื่อความส าเร็จของผูเ้รียนทั้งดา้นการท างานและการด าเนินชีวติ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 เป็นกฎหมายการศึกษาท่ีส าคญัท่ีจะท า
ให้เกิดการผลกัดนัให้การปฏิบติัรูปการศึกษา และการปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กไทย ให้เกิดเป็นผลอยา่ง
เป็นรูปธรรม ตามหมวด 4 ว่าดว้ยแนวการจดัการศึกษา มาตราท่ี22 ความว่า การจดั  การศึกษาตอ้งยึด
หลกัการวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช, 2542) 

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษยท์  าให้มนุษยมี์
ความคิดสร้างสรรคส์ามารถคิดอยา่งมีเหตุผล เป็น ระบบ ระเบียบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
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และสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบครอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม (กรมวชิาการ, 2545) และเป็นวิชาท่ีสร้างสรรคม์นุษยเ์ก่ียวกบัความคิด ใหรู้้จกัคิดอยา่ง
เป็นระบบ และมีเหตุผล) 

 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้ให้เยาวชนทุกคน ไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งเต็มความสามารถ ใน
การน าความรู้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหาในการด าเนินชีวติ การศึกษาต่อการให้
เหตุผล มี เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2552. น.10) โดยการก าหนดไวว้่าคุณภาพ ของผูเ้รียนเม่ือจบ
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แลว้ การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งมีคุณภาพ
นั้น จะต้องมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น ได้แก่ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ี
หลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมาย ทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ และการมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2552, น.59) ดังนั้ น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จึงตอ้งค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมตอ้งสอดคล้องกบัวุฒิ
ภาวะ ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนจากประสบการณ์จริงจากการ
ฝึกปฏิบติั คิดวิเคราะห์และแกปั้ญหานอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งผสมผสานสาระทั้งดา้นเน้ือหา 
และดา้นทกัษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมท่ีดีงามถูกตอ้งและเหมาะสม ในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูส้อนควรค านึงถึงความถนดัความสนใจของผูเ้รียนและ
ความแตกต่าง ของผูเ้รียนเป็นส าคญั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2548) 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเน่ืองซ่ึงผู ้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเน้ือหา            
และวางแผนจดัล าดบัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในผูเ้รียนซ่ึงนกัการศึกษา (บางท่านเป็นนกัปรัชญานกัสังคม
วิทยานกัจิตวิทยา) ท่ีมีความเช่ือแตกต่างกนัยอ่มท าให้เกิดแนวคิดและวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัการ
สอนเน้ือหาหรือกระบวนการมากน้อยต่างกนัซ่ึงการสอนนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะความหมายของ
ความเป็นศาสตร์นั้นคือการสอนมีกระบวนการมีขั้นตอนท่ีชดัเจนอย่างเป็นล าดบั   ในเชิงระบบส่วน
ศิลปะนั้นมีหมายความว่าในการเรียนการสอนนั้นผูส้อนควรค านึงถึงอารมณ์ความเหมาะสมของ
สถานการณ์ (สมชาย รัตนทองค า, 2545) 

 การเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ถือว่า            
ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมการสอนท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นส่ือท่ีมีความเหมาะสม

242



4 

 

ช่วยเร้าความสนใจ รวมทั้งช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามความสามารถของแต่ละคน ท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ไม่เบ่ือหน่าย  ในการเรียน 
มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างความมัน่ใจให้แก่ครู เพราะชุดกิจกรรมมีการจดัระบบการใช้ส่ือ ผลิต
ส่ือ และกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้ งมีข้อแนะน าการใช้ส าหรับครู ท าให้ครูมีความพร้อมในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 
2550) 

การพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากการท่ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาทฤษฎีนักคิดอยู่หลายท่าน ไดเ้ห็นว่าทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์มีความน่าสนใจแนว
ทางการน ามาปฏิบัติและปรับใช้ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนซ่ึงสอดคล้องกับการ
พฒันาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ เน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมท่ีครูจดัข้ึน      
ให้มากท่ีสุด ยิ่งกิจกรรมเพิ่มข้ึนเท่าใด ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น (สมทรง สุว
พานิช, 2546)  จึงเป็นทฤษฎีการเรียนท่ีมีประโยนช์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์เป็นอยา่งมาก โดยแนวคิดน้ี
จะเรียนไดดี้ท่ีสุดจากกิจกรรม ตอ้งใช้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรม เม่ือเด็กโตข้ึนและเขา้สู่ล าดบัท่ีสูงกว่า เด็กจะ
ตอ้งการการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีลดลง การปลูกฝังให้เด็กมีกระบวนการคิดท่ีหลากหลายจึงเป็นส่ิงท่ี
เหมาะแก่การให้เด็กไดฝึ้กพฒันาและเลือกแนวทางในส่ิงท่ีตนเองถนดัและน าไปปรับใช้ในการเรียน
คณิตศาสตร์ในอนาคตได ้

ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาน้ี การพฒันาชุดกิจกรรม ส่งเสริมการคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์ท่ีได้
น าแนวคิดทฤษฎีของดีนส์มาใชเ้พื่อทดสอบดูวา่การน าแนวคิดของดีนส์มาร่วมกบัการจดักระบวนการ
เรียนการสอนในห้องเรียนโดยผ่านชุดกิจกรรม ผูว้ิจยัจึงได้เล็งเห็นความส าคญัของทฤษฎีดังกล่าว 
ดงันั้ นผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรม ส่งเสริมการคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์ใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดของดีนส์เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
1. เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดของ

ดีนส์ 
2. เพื่ อศึกษาความสามารถการคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์ของนัก เรียน  ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดของดีนส์ 
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตาม

แนวคิดของดีนส์ 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ตามแนวคิดของดีนส์ 
 

สมมุติฐานในการท างานวจิัย 
1. ความสามารถในการคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ มีคะแนนไม่

นอ้ยกวา่ 80   
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์มีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ ์80/80 
4. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดดีนส์อยูใ่นระดบัมาก 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากร ได้แก่ นักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้

สอาดรังสิต ท่ีเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 ห้องเรียน ซ่ึงเป็นนกัเรียน แผนการ
เรียน Extra program โดยแต่ละหอ้งมีการคละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมจ านวนนกัเรียน 173 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยเลือกมา 1 ห้องเรียน 
จ านวน 34 คน ซ่ึงไดจ้ากวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม(Cluster sampling)  
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2. เน้ือหางานวจิยั 
เน้ือหาในงานวิจัยคือ เร่ืองทศนิยม ในระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใชเ้วลาคาบเรียนปกติ 
ทั้งหมด 15 ชัว่โมง จ านวน 15 แผนการเรียนรู้ 

4. ตวัแปรท่ีศึกษา  
ตวัแปรตน้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1.  ความสามารถการคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 
1. ชุดกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ือง

ทศนิยม  
2. แบบทดสอบวดัการคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตาม

แนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม 
3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม 
4. แบบสัมภาษณ์ในการใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตาม

แนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม 
5. แบบสอบถามความพึ งพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม 
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ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจยัการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 ตาม

แนวคิดของดีนส์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้สอาดรังสิตปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 
34 คน มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียม  ช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวชิาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์เร่ืองทศนิยม แก่นกัเรียน 

2. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตาม
แนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม  

3. ขั้นทดลอง น าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตาม
แนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างในห้องเรียนจ านวน 15 แผนพร้อมทั้งชุด
กิจกรรม โดยใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 15 ชัว่โมง ในการสอนแต่ละคร้ังครูผูส้อนจะมีใบความรู้ ประกอบการ
เรียนรู้ และเม่ือส้ินสุดการสอนแต่ละชุด จะมีแบบฝึกทกัษะเพื่อวดัความเขา้ใจในการเรียนแต่ละแผน 

4. ระหวา่งเรียนจะมีแบบทดสอบการคิดอยา่งหลายหลายทางคณิตศาสตร์ โดยการทดสอบ
ระหวา่งเรียนคร้ังท่ี 1 จะทดสอบหลงัจากเรียนไปแลว้ 4 ชุดกิจกรรม จากนั้นทดสอบระหวา่งเรียนชุดท่ี 
2  หลังจากเรียน ชุดกิจกรรมท่ี 5 – 7 เสร็จแล้ว และทดสอบระหว่างเรียนคร้ังท่ี 3 หลังจากเรียนชุด
กิจกรรมท่ี 8 – 9 เสร็จแลว้   

5. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ือง
ทศนิยม เป็นขอ้สอบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ โดยใชเ้วลา 1 ชัว่โมงมาใหน้กัเรียนท า  เพื่อเก็บคะแนน 

6. น าแบบสัมภาษณ์ในการใชชุ้ดกิจกรรมวชิาคณิตศาสตร์ ไปสัมภาษณ์เด็กนกัเรียนจ านวน 
4 คน โดย 2 คนแรก เป็นเด็กเก่งในกลุ่มตวัอย่าง 2 คนต่อมาเป็นเด็กนักเรียนท่ีเรียนไม่เก่งในกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

7. น าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ
ดีนส์มาใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท า เพื่อเก็บขอ้มูล 

8. รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์และแปลผล 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาด าเนินการดงัน้ี 
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1. วเิคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์โดยวิเคราะห์
ค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉล่ีย (Mean)วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของดีนส์โดยวเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉล่ีย (Mean)  

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ มีคะแนนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

3. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเทียบกบัสอบระหวา่งเรียน ตามเกณฑ์ 80/80โดย
วเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉล่ีย (Mean)  

4. วเิคราะห์ผลระดบัความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมเร่ืองทศนิยม
ตามแนวคิดของดีนส์ วเิคราะห์คะแนนเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

 
ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
ตอนท่ี 1 ความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบ        

ชุดกิจกรรม เร่ืองทศนิยมตามแนวคิดของดีนส์  จ  านวน  9  ชุด นกัเรียนจ านวน 34 คน ดงัแผนภูมิท่ี 1 

 
จากแผนถูมิท่ี 1พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีผา่นแบบฝึกทกัษะ 

และผา่นแบบทดสอบชุดกิจกรรม เร่ืองทศนิยมจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 88.34  และท่ีผา่นแบบฝึก
ทกัษะ แต่ไม่ผา่นแบบทดสอบชุดกิจกรรมเร่ืองทศนิยมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
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ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 จ  านวน 34 คน ดงัตารางท่ี 1 

การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง X  ..DS  t  )2.( tailedSig   
ก่อนเรียน 34 11.44 2.08 39.95 .000 
หลงัเรียน 34 25.18 3.31  

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเร่ืองทศนิยม ตามแนวคิดของดีนส์ ส่งเสริมการคิด
อยา่งหลากหลาย พบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.31/94.14  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

ตอนท่ี 4 แสดงวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลายชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยมตาม
แนวคิดของดีนส์พบวา่  

 ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองการอ่านทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ การดูจากเลขทศนิยม            
มีจ  านวน  17 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00    

 ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการเขียนทศนิยม วิธีการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ การดูจากรูปภาพ มีจ านวน 
21 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.76   

 ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองการเปรียบเทียบทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ ดูจากเลขทศนิยม      
มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06  

 ชุดกิจกรรมท่ี 4 เร่ืองการเรียงล าดบัทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ ดูจากเลขทศนิยมมี
จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.94  

 ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ืองการบวกทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ วิธีตั้ งบวกเลขทศนิยม           
มีจ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53  

 ชุดกิจกรรมท่ี 6 เร่ืองการลบทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ วิธีเติมทศนิยมลงในช่องวา่ง                
มีจ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94                                     

 ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ืองการบวกลบระคนทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ วิธีเติมผลลัทธ์ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88  
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 ชุดกิจกรรมท่ี 8 เร่ืองการวิเคราะห์โจทยปั์ญหาทศนิยม วิธีการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ บาร์โมเดล 
มีจ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.76  

 ชุดกิจกรรมท่ี 9 เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ การแสดงวิธีท า    
มีจ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 

นกัเรียนมีการเลือกวิธีการท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากความถนดัของความต่างระหวา่งบุคคลตาม
ความรู้ความสามารถของตนเอง 

ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมเร่ือง
ทศนิยมตามแนวคิดของดีนส์ พบว่า ภาพรวมของระดบัความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้
ชุดกิจกรรม  เร่ืองทศนิยมตามแนวคิดของดีนส์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ภาพรวมของความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก   ( X  = 2.66 ,S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณารายด้านเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ด้านความรู้และประโยชน์ ( X  = 2.66, S.D. = 0.48)  ด้านชุดกิจกรรม ( X = 2.66, S.D. = 0.48)  ด้าน

การสอน ( X = 2.66, S.D. = 0.48) และดา้นรูปแบบในการจดักิจกรรม  ( X  = 2.66, S.D. = 0.48) 

 

อภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากแบบฝึกทกัษะและแบบทดสอบชุด

กิจกรรม เร่ืองทศนิยมตามแนวคิดของดีนส์  จ  านวน  9   ชุด นักเรียนจ านวน 34 คน พบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.20 -99.15มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อย
ละ 94.14  ผา่นเกณฑ์ร้อยละ80 ทุกคน และแบบทดสอบชุดกิจกรรมไม่ผา่นเกณฑ์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.76 เน่ืองจากแบบฝึกหดัเร่ืองทศนิยมมีตวัอยา่งใหน้กัเรียนเห็นอยา่งชดัเจน และมีวิธีการท่ีหลากหลาย
จึงท าให้นกัเรียนสามารถท าแบบฝึกหดัไดค้ะแนนดี แต่เม่ือนกัเรียนท าแบบทดสอบชุดกิจกรรมบางชุด
ไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีตั้งไวจึ้งท าให้คะแนนรวมไม่ผา่นไปดว้ย ซ่ึงความเป็นจริงนกัเรียนสามารถท า
ได ้แต่เพียงคะแนนต ่าวา่เกณฑ์เล็กนอ้ยดงัท่ี ทองอินทร์ วงศโ์สธร และคณะ (2550 : 44) ไดก้ล่าววา่ ชุด
กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง สามารถน าไปใช้เสริมสร้างความรู้ ทกัษะและเจต
คติในวชิานั้น ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจและมีทกัษะในเร่ืองท่ีเรียนไปแลว้ 

ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 จ  านวน 34 คน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาคะแนนก่อนเรียนมีนกัเรียนท่ีคะแนนต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 34 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 100 และหลงัเรียนมีนกัเรียนท่ีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 
มีนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 26.47ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชวิศา กล่ิน
จนัทร์ (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่  ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 

ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเร่ืองทศนิยม ตามแนวคิดของดีนส์ ส่งเสริมการคิด
อยา่งหลากหลาย พบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 94.14 /84.31 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ละจาก
การประเมินความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน มีค่าIOC เท่ากบั .66-1.00 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  มณีรัตน์ สิงหเดช (2550) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง บทประยุกต์ แรงจูงใจในการเรียน  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยวธีิร่วมมือกนัเรียนรู้ กบัการสอนตามคู่มือครู พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้
โดยวธีิร่วมมือกนัเรียนรู้ และวธีิสอนตามคู่มือครู วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองบทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีประสิทธิภาพ 90.47/83.45 และ89.38/75.73 ซ่ึงสูงกวา่และเท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ 75/75 ตามล าดบั 
และสุรพล เสียงเพราะ (2548) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อนวชิาคณิตศาสตร์ บทท่ี 13 เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชก้ลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนวิชาคณิตศาสตร์ บทท่ี 13 เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 86.86/82.18 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

ตอนท่ี 4 ส ารวจความคิดเห็นจากการท่ีได้เรียนรู้จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยม 
ตามแนวคิดของดีนส์ พบวา่ ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองการอ่านทศนิยม วิธีการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ การดูจากเลข
ทศนิยม มีจ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00  ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการเขียนทศนิยม วิธีการท่ีใช้มาก
ท่ีสุดคือ การดูจากรูปภาพ มีจ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.76 ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองการเปรียบเทียบ
ทศนิยม วธีิการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ ดูจากเลขทศนิยม มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 ชุดกิจกรรมท่ี 4 
เร่ืองการเรียงล าดบัทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ ดูจากเลขทศนิยม มีจ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 
52.94  

ชุดกิจกรรมท่ี 5 เร่ืองการบวกทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ วิธีตั้ งบวกเลขทศนิยม มี
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 ชุดกิจกรรมท่ี 6 เร่ืองการลบทศนิยม วิธีการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ วธีิเติม
ทศนิยมลงในช่องว่าง มีจ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ืองการบวกลบระคน

250



12 

 

ทศนิยม วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ วิธีเติมผลลทัธ์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88  ชุดกิจกรรมท่ี 8 
เร่ืองการวิเคราะห์โจทยปั์ญหาทศนิยม วธีิการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ บาร์โมเดล มีจ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 61.76 ชุดกิจกรรมท่ี 9 เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาทศนิยม วิธีการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ การแสดงวิธีท า    มี
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีการเลือกวิธีการท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากความ
ถนัดของความต่างระหว่างบุคคลตามความรู้ความสามารถของตนเองสอดคลอ้งกบัแนวคิดของดีนส์ 
เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2555) ว่าด้วยกฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ (The mathematical 
variability principle) กฎขอ้น้ีกล่าววา่ การอา้งอิงคณิตศาสตร์ หรือการน ามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ไป
ใช้จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถ้าตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์นั้น เปล่ียนไปอย่างเป็นระบบใน
ขณะท่ีคงไวซ่ึ้งตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์นั้น ๆ เช่น การสอนมโนทศัน์ของรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 
ตวัแปรท่ีควรเปล่ียนไป  คือ ขนาดของมุม ความยาวของด้าน  แต่ส่ิงท่ีควรคงไวคื้อลักษณะของรูป
ส่ีเหล่ียมดา้นขนานท่ีตอ้งมีส่ีดา้นและดา้นตรงขา้มขนานกนั 

ตอนท่ี 5 ระดบัความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมเร่ืองทศนิยมตาม
แนวคิดของดีนส์ พบว่า ภาพรวมของระดบัความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม  
เร่ืองทศนิยมตามแนวคิดของดีนส์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก   ( X  = 2.66 , S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดา้นความรู้
และประโยชน์ ( X  = 2.66 , S.D. = 0.48)  ด้านชุดกิจกรรม ( X  = 2.66 , S.D. =0.48)  ด้านการสอน                 
( X = 2.66 , S.D. 0.48) และด้านรูปแบบในการจดักิจกรรม ( X  = 2.66 , S.D. = 0.48)สอดคล้องกับ
งานวจิยั พิไลวรรณ สถิตย ์(2548) ไดว้ิจยัการพฒันาแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการแปลงเรขาคณิต 
(Geometric Transformation) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) 
และรูปแบบการสอนของ สสวท. (IPST) ผลการวิจยั นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยแผนการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปาอยู่ในระดบัมาก และ ปอเรียม แสงชาลี (2549 ) 
ไดศึ้กษาผลของการเรียน เร่ืองเส้นขนาน โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) และกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของ สสวท . ท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน  ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิป
ปาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบของ สสวท. อยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อค้นพบในงานวจิัย 
1. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง เน่ืองจากชุดกิจกรรมวิชาคณิตสาสตร์ตามแนวคิด

ของดีนส์ เร่ืองทศนิยม มีใบความรู้ในชุดกิจกรรม ดงันั้นนกัเรียนสามารถอ่านแลว้ลงมือปฏิบติัไดเ้ลย 
2. ในขณะท่ีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตสาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม 

นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนมากข้ึนใหค้วามสนใจกบัสีสันในชุดกิจกรรมเป็นอยา่งมาก 
3. จากการสังเกตและการสอบถามนักเรียนท่ีท างานช้าจะไม่ค่อยชอบชุดกิจกรรมวิชา

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ืองทศนิยม เพราะในแต่ละเร่ือง จะมีแบบฝึกทักษะหลายชุด 
นกัเรียนกลุ่มน้ีจะท าไม่ค่อยทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

4. จากการสังเกตนักเรียนท าชุดกิจกรรมวิชาคณิตสาสตร์ตามแนวคิดของดีนส์ เร่ืองโจทย์
ปัญหาระคนทศนิยม มีนักเรียนเกิดขอ้สงสัยในการแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบโจทยปั์ญหา จะตอ้งท า
อยา่งไร ผูส้อนตอ้งอธิบายเพิ่มมากข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจและลงมือท าได ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ผูส้อนจะต้องหาวิธีการท่ีหลากหลาย ส าหรับให้นักเรียนได้เลือก เพื่อสอดคล้องกับ

แนวคิดของดีนส์ท่ีจะน ามาใช ้เพราะการสอนคณิตศาสตร์ เป็นเร่ืองของการคิด ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐาน จะ
น าไปสู่การคิดขั้นสูง เช่น การคิดแกปั้ญหา การวเิคราะห์เป็นตน้ 

2. การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากนั ในการท่ีจะหาวิธีการเรียนรู้ ดงันั้นครูจึงตอ้ง
ดูแลนกัเรียนบางกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด และให้ขอ้แนะน าในการเรียนในบางหน่วยการเรียนรู้ เช่นเร่ืองโจทย์
ปัญหาระคนทศนิยม โดยจะตอ้งรู้กระบวนการหาค าตอบ 

 3. เร่ืองของโจทยปั์ญหาควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนจะตอ้งมีเวลาคิด
วเิคราะห์มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
ควรน าแนวคิดของดีนส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้ นอ่ืนๆ ให้

หลากหลายมากข้ึน 
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