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บทคัดย่อ
การวิ จั ยเชิ งทดลองนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ กษาความสามารถในการคิดคานวณ
คณิตศาสตร์ โดยวิ ถีธรรมชาติแ ห่ งการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
2) ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ 3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ โ ดยวิ ถี ธ รรมชาติ แ ห่ ง การคิ ด เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
นั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ห้ อง 8 โรงเรี ยนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2563 จานวน 34 คน การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่ องมือในการวิจัย
ได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
ค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ 3) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้ อมูล
โดยใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
t-test for one sample และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลั งเรี ยนโดยใช้
t-test for dependent samples
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดคานวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่ง
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 14.40 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ร้อยละ 80 ของคะแนน
เต็ม มีคะแนนเท่า กับ 14.43 คะแนนซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ยสาคัญ ทางสถิติร ะดับ .05
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t = 12.862*, sig. = .000) 3) ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ใ นระดับ
มาก ( X = 2.64, S.D. = 0.58)
1

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คาสาคัญ : การพัฒนาความสามารถ, การคิดคานวณทางคณิตศาสตร์, วิถีธรรมชาติแห่งการคิด
เชิงคณิตศาสตร์, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 มี เ ป้ าหมายในการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้ นการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ผู้เรียนจะต้ อง
อาศั ย กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ ผู้ เ รี ย น เช่ น
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ท่ผี ้ ูเรียนควรได้ รับการฝึ กฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ ดี แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไทยในปัจจุบัน ยังคงเน้ นการคิด
คานวณท่อ งจ าเนื้ อหาตามที่ครู บ อก การสอนเนื้ อหาส่วนใหญ่ เป็ นพวกกฎ สูตร หลั กการทาง
คณิตศาสตร์และการให้ นักเรียนทาแบบฝึ กหัดจานวนมากเพื่อให้ จาเนื้อหา การจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวเป็ นการสอนที่เทียบได้ กบั การบอกคณิตศาสตร์เท่านั้น การสอนในลักษณะนี้นอกจาก
จะไม่ ได้ ส่งเสริ มการคิดอย่ า งมีเหตุผลแล้ วยังเป็ นการทาลายความกระตือรื อร้ น และความคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรียนอีกด้ วย (Inprasitha M. et al. 2003) ครูในชั้นเรียนไทยยังคงใช้ รูปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบเดิมที่มุ่งเน้ นไปที่การบอกเนื้อหา วิธีการ ซึ่งมักจะละเลยความสาคัญของ
กระบวนการเรี ยนรู้และมองข้ ามทัศนคติท่สี ่งผลต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนด้ วยความเข้ าใจ และ
การเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นในโรงเรียนของประเทศไทยในปั จจุ บันส่วนใหญ่ยังไม่ได้ เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
และพบปั ญหาในชั้นเรียนที่เน้ นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ท่ไี ด้ จากการทดสอบ
โดยไม่ได้ เน้ นกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมอง
ไม่เห็นประเด็นดังกล่าวโดยครูมองว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นของครู เช่น บรรยาย อธิบาย ตอบ
คาถาม หรือสาธิตให้ ดูโดยใช้ ส่อื ต่างๆ จากปัญหาในชั้นเรียนข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าชั้นเรียนไม่ได้
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 ของประเทศในด้ านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้ อยละ 44.94 เมื่อประเมินเป็ นราย
ด้ านและรายมาตรฐานแล้ ว ในด้ าน บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้ อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบมีคะแนนร้ อยละ
33.11 และ ด้ านวิเคราะห์แ ละแสดงวิ ธีหาคาตอบของโจทย์ปัญ หาและโจทย์ปัญ หาระคนของ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์พร้ อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้ าง
โจทย์ได้ มีคะแนนร้ อยละ 37.97 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้ อยละต่ากว่า 50 ผลของคะแนนจะสะท้ อนถึงการ
จัดการศึกษาทั้งระดับชาติ จากผลการประเมินสามารถชี้จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อให้ ผลที่จะ
ได้ รับดีข้ นึ กว่าเดิม
จะเห็นได้ ว่าปั ญหาที่กาลั งประสบอยู่ คือ การทาความเข้ าใจว่ าเด็กคิดอย่างไร การให้
เหตุผล และมีการนาเสนอแนวคิดอย่างไร ซึ่งนับเป็ นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะเข้ าใจธรรมชาติ

ของผู้ เรี ยนเพื่ อ หาทางส่งเสริ มแนะนาได้ อย่ า งถู กต้ อง จากการศึกษาของ Borromeo (2005 :
Online) พบว่า คนเรามีวิธีท่จี ะอธิบายถึงข้ อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์หลายวิธี และยังมีอกี หลายวิธี
ที่จะทาความเข้ าใจในคณิตศาสตร์และวิธีการคิด บางคนสามารถเข้ าใจข้ อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์
ได้ อย่างง่าย โดยผ่านการวาดภาพร่างหรือการเขียนกราฟแบบต่างๆ ขณะที่บางคนจะต้ องค้ นหา
โครงร่ าง แบบรูป หรือสูตร และการประยุกต์ข้อเท็จจริงนั้น ครูจึงต้ องทราบถึงข้ อผิดพลาดและ
วิธีการคิดของนักเรียนเพื่อสามารถนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนต่อไป จากการศึกษา
งานวิ จั ยทางการศึ ก ษาต่ า งๆ เป็ นที่ยอมรั บ ว่ า การที่ครู ได้ ร้ ู วิ ธีก ารคิ ดและแนวการเรี ยนรู้ ของ
นักเรียนจะเป็ นประโยชน์ต่อตัวครูท่จี ะนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ ได้ ผลดีย่ิงขึ้น
นอกจากนี้ปรัชญาของการเรียนรู้เพื่อชี้แนะการรู้คิด (Cognitively Guided Instruction: CGI) ยัง
กล่ าวถึงพื้ นฐานความรู้จากศาสตร์ ทางความคิดว่าเด็กเรียนรู้เนื้อหาได้ อย่างไรเป็ นสิ่งที่จาเป็ นใน
การตัดสินใจเลือกการจัดการเรียนรู้ โดยครูจาเป็ นต้ องตระหนักถึงความรู้ท่หี ลากหลายระดับของ
นักเรียน และครูต้องเลือกใช้ วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่ อเชื่อมโยงความรู้ใหม่ไปสู่ความรู้เดิมที่
ขยายขึ้ นมา (Carpenter; Fennema; &Peterson. 1989: 499-531) และจากงานวิ จั ย ที่ผ่ า นมา
เป็ นที่ยอมรับว่าเด็กมีแนวคิดของตัวเองติดตัวมาตั้งแต่ก่อนเข้ าโรงเรียน นอกจากนี้จากผลการวิจัย
มากว่ า 25 ปี ชี้ ว่ า เด็ก ในวั ย ก่ อ นเข้ า โรงเรี ย นจะมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ จ านวนอยู่ บ้ า ง (Kilpatrick;
Swafford; & Findell. 2001:1-2) แสดงให้ เห็นว่าเด็กมีความคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็ นของตนเอง
มาตั้งแต่ก่อนเข้ าโรงเรียน บางครั้งในการคิดโจทย์ทางคณิตศาสตร์บางประเภท เด็กสามารถคิดได้
เอง แต่เมื่อเข้ าสู่กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรี ยนนักเรี ยนหลายคนไม่สามารถนาสิ่งที่ติดตัว
มาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา อะไรที่ขัดกับวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของเด็ก
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ทางด้ านการคิดและการคิดเชิงคณิตศาสตร์ พบว่า เด็กหรื อ
ผู้ใหญ่ จะมีความเข้ าใจบางอย่างในการนับและเลขคณิต ก่อนที่จะได้ เรี ยนคณิตศาสตร์ เด็กส่วน
ใหญ่จะสามารถนับและเปรียบเทียบกลุ่มของสิ่งของจานวนน้ อยๆ ได้ นอกจากนี้เด็กส่วนใหญ่ยัง
แสดงความเข้ าใจบางอย่างเกี่ยวกับการดาเนินการเบื้องต้ นทางเลขคณิต เช่น การบวกและการลบ
ซึ่ ง กระบวนการที่เ ด็ก ใช้ เ ป็ นประจ าจะต่ า งจากที่ไ ด้ รั บ การสอนในโรงเรี ย น (Resnick. 1986:
159-194; Guberman. 2005: Online) แ ล ะ Gueberman; Rahm; & Menk (2005: Online)
กล่าวว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์ ท่แี ตกต่างกันที่มีมาก่อนจะปรากฏออกมาในวิถีทางที่แตกต่างกัน
และอายุต่างกันจะมีทางเลือกที่แตกต่างกันตาม นั่นคือความเข้ าใจในคณิตศาสตร์ ท่มี ีมาก่อนจะ
ช่วยในการแก้ ปัญหา
การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนไม่ได้ นาความรู้ท่ตี นเองได้ เรียนเพิ่ ม
ขึ้นมาใช้ ในการแก้ ปัญหาเลย แต่กลับนาความรู้ท่ตี นเองได้ รับสมัยประถมศึกษาหรื อความรู้เชิ งส
หัสญาณมาใช้ ในการแก้ ปัญหา ถ้ าครูได้ ทราบถึงวิถีแห่ งการคิดและแนวการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนจะทาให้ ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนได้ อย่างเหมาะสม และวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของเด็กจะเริ่มศึกษาตั้งแต่

ระดับเริ่มต้ นของการศึกษาคณิตศาสตร์ ดังที่ รุ่งทิวา นาบารุง (2550) ได้ ศึกษากระบวนการคิด
เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ก ไทยที่ มี อ ายุ ต้ั ง แต่ 7 - 10 ปี และกล่ า วว่ า วิ ถี ธ รรมชาติ ก ารคิ ด เชิ ง
คณิตศาสตร์ เป็ นวิธีการคิดของบุคคลทางด้ านคณิตศาสตร์การคิดแก้ ปัญหาเกี่ยวกับปริมาณหรื อ
จานวน การให้ เหตุผล โดยการใช้ ความรู้ ทักษะและวิธกี ารที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ ในการทา
ความเข้ าใจ ค้ นหาคาตอบของปัญหาที่ไม่ค้ ุนเคย สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ให้ บุคคลอื่นรับรู้
ได้ โดยวัดจากการแก้ ปัญหาการให้ เหตุผลและการนาเสนอตัวแทนความคิด โดยวิถีธรรมชาติแห่ง
การคิดเชิงคณิตศาสตร์เกิดจากการแก้ ปัญหา การให้ เหตุผล และการนาเสนอตัวแทนความคิดทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กซึ่งถือเป็ นเครื่องมือให้ ได้ ร้ ูถึงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับแนวคิดและแนวการเรียนรู้ของเด็ก การคิดเชิงคณิตศาสตร์
เป็ นวิธีการคิด โดยการใช้ ความรู้ทักษะและวิธีการที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ ในการทาความ
เข้ าใจ ค้ นหาคาตอบของปั ญหา ความสัมพั นธ์หรื อสร้ างข้ อสรุ ปเกี่ยวกับข้ อมู ลหรื อสถานการณ์
ต่างๆ รู้จักตรวจสอบการรู้คิดของตนเอง สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ให้ บุคคลอื่น
เข้ าใจ เป็ นการคิดที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลผู้น้ันเอง เป็ นการรู้ด้วยตนเอง เป็ นการคิดโดยธรรมชาติ
ของเด็กที่ไม่มีการลอกเลี ยนแบบ หรือท่องจามาจากบทเรียนเป็ นความพยายามของเด็กเพื่ อให้
หลุดพ้ นจากสภาวะที่ไม่ร้ ูจะแก้ ปัญหาอย่างไร โดยอาจใช้ การนึกภาพในใจ การวิเคราะห์ หรือการ
คิดตามมโนทัศน์ ในการหาคาตอบของปัญหาที่นักเรียนได้ รับ และนักเรียนสามารถใช้ วิถีธรรมชาติ
ในการคิดคานวณหาคาตอบโจทย์ปัญหาที่มีลักษณะที่คล้ ายคลึงกันได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาความสามารถการคิดคานวณทาง
คณิตศาสตร์โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ซึ่งอาจทาให้ นักเรียนสามารถใช้ ความรู้และเข้ าใจวิธีดาเนินการแก้ ปัญหา การให้ เหตุผล
และการนาเสนอตัวแทนความคิด โดยวิถีธรรมชาติแห่ งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ในการแก้ ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ อย่างต่อเนื่องในระดับขั้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดคานวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึ งพอใจต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่ งการคิดเชิ ง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

สมมติฐานการวิจยั
1. ความสามารถในการคิ ด ค านวณคณิ ต ศาสตร์ โดยวิ ถี ธ รรมชาติ แ ห่ ง การคิ ด เชิ ง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
และอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
1.4.1 ประชากรเป้ าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ห้ อง 8 โดยการสุ่มมา 1 ห้ องเรียน จานวน 34 คนโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)
1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย
ตัวแปรต้ น การจัดการเรียนรู้โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ตัวแปรตาม 1) ความสามารถในการคิดคานวณคณิตศาสตร์
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระยะเวลาในการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้การคิดคานวณคณิ ตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแ ห่ งการคิ ดเชิ ง
คณิตศาสตร์
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคานวณคณิตศาสตร์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ เก็บรวมรวมข้ อมูลมีข้นั ตอนดังนี้

1. ผู้สอนแจ้ งวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและรายละเอียด ให้ นักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้การคิดคานวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้ วิถีธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์
2. ผู้ วิจัยให้ นักเรี ยนทาแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pre-test)
โดยใช้ แบบทดสอบ จานวน 20 ข้ อ เป็ นปรนัย ชนิดแบบ 4 ตัวเลือก ใช้ เวลา 30 นาที
3. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับไม่เกิน 1,000 จานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้
ใช้ เวลา 18 ชั่วโมง หลังจากการจัดการเรียนรู้ทุกแผนการเรียนรู้ ให้ นักเรียนทาแบบทดสอบวัด
ความสามารถ จนครบทั้ง 6 แบบทดสอบ เพื่อเก็บคะแนน
4. ให้ นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) โดยใช้
แบบ ทดสอบ จานวน 20 ข้ อ เป็ นปรนัย ชนิดแบบ 4 ตัวเลือก ใช้ เวลา 30 นาที ซึ่งเป็ น
แบบทดสอบคู่ขนาน
5. ให้ นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยวิถี
ธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์
6. เก็บรวบรวมข้ อมูลทั้งหมดเพื่อนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธกี ารทางสถิติ
สรุปผล และแปลผลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้วิจัยนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ โดยการหาค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test for one
sample และเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช้ t-test for
dependent samples
2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
3. สรุปผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดคานวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.40
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ร้ อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม มีคะแนนเท่ากับ 14.43 คะแนนซึ่ง ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการศึ ก ษาสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ โดยวิ ถี ธ รรมชาติ แ ห่ ง การคิ ด เชิ ง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่ า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน
เรี ยนมีค่า X = 7.79, S.D. = 2.409 และหลังเรี ยนมีค่า X = 13.94, S.D. = 2.33 และเมื่อ

ทดสอบด้ ว ยสถิ ติ Paired samples t-test นั ก เรี ย นมี ค ะแนนหลั ง เรี ย นสูง กว่ า ก่ อนเรี ย นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t = 12.862*, sig. = .000)
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( X = 2.64, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายด้ านเรียงจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านประโยชน์
ที่ได้ รับ ( X = 2.78, S.D. = 0.46) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 2.61, S.D. = 0.66) ด้ าน
เนื้อหา ( X = 2.59, S.D. = 0.58) และด้ านผู้สอน( X = 2.58, S.D. = 0.65) ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดคานวณคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์มีคะแนนไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 80 จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.71 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 35.29 และนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44
เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับ เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ ร้ อ ยละ 80 ของคะแนนเต็ม มี คะแนนเท่า กับ 14.43
คะแนนซึ่ง ไม่แตกต่างกัน นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดคานวณคณิตศาสตร์โดยวิถี
ธรรมชาติแห่ งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ซ่ึงมีคะแนนร้ อยละ 80 ขึ้นไปจานวน 22 คนและมีคะแนน
ใกล้ เคียงกัน เมื่อ พิ จ ารณาแล้ ว ความยากง่ า ยของแต่ ล ะแบบทดสอบ และรู ป แบบ 3 แบบที่
นามาใช้ อาจทาให้ นักเรียนสับสน เพราะ มีรูปแบบที่อาจจะคล้ ายกัน และเมื่อนักเรียนได้ หาคาตอบ
อาจจะเกิดความผิดพลาดในการคิดคานวณ เช่น การบวกทีเหมือนๆ กันเกินกว่าจานวน 10 ครั้ง
ทาให้ นักเรี ยนลืมทด จึงทาให้ คาตอบผิดพลาด แต่อย่างไรก็ดีถ้าดูภาพรวมของทั้ง 3 รูปแบบ
รูปแบบที่ได้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปรียบเทียบซึ่งทั้งหมดคะแนนเต็ม 6 คะแนน ได้ คะแนน
เฉลี่ย 5.00 รองลงมาการจัดกลุ่ม ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.93 และสุดท้ ายคือ การหาอัตรา ได้ คะแนน
เฉลี่ย 4.50 ดังที่ Russell (1956: 3-28) กล่าวว่า การคิดเป็ นกระบวนการ การคิดอาจจะเริ่ม
จากการตั้งต้ น ที่บางสิ่งบางอย่ า งผ่ านไปสู่แบบรู ป ของความสัมพั นธ์ และไปสู่จุ ดมุ่ งหมายหรื อ
ข้ อ สรุ ป การเรี ย นรู้ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการคิ ด แบบต่ า งๆ และ Swan and Ridgway
(2005, Online) กล่ าวถึงการคิดเชิ งคณิ ตศาสตร์ ข้ ึนอยู่ กับองค์ประกอบ ที่แตกต่ างกัน ได้ แ ก่
ความรู้หลักที่เด่นๆ วิธีการแก้ ปัญหาการใช้ แหล่ งข้ อมูลที่ได้ ผล มีการรั บรู้ ทางคณิตศาสตร์ และ
การลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ดังนี้
1) การแก้ ปัญหา ซึ่งผู้เรียนต้ องสามารถวิเคราะห์ปัญหา เลือกใช้ วิธี และสรุปคาตอบให้ สอดคล้ อง
กับปัญหา 2) การให้ เหตุผล ผู้เรียนสามารถใช้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และข้ อมูลในการวิเคราะห์
ปั ญหา อธิบายเหตุผลในการเลื อกใช้ กลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา รวมทั้งอธิบายความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ 3) การนาเสนอตัวแทนความคิด ผู้เรียนสามารถใช้ ตัวแทนความคิดเพื่อทาความ
เข้ าใจปัญหา ใช้ ตัวแทนความคิดเพื่อแสดงกระบวนการแก้ ปัญหา และใช้ ตัวแทนความคิดเพื่อสรุป

ปั ญ หาโดยใช้ รู ป ภาพ ข้ อ ความ ตัวแปร สัญ ลั กษณ์ ตัวเลข และ Bruner (2005: Online) ได้
ยกตัวอย่างการสร้ างความรู้ของเด็กโดยใช้ การมองภาพ โดยให้ เด็กนาเมล็ดถั่วไปจัดวางเป็ นแถวๆ
ละเท่าๆ กัน ถ้ าจานวนเมล็ดถั่วที่นามาเรียงเป็ นจานวนเฉพาะ เด็กจะไม่สามารถจัดวางถั่วในรูป
หลายแถวๆ ละเท่าๆ กันได้ เด็กสังเกตว่าจานวนเมล็ดถั่วที่ทาให้ เกิดเช่นนี้เป็ นจานวนเฉพาะ เด็ก
ที่สามารถสังเกตได้ ว่าการที่สามารถนาเมล็ดถั่วมาจัดเรียงได้ ในลักษณะดังกล่ าว จานวนเมล็ดถั่ว
นั้นจะเป็ นจานวนประกอบ นั่นคือเด็กสามารถสร้ างความรู้เกี่ยวกับการคูณและจานวนเฉพาะโดย
ใช้ การมองภาพ และ Mazano (2001: 30-31) กล่าวว่า “ระบบของตนเองจะเป็ นตัวกาหนดว่า
คนเราจะเข้ า ไปพัวพันกับภาระงานหรือไม่เข้ าไปพัวพันกับภาระงานนั้น ถ้ าเรามีความสนใจใน
ภาระงานใด ตัวแปรที่เกี่ยวกับความคิด (ได้ แก่ ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเอง ระบบการรู้
คิด และตัวแปร ด้ านความรู้) จะถูกนามาใช้ ” เด็กมีความสนใจที่จะแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มี
ความรู้สึกหรือเจตคติทางบวก ต่อคณิตศาสตร์ แสดงว่าในช่วงชั้นแรกๆ เด็กเล็กให้ ความสาคัญ
หรื อ มี ความสนใจในคณิ ตศาสตร์ พยายามที่จ ะแก้ ปั ญ หาหรื อ มี ส่ว นร่ ว มในการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ดังนั้นการที่ครูจะมอบหมาย ภาระงานใดให้ กับเด็ก ครูควรสร้ างความรู้สึกทางบวก
ให้ เกิดกับเด็กโดยภาระงานนั้นต้ องเร้ าความสนใจ มีความแปลกใหม่ และท้ าทายการคิดของเด็ก
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา นาบารุง (2550) ได้ ศึกษาและวิเคราะห์วิถีธรรมชาติแห่งการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารจานวนนับของนักเรียนที่มีอายุต้ังแต่ 7 - 10 ปี จาก
การศึกษาพบว่า นักเรียนสามารถแสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ตามธรรมชาติได้ อย่างหลากหลาย
โดยนิยมใช้ การนับดาเนินการแก้ ปัญหามากที่สดุ รองลงมาคือการบวก/การลบ และการใช้ ตัวแบบ
ใช้ การนับจานวนทั้งหมดจากหนึ่งจนถึงผลรวม โดยวิธีการนับมีท้งั ใช้ การวาดภาพหรือใช้ ตัวแบบ
สาหรับการให้ เหตุผลนักเรียนมองเห็นโครงสร้ างที่คล้ ายคลึงกับปั ญหาที่ผ่านมา สามารถระลึกได้
ทัน ทีว่า ปั ญ หานั้ นคล้ า ยกับปั ญหาเดิม สามารถใช้ การประมาณหรื อการลองผิดลองถู กเพื่ อหา
คาตอบบอกได้ ว่าคาตอบที่ได้ มาของตนเองสมเหตุสมผลหรือไม่ ส่วนการนาเสนอตัวแทนความคิด
พบว่านักเรียนสามารถนาเสนอตัวแทนความคิดได้ หลากหลายทั้งในรูปคาพูด ผ่านสถานการณ์ท่ี
สัมผัสได้ โดยอาจใช้ ตัวแบบ ผ่านสถานการณ์ท่ใี ช้ ภาพเป็ นสื่อ หรือผ่านสถานการณ์ท่ใี ช้ สัญลักษณ์
โดยการนาเสนอตัวแทนความคิดนี้จะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ หรือความสามารถทางภาษาของนักเรียน
เป็ นสาคัญ และพบว่า นักเรียนมีลักษณะเฉพาะของการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็ นของตนเองใช้ การ
หยั่งรู้ด้วยตนเอง สามารถแสดงการคิดโดยธรรมชาติของตนเองได้ ท้งั ที่เป็ นเรื่องที่ไม่ค้ ุนเคยและ
ยังไม่ได้ เรียนมา และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีท้งั ในระดับที่ต่าจนถึงระดับที่สงู
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยวิ ถีธรรมชาติแห่ งการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่ า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน
เรียนมีค่า X = 7.79, S.D. = 2.409 และหลังเรียนมีค่า X = 13.94, S.D. = 2.335 และเมื่อ
ทดสอบด้ ว ยสถิ ติ Paired samples t-test นั ก เรี ย นมี ค ะแนนหลั ง เรี ย นสูง กว่ า ก่ อนเรี ย นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ( t = 12.862*, sig. = .000 ) เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนนักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ เพราะเกิด
จากการฝึ กฝนหลายรูปแบบซ้า ๆ กันถึง 6 แบบฝึ กและแบบทดสอบ ดังที่ Borromeo (2005:
Online) พบว่า คนเรามีวิธีท่จี ะอธิบายถึงข้ อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์หลายวิธี และยังมีอกี หลายวิธี
ที่จะทาความเข้ าใจในคณิตศาสตร์และวิธกี ารคิด บางคนสามารถเข้ าใจข้ อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์
ได้ อย่างง่าย โดยผ่านการวาดภาพร่างหรือการเขียนกราฟแบบต่างๆ ขณะที่บางคนจะต้ องค้ นหา
โครงร่ าง แบบรูป หรือสูตร และการประยุกต์ข้อเท็จจริงนั้น ครูจึงต้ องทราบถึง ข้ อผิดพลาดและ
วิธีการคิดของนักเรียนเพื่อสามารถนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนต่อไป และ นิรมล บุญ
รั กษา (2554) กล่ าวว่ า องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประกอบด้ วย ด้ านตัว
ผู้เรียน หมายถึงพฤติกรรมความรู้ ความคิด และสติปัญญาความสามารถด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความ
ถนัด ความสนใจและพื้นฐานเดิมของผู้เรียน ด้ านอารมณ์ หมายถึง อารมณ์ ความกระตือรือร้ น
แรงจู งใจที่จะทาให้ เกิดการอยากเรี ยนรู้ เจตคติต่อเนื้ อหาวิ ชา ระบบการเรี ยน และพื้ นฐานทาง
ครอบครัว คุณภาพการสอน หมายถึง สามารถทาให้ นักเรียนอยากเรียนรู้ สนใจ นักเรียนมีส่วน
ร่ วมในการเรียนการสอน มีการให้ แรงเสริมของครู บุคลิกภาพของครูผ้ ูสอน มีการประเมินผลการ
สอนเพื่อการใช้ ข้อมูลย้ อนกลับ เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องในการสอน สอดคล้ องกับงานวิจัยของถวิล
ชานุ บ าล (2555) ได้ ทาการวิ จั ยเรื่ อง การเปรี ยบเทียบการคิดวิ เคราะห์ การแก้ โจทย์ปั ญ หา
คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคอนสตรั คติวิสต์กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ จากการวิจัยพบว่ า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์มี การคิดวิเคราะห์ การแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยมสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้ วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และ นริศรา สาราญวงษ์ (2558) ได้ ทาการวิจัยเรื่อง การ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
จากการวิ จั ยพบว่ า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง บทประยุ ก ต์ ของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 หลั งได้ รั บ การจั ดการการเรี ยนรู้ ด้ว ยรู ป แบบ SSCS คะแนนเฉลี่ ยคิ ดเป็ น
81.67 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแห่งการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( X = 2.64, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายด้ านเรียงจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านประโยชน์
ที่ได้ รับ ( X = 2.78, S.D. = 0.46) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 2.61, S.D. = 0.66) ด้ าน
เนื้อหา ( X = 2.59, S.D. = 0.58) และด้ านผู้สอน( X = 2.58, S.D. = 0.65) ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาเรื่องความพึงพอใจ ซึ่งผู้วิจัยกาหนดไว้ เพียง 3 ระดับ ส่วนใหญ่นักเรี ยนจะประเมินความ
พึ งพอใจอยู่ระดับมากมีค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีเพี ยงข้ อเดียวที่นักเรี ยนประเมินอยู่ระดับ

ปานกลาง คือ ครูส่งเสริมให้ นักเรียนกระตือรือร้ นในการทางานอาจเนื่องจากวิถีธรรมชาติแห่งการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ท่สี ร้ างขึ้นมานั้น ต้ องการฝึ กฝนให้ นักเรียนคิดเองทาเองโดยมีครูคอยสนับสนุน
หรือชี้นาเมื่อนักเรียนสงสัยครูจึงไม่ได้ กากับควบคุมชั้นเรียนเหมือนปกติ เลยทาให้ นักเรียนเข้ าใจ
ผิด ซึ่งเรื่องนี้ครูได้ พูดกับนักเรียนแล้ ว จึงดูเหมือนครูไม่ช่วยกระตุ้นการทางานของนักเรียน ดังที่
Russell (1999: 1-4) กล่ าวว่ า การศึ กษาเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของเด็กนั้นอาจเป็ น
เรื่องที่ค่อนข้ างซับซ้ อน ดังนั้นในการศึกษาจะต้ องพิจารณาถึงความเข้ าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ถ้ า เข้ า ใจถึ ง ความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ก จะท าให้ ส ามารถอธิบ ายได้ ว่ า ท าไมเด็ก จึ งมี
ความคิดเชิงคณิตศาสตร์เช่นนั้น เด็กเกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างไร นักการศึกษาจานวนมากให้ ความ
สนใจศึ กษาเกี่ยวกับ ความเข้ า ใจทางคณิตศาสตร์ สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ จริ ยา จาปาหอม
(2555) ได้ ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย
ใช้ วัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) จากการวิจัยพบว่า นักเรี ยนมีความพึ งพอใจมากที่สุด คือ ด้ านการ
แก้ ปัญหา/การใช้ เหตุผล ( X = 4.69) รองลงมาคือ ด้ าน คุณลักษณะอื่น ๆ ( X = 4.56)และ
ด้ านโครงสร้ างความรู้( X = 4.44) ตามลา ดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สดุ คือ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ( X = 4.88) รองลงมาคือ ได้ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้( X = 4.76) และ
กรรณิการ์ อาท้ าว (2556) ได้ ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โมเดลซิปปา เรื่ อง การแก้ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โมเดล ซิปปา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ คือมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
ข้อค้นพบในการวิจยั
1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ได้ ดีข้ ึน เนื่องจาก นักเรียน
ไม่เคยเรียนวิธีการแบบนี้มาก่อน แต่ครั้งแรกครูต้องใช้ เวลาในการอธิบายและยกตัวอย่างเรื่องของ
การจาแนกตามรู ป แบบโจทย์ปั ญ หา 3 รู ป แบบ ที่ผ้ ู วิ จั ยได้ ศึ ก ษาและเลื อ กมาใช้ ให้ เ หมาะกั บ
นักเรียน คือ รูปแบบที่ 1 การจัดกลุ่ม นักเรียนสามารถคิดคานวณหาคาตอบได้ ดีใน 3 ลาดับแรก
คื อ การหาร การคู ณ และการคู ณ หารระคน รู ป แบบที่ 2 เปรี ยบเทียบ นั ก เรี ยนสามารถคิ ด
คานวณหาคาตอบได้ ดีใน 3 ลาดับแรกคือ การหาร การบวก และการลบ และรูปแบบที่ 3 อัตรา
นักเรียนสามารถคิดคานวณหาคาตอบได้ ดีใน 3 ลาดับแรกคือ การหาร การคูณ หารระคน และ
การบวก ลบระคน ผลที่เห็นได้ ชัดคือ คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรียน แสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาจากการคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์ โดยวิถี
ธรรมชาติแห่ งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจสามารถในไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ เพราะโจทย์
ปัญหาเป็ นปัญหาที่อยู่ใกล้ ตัวเด็ก

2. วิธีการจัดการเรี ยนรู้ครูควรคานึงถึงวิถีธรรมชาติแห่ งการเรียนรู้ของเด็กว่ าเด็กมีวิถี
ธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็ นของเขาเอง การจัดการเรียนรู้ครูควรจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้ อง คือ วิถีธรรมชาติแห่งการคิดของเด็ก เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ คิดแก้ ปัญหาเอง โดยครูไม่
ต้ องหาวิธีการหรือเสนอวิธีคิดให้ ในชั้นเรียนเด็กควรได้ ใช้ เวลาส่วนใหญ่แก้ ปัญหาเองและนาเสนอ
วิ ธี แก้ ปั ญ หาในชั้ น เรี ย นหลั ง จากนั้ น เด็ ก จะได้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการแก้ ปั ญ หาแล้ ว
เปรียบเทียบหาข้ อแตกต่างของวิธกี ารแต่ละวิธี
3. ครูสามารถใช้ ข้อมูลจากการฟั งเด็กมาตัดสินเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสม เพราะ
การที่ครูให้ เด็กได้ ฝึกการคิดจนเกิดเป็ นทักษะทางการคิดที่หลากหลายจะทาให้ เด็กเกิดการเรียนรู้
เพื่ อ น าไปใช้ ในชี วิ ตประจาวั น โดยเริ่ มแรกอาจเริ่ มจากสถานการณ์ ปั ญ หาหรื อ สิ่งที่เ ด็ก เข้ า ใจ
สอดคล้ องกับชีวิตจริงและสามารถแสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ได้ เช่นในการแก้ โจทย์ปัญหา ไม่
จาเป็ นที่ครูต้องให้ เด็กเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก่อนแล้ วจึงคิดหาคาตอบ เพราะ
ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็ น นามธรรมยากแก่การเข้ าใจของเด็ก ครูควรแสดงตัวอย่าง
การคิดให้ เด็กเห็นก่อนและปล่ อยเขาอย่างอิสระโดยครูไม่บอกขั้นตอนการคิดแล้ วจึงคอยสรุป
ออกมาในรูปสัญลักษณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1) ผู้สอนจะต้ องหาวิธกี ารที่หลากหลาย สาหรับให้ นักเรียนได้ เลือก เพื่อสอดคล้ อง กับวิถี
ธรรมชาติแห่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็ นของเขาเองที่จะนามาใช้ เพราะการสอนคณิตศาสตร์ เป็ น
เรื่องของการคิด ซึ่งเป็ นทักษะพื้นฐานจะนาไปสู้การคิด เช่น การคิดแก้ ปัญหา การวิเคราะห์เ ป็ น
2) การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ในการที่จะหาวิธีการเรียนรู้ ดังนี้ครูจึงต้ อง
ดูแลนักเรียน และให้ ข้อแนะนาในการเรียน เช่นเรื่องโจทย์ปัญหา โดยจะต้ องรู้กระบวนการที่ได้ มา
ซึ่งคาตอบ
3) ผู้สอนจะต้ องวางแผนการสร้ างแบบทดสอบให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับเนื้ อหาที่
สอน
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
การพั ฒนาความสามารถการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยวิถีธรรมชาติแ ห่ งการคิด เชิ ง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อต่อยอด หรือชั้นประถมปี ที่ 1 เพื่อปูพ้ ืนฐาน
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