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การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการคิดค านวณ

คณิตศาสตร์โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3               
2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1               

ปีการศึกษา 2563 จ านวน 34 คน การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เคร่ืองมือในการวิจัย 

ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

ค านวณทางคณิตศาสตร์  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียนวิชาคณิตศาสตร์                         

4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 

โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ 

t-test for one sample และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้     

t-test for dependent samples 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดค านวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่ง

การคิดเชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.40 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ร้อยละ 80 ของคะแนน

เต็ม มีคะแนนเท่ากับ 14.43 คะแนนซ่ึง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05              

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 12.862*, sig. = .000) 3) ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ( X = 2.64, S.D. = 0.58)  
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 มีเป้าหมายในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้อง

อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน เช่น 

กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ดี แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนไทยในปัจจุบัน  ยังคงเน้นการคิด

ค านวณท่องจ าเน้ือหาตามที่ครูบอก การสอนเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นพวกกฎ สูตร หลักการทาง

คณิตศาสตร์และการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดจ านวนมากเพ่ือให้จ าเน้ือหา  การจัดการเรียนการ

สอนดังกล่าวเป็นการสอนที่เทยีบได้กบัการบอกคณิตศาสตร์เทา่น้ัน การสอนในลักษณะน้ีนอกจาก

จะไม่ได้ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วยังเป็นการท าลายความกระตือรือร้นและความคิด

สร้างสรรค์ของนักเรียนอีกด้วย (Inprasitha M. et al. 2003) ครูในช้ันเรียนไทยยังคงใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การบอกเน้ือหา วิธีการ ซ่ึงมักจะละเลยความส าคัญของ

กระบวนการเรียนรู้และมองข้ามทัศนคติที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยความเข้าใจ และ

การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในโรงเรียนของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และพบปัญหาในช้ันเรียนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการทดสอบ 

โดยไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมอง

ไม่เหน็ประเดน็ดังกล่าวโดยครูมองว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เป็นของครู  เช่น บรรยาย อธิบาย ตอบ

ค าถาม หรือสาธิตให้ดูโดยใช้สื่อต่างๆ จากปัญหาในช้ันเรียนข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าช้ันเรียนไม่ได้

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2562 ของประเทศในด้านคณิตศาสตร์มีค่าเฉล่ียร้อยละ 44.94 เม่ือประเมินเป็นราย

ด้านและรายมาตรฐานแล้ว ในด้าน บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ

ไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบมีคะแนนร้อยละ 

33.11 และ ด้านวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ

จ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและสร้าง

โจทย์ได้มีคะแนนร้อยละ 37.97 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียร้อยละต ่ากว่า 50 ผลของคะแนนจะสะท้อนถึงการ

จัดการศึกษาทั้งระดับชาติ จากผลการประเมินสามารถช้ีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือให้ผลที่จะ

ได้รับดีขึ้นกว่าเดิม  

 จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ก  าลังประสบอยู่ คือ การท าความเข้าใจว่าเดก็คิดอย่างไร การให้

เหตุผล และมีการน าเสนอแนวคิดอย่างไร ซ่ึงนับเป็นความพยายามอย่างหน่ึงที่จะเข้าใจธรรมชาติ



 
 

ของผู้เรียนเพ่ือหาทางส่งเสริมแนะน าได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษาของ Borromeo (2005 : 

Online) พบว่า คนเรามีวิธีที่จะอธิบายถึงข้อเทจ็จริงทางคณิตศาสตร์หลายวิธ ีและยังมีอกีหลายวิธี

ที่จะท าความเข้าใจในคณิตศาสตร์และวิธีการคิด บางคนสามารถเข้าใจข้อเทจ็จริงทางคณิตศาสตร์

ได้อย่างง่าย โดยผ่านการวาดภาพร่างหรือการเขียนกราฟแบบต่างๆ ขณะที่บางคนจะต้องค้นหา

โครงร่าง แบบรูป หรือสูตร และการประยุกต์ข้อเทจ็จริงน้ัน ครูจึงต้องทราบถึงข้อผิดพลาดและ

วิธีการคิดของนักเรียนเพ่ือสามารถน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนต่อไป  จากการศึกษา

งานวิจัยทางการศึกษาต่างๆ เป็นที่ยอมรับว่า การที่ครูได้รู้วิธีการคิดและแนวการเรียนรู้ของ

นักเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อตัวครูที่จะน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ผลดีย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ีปรัชญาของการเรียนรู้เพ่ือช้ีแนะการรู้คิด (Cognitively Guided Instruction: CGI) ยัง

กล่าวถึงพ้ืนฐานความรู้จากศาสตร์ทางความคิดว่าเดก็เรียนรู้เน้ือหาได้อย่างไรเป็นสิ่งที่จ าเป็นใน

การตัดสินใจเลือกการจัดการเรียนรู้ โดยครูจ าเป็นต้องตระหนักถึงความรู้ที่หลากหลายระดับของ

นักเรียน และครูต้องเลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือเช่ือมโยงความรู้ใหม่ไปสู่ความรู้เดิมที่

ขยายขึ้ นมา (Carpenter; Fennema; &Peterson. 1989: 499-531) และจากงานวิจัยที่ผ่านมา

เป็นที่ยอมรับว่าเดก็มีแนวคิดของตัวเองติดตัวมาต้ังแต่ก่อนเข้าโรงเรียน นอกจากน้ีจากผลการวิจัย

มากว่า 25 ปี ช้ีว่าเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับจ านวนอยู่บ้าง (Kilpatrick; 

Swafford; & Findell. 2001:1-2) แสดงให้เหน็ว่าเดก็มีความคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นของตนเอง

มาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน บางคร้ังในการคิดโจทย์ทางคณิตศาสตร์บางประเภท เดก็สามารถคิดได้

เอง แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียนนักเรียนหลายคนไม่สามารถน าสิ่งที่ติดตัว

มาไปใช้ในการแก้ปัญหา อะไรที่ขัดกบัวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของเดก็ 

เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ทางด้านการคิดและการคิดเชิงคณิตศาสตร์ พบว่า เดก็หรือ

ผู้ใหญ่จะมีความเข้าใจบางอย่างในการนับและเลขคณิต ก่อนที่จะได้เรียนคณิตศาสตร์เดก็ส่วน

ใหญ่จะสามารถนับและเปรียบเทียบกลุ่มของสิ่งของจ านวนน้อยๆ ได้ นอกจากน้ีเดก็ส่วนใหญ่ยัง

แสดงความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการด าเนินการเบ้ืองต้นทางเลขคณิต เช่น การบวกและการลบ 

ซ่ึงกระบวนการที่เด็กใช้เป็นประจ าจะต่างจากที่ได้รับการสอนในโรงเรียน (Resnick. 1986:   

159-194; Guberman. 2005: Online) และ  Gueberman; Rahm; & Menk (2005: Online) 

กล่าวว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันที่มีมาก่อนจะปรากฏออกมาในวิถีทางที่แตกต่างกัน 

และอายุต่างกันจะมีทางเลือกที่แตกต่างกันตาม น่ันคือความเข้าใจในคณิตศาสตร์ที่มีมาก่อนจะ

ช่วยในการแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนไม่ได้น าความรู้ที่ตนเองได้เรียนเพ่ิม

ขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาเลย แต่กลับน าความรู้ที่ตนเองได้รับสมัยประถมศึกษาหรือความรู้เชิงส

หัสญาณมาใช้ในการแก้ปัญหา ถ้าครูได้ทราบถึงวิถีแห่งการคิดและแนวการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนจะท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนได้อย่างเหมาะสม และวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของเดก็จะเร่ิมศึกษาตั้งแต่



 
 

ระดับเร่ิมต้นของการศึกษาคณิตศาสตร์ ดังที่ รุ่งทวิา นาบ ารุง (2550) ได้ศึกษากระบวนการคิด

เชิงคณิตศาสตร์ของเด็กไทยที่ มีอายุต้ังแต่ 7 - 10 ปี และกล่าวว่า วิถีธรรมชาติการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ เป็นวิธีการคิดของบุคคลทางด้านคณิตศาสตร์การคิดแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาณหรือ

จ านวน การให้เหตุผล โดยการใช้ความรู้ ทกัษะและวิธกีารที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ ในการท า

ความเข้าใจ ค้นหาค าตอบของปัญหาที่ไม่คุ้นเคย สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ให้บุคคลอื่นรับรู้

ได้ โดยวัดจากการแก้ปัญหาการให้เหตุผลและการน าเสนอตัวแทนความคิด โดยวิถีธรรมชาติแห่ง

การคิดเชิงคณิตศาสตร์เกดิจากการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการน าเสนอตัวแทนความคิดทาง

คณิตศาสตร์ของเดก็ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือให้ได้รู้ถึงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวคิดและแนวการเรียนรู้ของเดก็ การคิดเชิงคณิตศาสตร์

เป็นวิธีการคิด โดยการใช้ความรู้ทักษะและวิธีการที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ในการท าความ

เข้าใจ ค้นหาค าตอบของปัญหา ความสัมพันธ์หรือสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลหรือสถานการณ์

ต่างๆ รู้จักตรวจสอบการรู้คิดของตนเอง สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ให้บุคคลอื่น

เข้าใจ เป็นการคิดที่เกิดข้ึนในตัวบุคคลผู้น้ันเอง เป็นการรู้ด้วยตนเอง เป็นการคิดโดยธรรมชาติ

ของเดก็ที่ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือท่องจ ามาจากบทเรียนเป็นความพยายามของเดก็เพ่ือให้

หลุดพ้นจากสภาวะที่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร โดยอาจใช้การนึกภาพในใจ การวิเคราะห์ หรือการ

คิดตามมโนทศัน์ ในการหาค าตอบของปัญหาที่นักเรียนได้รับ และนักเรียนสามารถใช้วิถีธรรมชาติ

ในการคิดค านวณหาค าตอบโจทย์ปัญหาที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกนัได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาความสามารถการคิดค านวณทาง

คณิตศาสตร์โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ซ่ึงอาจท าให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้และเข้าใจวิธีด าเนินการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 

และการน าเสนอตัวแทนความคิดโดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ได้อย่างต่อเน่ืองในระดับขั้นต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดค านวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  

 

 

 



 
 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ความสามารถในการคิดค านวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็

และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการ

คิดเชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1.4.1 ประชากรเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 โดยการสุ่มมา 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คนโดย

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  

1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย  

ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 

ตัวแปรตาม 1) ความสามารถในการคิดค านวณคณิตศาสตร์  

2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

3) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับไม่เกิน 1,000 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตาม

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

ระยะเวลาในการศึกษา  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้การคิดค านวณคณิตศาสตร์โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง
คณิตศาสตร์  

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดค านวณคณิตศาสตร์ 
3.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
4.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้เกบ็รวมรวมข้อมูลมีข้ันตอนดังน้ี 



 
 

1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ ข้ันตอนและรายละเอยีด ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกบัการจัดการ

เรียนรู้การคิดค านวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 

2. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) 

โดยใช้แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ เป็นปรนัย ชนิดแบบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 30 นาท ี 

3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับไม่เกนิ 1,000 จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้  

ใช้เวลา 18 ช่ัวโมง หลังจากการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนการเรียนรู้  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัด

ความสามารถ จนครบทั้ง 6 แบบทดสอบ เพ่ือเกบ็คะแนน 

4. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) โดยใช้

แบบ ทดสอบ จ านวน 20 ข้อ เป็นปรนัย ชนิดแบบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 30 นาท ีซ่ึงเป็น

แบบทดสอบคู่ขนาน 

5. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โดยวิถี

ธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 

6. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธกีารทางสถิติ 

สรุปผล และแปลผลต่อไป 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test for one 

sample และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test for 

dependent samples 

2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

3. สรุปผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดค านวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิด

เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.40 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่ก  าหนดไว้ ร้อยละ 80 ของ

คะแนนเตม็ มีคะแนนเทา่กบั 14.43 คะแนนซ่ึง ไม่แตกต่างกนั 

2. ผลการศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนมีค่า X = 7.79, S.D. = 2.409 และหลังเรียนมีค่า X = 13.94, S.D. = 2.33 และเมื่อ



 
 

ทดสอบด้วยสถิติ Paired samples t-test นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 12.862*, sig. = .000) 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิด

เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ( X = 2.64, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์

ที่ได้รับ ( X = 2.78, S.D. = 0.46) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 2.61, S.D. = 0.66) ด้าน

เน้ือหา ( X = 2.59, S.D. = 0.58) และด้านผู้สอน( X = 2.58, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดค านวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิด

เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์มีคะแนนไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 80 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.29 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 

เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่ก  าหนดไว้ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม มีคะแนนเท่ากับ 14.43 

คะแนนซ่ึง ไม่แตกต่างกัน นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดค านวณคณิตศาสตร์โดยวิถี

ธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ซ่ึงมีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปจ านวน 22 คนและมีคะแนน

ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาแล้ว ความยากง่ายของแต่ละแบบทดสอบ และรูปแบบ 3 แบบที่

น ามาใช้อาจท าให้นักเรียนสบัสน เพราะ มีรูปแบบที่อาจจะคล้ายกนั และเม่ือนักเรียนได้หาค าตอบ

อาจจะเกิดความผิดพลาดในการคิดค านวณ เช่น การบวกทเีหมือนๆ กันเกินกว่าจ านวน 10 คร้ัง

ท าให้นักเรียนลืมทด จึงท าให้ค าตอบผิดพลาด แต่อย่างไรกด็ีถ้าดูภาพรวมของทั้ง 3 รูปแบบ 

รูปแบบที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การเปรียบเทยีบซ่ึงทั้งหมดคะแนนเตม็ 6 คะแนน ได้คะแนน

เฉล่ีย 5.00 รองลงมาการจัดกลุ่ม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.93 และสุดท้ายคือ การหาอัตรา ได้คะแนน

เฉล่ีย 4.50 ดังที่ Russell (1956: 3-28) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการ การคิดอาจจะเร่ิม

จากการต้ังต้นที่บางสิ่งบางอย่างผ่านไปสู่แบบรูปของความสัมพันธ์ และไปสู่จุดมุ่งหมายหรือ

ข้อสรุปการเรียนรู้จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคิดแบบต่างๆ และ Swan and Ridgway 

(2005, Online) กล่าวถึงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

ความรู้หลักที่เด่นๆ วิธีการแก้ปัญหาการใช้แหล่งข้อมูลที่ได้ผล มีการรับรู้ ทางคณิตศาสตร์ และ

การลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีองค์ประกอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ดังน้ี 

1) การแก้ปัญหา ซ่ึงผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหา เลือกใช้วิธ ีและสรุปค าตอบให้สอดคล้อง

กับปัญหา 2) การให้เหตุผล ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และข้อมูลในการวิเคราะห์

ปัญหา อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งอธิบายความสมเหตุสมผล

ของค าตอบ 3) การน าเสนอตัวแทนความคิด ผู้เรียนสามารถใช้ ตัวแทนความคิดเพ่ือท าความ

เข้าใจปัญหา ใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือแสดงกระบวนการแก้ปัญหา และใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือสรุป



 
 

ปัญหาโดยใช้ รูปภาพ ข้อความ ตัวแปร สัญลักษณ์  ตัวเลข และ Bruner (2005: Online) ได้

ยกตัวอย่างการสร้างความรู้ของเดก็โดยใช้การมองภาพ โดยให้เดก็น าเมลด็ถั่วไปจัดวางเป็นแถวๆ 

ละเท่าๆ กัน ถ้าจ านวนเมลด็ถั่วที่น ามาเรียงเป็นจ านวนเฉพาะ เดก็จะไม่สามารถจัดวางถั่วในรูป

หลายแถวๆ ละเท่าๆ กันได้ เดก็สังเกตว่าจ านวนเมลด็ถั่วที่ท  าให้เกิดเช่นน้ีเป็นจ านวนเฉพาะ เดก็

ที่สามารถสังเกตได้ว่าการที่สามารถน าเมลด็ถั่วมาจัดเรียงได้ในลักษณะดังกล่าว จ านวนเมลด็ถั่ว

น้ันจะเป็นจ านวนประกอบ น่ันคือเดก็สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับการคูณและจ านวนเฉพาะโดย

ใช้การมองภาพ และ Mazano (2001: 30-31) กล่าวว่า “ระบบของตนเองจะเป็นตัวก าหนดว่า

คนเราจะเข้า ไปพัวพันกับภาระงานหรือไม่เข้าไปพัวพันกับภาระงานน้ัน ถ้าเรามีความสนใจใน

ภาระงานใด ตัวแปรที่เกี่ยวกับความคิด (ได้แก่ ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเอง ระบบการรู้

คิด และตัวแปร ด้านความรู้) จะถูกน ามาใช้” เดก็มีความสนใจที่จะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มี

ความรู้สึกหรือเจตคติทางบวก ต่อคณิตศาสตร์ แสดงว่าในช่วงช้ันแรกๆ เดก็เลก็ให้ความส าคัญ

หรือมีความสนใจในคณิตศาสตร์ พยายามที่จะแก้ปัญหาหรือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ดังน้ันการที่ครูจะมอบหมาย ภาระงานใดให้กับเดก็ ครูควรสร้างความรู้สึกทางบวก

ให้เกิดกับเดก็โดยภาระงานน้ันต้องเร้าความสนใจ มีความแปลกใหม่ และท้าทายการคิดของเดก็  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทวิา นาบ ารุง (2550) ได้ศึกษาและวิเคราะห์วิถีธรรมชาติแห่งการ

คิดเชิงคณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณและการหารจ านวนนับของนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 10 ปี จาก

การศึกษาพบว่า นักเรียนสามารถแสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ตามธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย 

โดยนิยมใช้การนับด าเนินการแก้ปัญหามากที่สดุ รองลงมาคือการบวก/การลบ และการใช้ตัวแบบ

ใช้การนับจ านวนทั้งหมดจากหน่ึงจนถึงผลรวม โดยวิธีการนับมีทั้งใช้การวาดภาพหรือใช้ตัวแบบ 

ส าหรับการให้เหตุผลนักเรียนมองเหน็โครงสร้างที่คล้ายคลึงกับปัญหาที่ผ่านมา สามารถระลึกได้

ทันทีว่าปัญหาน้ันคล้ายกับปัญหาเดิม สามารถใช้การประมาณหรือการลองผิดลองถูกเพ่ือหา

ค าตอบบอกได้ว่าค าตอบที่ได้มาของตนเองสมเหตุสมผลหรือไม่ ส่วนการน าเสนอตัวแทนความคิด

พบว่านักเรียนสามารถน าเสนอตัวแทนความคิดได้หลากหลายทั้งในรูปค าพูด ผ่านสถานการณ์ที่

สัมผัสได้โดยอาจใช้ตัวแบบ ผ่านสถานการณ์ที่ใช้ภาพเป็นสื่อ หรือผ่านสถานการณ์ที่ใช้สัญลักษณ์ 

โดยการน าเสนอตัวแทนความคิดน้ีจะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ หรือความสามารถทางภาษาของนักเรียน

เป็นส าคัญ และพบว่า นักเรียนมีลักษณะเฉพาะของการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นของตนเองใช้การ

หย่ังรู้ด้วยตนเอง สามารถแสดงการคิดโดยธรรมชาติของตนเองได้ทั้งที่เป็นเร่ืองที่ไม่คุ้นเคยและ

ยังไม่ได้เรียนมา และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีทั้งในระดับที่ต ่าจนถึงระดับที่สงู 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนมีค่า X = 7.79, S.D. = 2.409 และหลังเรียนมีค่า X = 13.94, S.D. = 2.335 และเมื่อ

ทดสอบด้วยสถิติ Paired samples t-test นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 12.862*, sig. = .000 ) เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์



 
 

ทางการเรียนนักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ เพราะเกิด

จากการฝึกฝนหลายรูปแบบซ ้าๆ กันถึง 6 แบบฝึกและแบบทดสอบ ดังที่ Borromeo (2005: 

Online) พบว่า คนเรามีวิธีที่จะอธบิายถึงข้อเทจ็จริงทางคณิตศาสตร์หลายวิธ ีและยังมีอกีหลายวิธี

ที่จะท าความเข้าใจในคณิตศาสตร์และวิธกีารคิด บางคนสามารถเข้าใจข้อเทจ็จริงทางคณิตศาสตร์

ได้อย่างง่าย โดยผ่านการวาดภาพร่างหรือการเขียนกราฟแบบต่างๆ ขณะที่บางคนจะต้องค้นหา

โครงร่าง แบบรูป หรือสูตร และการประยุกต์ข้อเทจ็จริงน้ัน ครูจึงต้องทราบถึง ข้อผิดพลาดและ

วิธีการคิดของนักเรียนเพ่ือสามารถน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนต่อไป และ นิรมล บุญ

รักษา (2554) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย ด้านตัว

ผู้เรียน หมายถึงพฤติกรรมความรู้ ความคิด และสติปัญญาความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ ความ

ถนัด ความสนใจและพ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน ด้านอารมณ์ หมายถึง อารมณ์ ความกระตือรือร้น 

แรงจูงใจที่จะท าให้เกิดการอยากเรียนรู้ เจตคติต่อเน้ือหาวิชา ระบบการเรียน และพ้ืนฐานทาง

ครอบครัว คุณภาพการสอน หมายถึง สามารถท าให้นักเรียนอยากเรียนรู้ สนใจ นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนการสอน มีการให้แรงเสริมของครู บุคลิกภาพของครูผู้สอน มีการประเมินผลการ

สอนเพ่ือการใช้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของถวิล 

ชานุบาล (2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์กับการจัดการเรียนรู้

แบบปกติ จากการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคอนสตรัคติวิสต์มี การคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมสงูกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นริศรา ส าราญวงษ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การ

จัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ SSCS เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS คะแนนเฉล่ียคิดเป็น 

81.67 พบว่า คะแนนเฉล่ียสงูกว่าเกณฑร้์อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิด

เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ( X = 2.64, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์

ที่ได้รับ ( X = 2.78, S.D. = 0.46) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 2.61, S.D. = 0.66) ด้าน

เน้ือหา ( X = 2.59, S.D. = 0.58) และด้านผู้สอน( X = 2.58, S.D. = 0.65) ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาเร่ืองความพึงพอใจ ซ่ึงผู้วิจัยก าหนดไว้เพียง 3 ระดับ ส่วนใหญ่นักเรียนจะประเมินความ

พึงพอใจอยู่ระดับมากมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป มีเพียงข้อเดียวที่นักเรียนประเมินอยู่ระดับ



 
 

ปานกลาง คือ ครูส่งเสริมให้นักเรียนกระตือรือร้นในการท างานอาจเน่ืองจากวิถีธรรมชาติแห่งการ

คิดเชิงคณิตศาสตร์ที่สร้างข้ึนมาน้ัน ต้องการฝึกฝนให้นักเรียนคิดเองท าเองโดยมีครูคอยสนับสนุน

หรือช้ีน าเมื่อนักเรียนสงสัยครูจึงไม่ได้ก ากับควบคุมช้ันเรียนเหมือนปกติ เลยท าให้นักเรียนเข้าใจ

ผิด ซ่ึงเร่ืองน้ีครูได้พูดกับนักเรียนแล้ว จึงดูเหมือนครูไม่ช่วยกระตุ้นการท างานของนักเรียน ดังที่ 

Russell (1999: 1-4) กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของเดก็น้ันอาจเป็น

เร่ืองที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังน้ันในการศึกษาจะต้องพิจารณาถึงความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเดก็ 

ถ้าเข้าใจถึงความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กจะท าให้สามารถอธิบายได้ว่าท าไมเด็กจึงมี

ความคิดเชิงคณิตศาสตร์เช่นน้ัน เดก็เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร นักการศึกษาจ านวนมากให้ความ

สนใจศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา จ าปาหอม 

(2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดย

ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการ

แก้ปัญหา/การใช้เหตุผล ( X  = 4.69) รองลงมาคือ ด้าน คุณลักษณะอื่นๆ ( X = 4.56)และ

ด้านโครงสร้างความรู้( X = 4.44) ตามล า ดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึง

พอใจมากที่สดุ คือ มีโอกาสแสดงความคิดเหน็มากข้ึน ( X = 4.88) รองลงมาคือ ได้คิดวิเคราะห์

วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้( X  = 4.76) และ 

กรรณิการ์ อ าท้าว (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้

โมเดลซิปปา เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย

พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

โมเดล ซิปปา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ คือมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.52  

 

ขอ้คน้พบในการวิจยั 

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น เน่ืองจาก นักเรียน

ไม่เคยเรียนวิธีการแบบน้ีมาก่อน แต่คร้ังแรกครูต้องใช้เวลาในการอธบิายและยกตัวอย่างเร่ืองของ

การจ าแนกตามรูปแบบโจทย์ปัญหา 3 รูปแบบ ที่ ผู้วิจัยได้ศึกษาและเลือกมาใช้ให้เหมาะกับ

นักเรียน คือ รูปแบบที่ 1 การจัดกลุ่ม นักเรียนสามารถคิดค านวณหาค าตอบได้ดีใน 3 ล าดับแรก

คือ การหาร การคูณ และการคูณ หารระคน รูปแบบที่ 2 เปรียบเทียบ นักเรียนสามารถคิด

ค านวณหาค าตอบได้ดีใน 3 ล าดับแรกคือ การหาร การบวก และการลบ และรูปแบบที่ 3 อัตรา 

นักเรียนสามารถคิดค านวณหาค าตอบได้ดีใน 3 ล าดับแรกคือ การหาร การคูณ หารระคน และ

การบวก ลบระคน ผลที่เหน็ได้ชัดคือ คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน แสดงให้เหน็ว่านักเรียนมีการพัฒนาจากการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ โดยวิถี

ธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซ่ึงอาจสามารถในไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพราะโจทย์

ปัญหาเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเดก็ 



 
 

2. วิธีการจัดการเรียนรู้ครูควรค านึงถึงวิถีธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ของเดก็ว่าเดก็มีวิถี 

ธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นของเขาเอง การจัดการเรียนรู้ครูควรจัดการเรียนรู้ ให้

สอดคล้อง คือ วิถีธรรมชาติแห่งการคิดของเดก็ เปิดโอกาสให้เดก็ได้คิดแก้ปัญหาเอง โดยครูไม่

ต้องหาวิธีการหรือเสนอวิธีคิดให้ในช้ันเรียนเดก็ควรได้ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาเองและน าเสนอ

วิธี แก้ปัญหาในช้ันเรียนหลังจากน้ัน เด็กจะได้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาแล้ว

เปรียบเทยีบหาข้อแตกต่างของวิธกีารแต่ละวิธ ี 

3. ครูสามารถใช้ข้อมูลจากการฟังเดก็มาตัดสินเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสม เพราะ

การที่ครูให้เดก็ได้ฝึกการคิดจนเกดิเป็นทกัษะทางการคิดที่หลากหลายจะท าให้เดก็เกิดการเรียนรู้

เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเร่ิมแรกอาจเร่ิมจากสถานการณ์ปัญหาหรือสิ่งที่เด็กเข้าใจ

สอดคล้องกับชีวิตจริงและสามารถแสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ได้ เช่นในการแก้โจทย์ปัญหา ไม่

จ าเป็นที่ครูต้องให้เดก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก่อนแล้วจึงคิดหาค าตอบ เพราะ

ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็น นามธรรมยากแก่การเข้าใจของเดก็ ครูควรแสดงตัวอย่าง

การคิดให้เดก็เห็นก่อนและปล่อยเขาอย่างอิสระโดยครูไม่บอกขั้นตอนการคิดแล้วจึงคอยสรุป

ออกมาในรูปสญัลักษณ์  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1) ผู้สอนจะต้องหาวิธกีารที่หลากหลาย ส าหรับให้นักเรียนได้เลือก เพ่ือสอดคล้อง กบัวิถี

ธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นของเขาเองที่จะน ามาใช้ เพราะการสอนคณิตศาสตร์ เป็น

เร่ืองของการคิด ซ่ึงเป็นทกัษะพ้ืนฐานจะน าไปสู้การคิด เช่น การคิดแก้ปัญหา การวิเคราะห์เป็น 

2) การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ในการที่จะหาวิธีการเรียนรู้ ดังน้ีครูจึงต้อง

ดูแลนักเรียน และให้ข้อแนะน าในการเรียน เช่นเร่ืองโจทย์ปัญหา โดยจะต้องรู้กระบวนการที่ได้มา

ซ่ึงค าตอบ 

3) ผู้สอนจะต้องวางแผนการสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเน้ือหาที่

สอน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือต่อยอด หรือช้ันประถมปีที่ 1 เพ่ือปูพ้ืนฐาน
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