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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุ งเน"นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู"และ 
การส งเสริมการมีส วนร วมของทุกภาคส วน ทั้งนี้เพื่อให"คนไทยได"เรียนรู"ตลอดชีวิตอย างมี
คุณภาพ ไม ว าจะอย างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป8นสิ่งสําคัญที่ทุกฝ<าย 
ที่มีส วนในการจัดการศึกษาต"องตระหนักและดําเนินการจนบรรลุผลในที่สุด  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได"ประกาศแนวทางการปฏิรูปเร งด วน  
4 ด"านหลักๆ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝ<เรียนรู"และแสวงหาความรู"
อย างต อเนื่อง 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ที่เป8นผู"เอื้ออํานวยให"ผู"เรียนเกิดการเรียนรู" 
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล งเรียนรู"ยุคใหม และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม ที่มุ งเน"นการกระจายอํานาจ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552,  
หน"า 5) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และที่แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได"สะท"อนความตื่นตัวในการปฏิรูป
การศึกษาที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตและมีความเช่ือว าผู"เรียนทุกคนมีความสามารถที่
จะพัฒนาและเรียนรู"ได" โดยมีความมุ งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให"เป8นมนุษยFที่สมบูรณFทั้ง
ร างกายจิตใจและสติปGญญา ความรู"และคุณธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู ร วมกับผู"อื่นได"อย างมีความสุข ตลอดทั้งพัฒนาผู"เรียนให"สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ, 2545) ปGจจัยสําคัญในการพัฒนา
ผู"เรียนให"มีคุณภาพตามที่ต"องการได" คือ ครูผู"สอน ซึ่งมีองคFประกอบ 2 ส วน ได"แก  
คุณภาพของตัวครูเองและคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู"ของครู คุณลักษณะพื้นฐาน
ของความเป8นครู คือ ต"องมีความศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส ลูกศิษยF แต สิ่งที่
สําคัญที่สุด คือ ครูต"องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (ต อยอดความรู") 
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อย างมีประสิทธิภาพโดยให"ความสําคัญกับประโยชนFที่จะเกิดกับผู"เรียนเป8นอันดับแรก 
(กรมวิชาการ, 2545) การจัดการเรียนการสอนของครูต"องส งเสริมให"ผู"เรียนสามารถ
พัฒนาได"ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู"ของ 
ครูมืออาชีพจึงต"องคํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคล ให"ได"เรียนจากประสบการณFตรง  
มีการปลูกฝGงคุณธรรม จริยธรรมและค านิยมที่ดีงามอย างสมํ่าเสมอและต อเนื่อง เพื่อให"
ผู"เรียนมีความรู"ความสามารถ มีทักษะในการดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงคFอย างยั่งยืนพร"อมที่จะเจริญเติบโตท ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งด"านร างกาย  
อารมณF จิตใจ สังคมและสติปGญญาเป8นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาตใินอนาคต 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได"กําหนดจุดหมาย
ให"ผู"เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคFข"อหนึ่งที่ว า ผู"เรียนจะต"องมีความรู"อันเป8นสากล
และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก"ปGญหา การใช"เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน"า 5) และเมื่อผู"เรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล"ว 
ผู"เรียนจะต"องใช"วิธีการที่หลากหลายในการแก"ปGญหา ใช"ความรู" ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรFและเทคโนโลยใีนการแก"ปGญหาในสถานการณFต างๆ ได"อย างเหมาะสม  
ให"เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได"อย างเหมาะสม ใช"ภาษาและสัญลักษณFทาง
คณิตศาสตรFในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอได"อย างถูกต"องและชัดเจน  
เช่ือมโยงกับศาสตรFอื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร"างสรรคF (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 
หน"า 61) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได"บรรจุกลุ ม
สาระการเรียนรู"คณิตศาสตรF สามารถนําความรู"และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรFที่
จําเป8นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให"ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปเป8นเครื่องมือในการเรียนรู"สิ่งต างๆ 
และเป8นปGจจัยพื้นฐานในการศึกษาต อในระดับที่สูงขึ้น (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2552, หน"า 2-3) 
 คณิตศาสตรFเป8นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต อการพัฒนาความคิด 
ของมนุษยF ทําให"มนุษยFมีความคิดสร"างสรรคF คิดอย างมีเหตุผล เป8นระบบระเบียบ  
มีแบบแผน สามารถวิเคราะหFปGญหาและสถานการณFได"อย างถี่ถ"วน รอบคอบ ทําให"
วางแผนตัดสินใจและแก"ปGญหาได"อย างถูกต"อง เหมาะสม คณิตศาสตรFเป8นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรFอื่นๆ ที่เกี่ยวข"อง คณิตศาสตรFจึงมี
ประโยชนFต อการดํารงชีวิตและช วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให"ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรF 
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ยังช วยพัฒนามนุษยFให"สมบูรณF มีความสมดุลทั้งทางร างกาย จิตใจ สติปGญญา และ
อารมณF สามารถคิดเป8น ทําเป8น แก"ปGญหาเป8น และสามารถอยู ร วมกับผู"อื่นได"อย างมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน"า 47) ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตรFเป8นวิชาที่มี 
ความเกี่ยวข"องกับความคิด คณิตศาสตรFฝLกให"คนคิดอย างเป8นระบบ และเป8นวิทยาการ 
ในหลายสาขา ความเจริญก"าวหน"าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตรF วิศวกรรม ล"วนอาศัย
เทคโนโลยีทั้งสิ้น (กรมวิชาการ, 2553, หน"า 56) ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงจัดให"มีการเรียนการสอนในทุกช วงช้ัน เพื่อเป8นการพัฒนาให"ผู"เรียนได"มีความเข"าใจใน
หลักการทางคณิตศาสตรF ทักษะกระบวนการในการเช่ือมโยงความรู"ต างๆ  
ทางคณิตศาสตรFและนําไปใช"แก"ปGญหาในสถานการณFใหม ๆ  ที่ต"องเผชิญได"อย างมีเหตุผล 
 การศึกษาสภาพในปGจจุบัน ปGญหาในการจัดการเรียนรู"ของครูคณิตศาสตรF 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว า นักเรียนมีเจตคติที่ไม ดี
ต อวิชาคณิตศาสตรF การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม ประสบผลสําเร็จเท าที่ควร  
โดยเฉพาะอย างยิ่งเรื่องโจทยFปGญหาคณิตศาสตรF เป8นปGญหาระดับประเทศอาจเป8นเพราะ
ครูผู"สอนมักจะสอนด"วยวิธีการสอนที่ไม มีความหลากหลายยึดตัวเองเป8นสําคัญ ผู"เรียน
ไม ได"แสดงออกเท าที่ควรหรืออาจเป8นเพราะวิชาคณิตศาสตรFเป8นวิชาที่ยากเกินไป  
จึงส งผลให"นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรFอยู ในระดับตํ่า ดังจะเห็นได"จาก
การทดสอบระดับชาติ คือ คะแนน O – NET ในระดับประถมศึกษาปSที่ 6 ปSการศึกษา 2559 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัดเท ากับ 37.23 คะแนนเฉลี่ยในระดับเขตพื้นที่เท ากับ 
38.24 คะแนนเฉลี่ยในระดับสังกัดเท ากับ 38.76 คะแนนเฉลี่ยในระดับภาค 37.91 และ
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 40.47 (ข"อมูลจาก กลุ มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปSการศึกษา 2559) 
 จากเหตุผลที่กล าวมาข"างต"น ผู"วิจัยจึงมีความสนใจนําทฤษฎีการเรียนรู"แบบ
ต างๆ มาใช"ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรFช้ันประถมศึกษาปSที่ 6  
สําหรับครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให"อยู ในระดับดีขึ้นโดยใช"กระบวนการ
จัดการเรียนรู" 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นนําเข"าสู บทเรียน (Introduction to the lesson) ขั้นสอน 
(Teaching) ขั้นฝLกทักษะ (Practice) ขั้นประยุกตFใช"ความรู" (Apply knowledge) และขั้นสรุป
และประเมินผล (Summary and evaluation) ทําให"นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู"วิชา
คณิตศาสตรF ซึ่งจะทําให"การเรียนวิชาคณิตศาสตรFของนักเรียนประสบความสําเร็จมาก 
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ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลที่ได"จากการวิจัยจะใช"เป8นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู"วิชาคณิตศาสตรFสําหรับครูต อไป 

คําถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู"วิจัยได"กําหนดคําถามของการวิจัย ไว"ดังนี้ 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF ช้ันประถมศึกษาปSที่ 6 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
มีลักษณะอย างไร 
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF ช้ันประถมศึกษาปSที่ 6 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
มีประสิทธิผลหรือไม  

ความมุ�งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู"วิจัยได"กําหนดความมุ งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู"คณติศาสตรF ชั้นประถมศึกษา 
ปSที่ 6 สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 
  2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปSที่ 6 สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้น 

ความสําคัญของการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้จะก อให"เกิดประโยชนF ดังนี้ 
  1. ได"รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF สําหรับดําเนินการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนให"เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุ งหมายของการเรียน

การสอนยิ่งข้ึน 

  2. เป8นแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรFสําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปSที่ 6 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู"วิจัยได"กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ขอบเขตด#านเน้ือหา 
  ผู"วิจัยได"กําหนดขอบเขตของการวิจัยด"านเนื้อหาที่ใช"ในการจัดการเรียนรู"
ได"แก  แผนการจัดการเรียนรู" จํานวน 8 แผนประกอบด"วยเนื้อหา ดังนี้ 
   1.1 แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 1 เรื่องโจทยFปGญหาการบวกทศนิยม 
   1.2 แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 2 เรื่องโจทยFปGญหาการบวกทศนิยม 
   1.3 แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 3 เรื่องโจทยFปGญหาการลบทศนิยม 
   1.4 แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 4 เรื่องโจทยFปGญหาการลบทศนิยม 
   1.5 แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 5 เรื่องโจทยFปGญหาการคูณทศนิยม 
   1.6 แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 6 เรื่องโจทยFปGญหาการคูณทศนิยม 
   1.7 แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 7 เรื่องโจทยFปGญหาการหารทศนิยม 

1.8 แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 8 เรื่องโจทยFปGญหาการหารทศนิยม 

  2. ประชากรและกลุ�มเป+าหมาย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู"วิจัยได"กําหนดกลุ มเปoาหมายของการวิจัย ออกเป8น  
2 กลุ ม ดังนี้ 
   2.1 ผู"ทรงคุณวุฒิ 
   ผู"ทรงคุณวุฒิสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคFเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล"องของรูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรFรวมทั้งสิ้น 5 คน โดยเลือก 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป8นผู"ที่มีความรู"ความสามารถและประสบการณF
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู" โดยผู"วิจัยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1) นักวิชาการ ได"แก  อาจารยFในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป8นผู"ที่มีความรู"
และประสบการณFด"านการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF ไม น"อยกว า 10 ปSวุฒิทางการศึกษา
ไม ตํ่ากว าระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน 
    2) ศึกษานิเทศกF ได"แก  ผู"ที่มีความรู"และประสบการณFด"านการสอน
คณิตศาสตรF ไม น"อยกว า 10 ปS วุฒิการศึกษาไม ตํ่ากว าระดับปริญญาโทหรือมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน 
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    3) ครู ได"แก  ครูที่มีประสบการณFในการสอนคณิตศาสตรF ไม น"อยกว า  
10 ปS วิทยฐานะไม ตํ่ากว าชํานาญการพิเศษหรือมีวุฒิทางการศึกษาไม ตํ่ากว าระดับปริญญา
โททางการศึกษา จํานวน 3 คน 
   2.2 ผู"เช่ียวชาญ 
   ผู"เช่ียวชาญสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคFเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) ซึ่งเป8นผู"ที่มีความรู"ความสามารถและประสบการณFเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู" โดยผู"วิจัยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1) นักวิชาการ ได"แก  อาจารยFในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป8นผู"ที่มีความรู"
และประสบการณFด"านการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF ไม น"อยกว า 10 ปS วุฒิทางการศึกษา
ไม ตํ่ากว าระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน 
    2) ศึกษานิเทศกF ได"แก  ผู"ที่มีความรู"และประสบการณFด"านการสอน
คณิตศาสตรF ไม น"อยกว า 10 ปS วุฒิการศึกษาไม ตํ่ากว าระดับปริญญาโทหรือมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คน 
    3) ครู ได"แก  ครูที่มีประสบการณFในการสอนคณิตศาสตรF ไม น"อยกว า 
10 ปS วิทยฐานะไม ตํ่ากว าชํานาญการพิเศษหรือมีวุฒิทางการศึกษาไม ตํ่ากว าระดับปริญญา
โททางการศึกษา จํานวน 5 คน   
   2.3 กลุ มเปoาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได"แก  ช้ันประถมศึกษา ปSที่ 6
โรงเรียนไพศาลวิทยา อําเภอกุสุมาลยF จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน 30 คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรFช้ันประถมศึกษา
ปSที่ 6 สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต 1 ผู"วิจัยได"ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF  
จากแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการต างๆ แล"วนํามาบูรณาการเป8นกรอบแนวความคิด 
การวิจัย ประกอบด"วยด"านกระบวนการ และด"านผลผลิต ดังนี้ 
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  1. ด"านกระบวนการ หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนรู"อย างมีขั้นตอน  
ซึ่งวางไว"อย างเป8นลําดับ เพื่อให"การดําเนินการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคFอย างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด"วย  
   1.1 ด"านเนื้อหา 
   ผู"วิจัยได"กําหนดขอบเขตของการวิจัยด"านเนื้อหาที่ใช"ในการจัดการเรียนรู"
ได"แก  แผนการจัดการเรียนรู" จํานวน 4 แผน ประกอบด"วยเนื้อหา ดังนี้ 
    1) โจทยFปGญหาการบวกทศนิยม 
    2) โจทยFปGญหาการลบทศนิยม 
    3) โจทยFปGญหาการคูณทศนิยม 
    4) โจทยFปGญหาการหารทศนิยม 
   1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF   
   กระบวนการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF  ผู"วิจัยสังเคราะหFจากแนวคิด
ของ ปานจิต วัชระรังสี (2548); สุวิทยF มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2547);  
สุนียF เหมะประสิทธิ์ (2542); พจมาน ชํานาญกิจ (2555); ทิศนา แขมมณี (2546);  
สิริวรรณ ตะรุสานนทF (2547); สิริกร กลยนียF (2552); สสวท. (2550) ซึ่งสรุปได" 5 ขั้น 
ดังนี้ 
    1.2.1 ขั้นนําเข"าสู บทเรียน (Introduction to the lesson)  
เป8นการทบทวนความรู"เดิม ขั้นนี้เป8นการดึงความรู"เดิมของผู"เรียนในเรื่องที่จะเรียน 
    1.2.2 ขั้นสอน (Teaching) ขั้นนี้ครูเป8นผู"คอยนําทางให"ผู"เรียนได"ค"นพบ
คําตอบ จะคอยแนะนําแนวทางการคิด วิธีการหาคําตอบ โดยให"ผู"เรียนได"เป8นคนลงมือ
แสดงวิธีทําหาคําตอบด"วยตนเอง 
    1.2.3 ขั้นฝLกปฏิบัติ (Practice) เป8นขั้นที่ให"ผู"เรียนฝLกปฏิบัติ 
ได"ด"วยตนเอง เพิ่มพูนประสบการณFตรงแก ผู"เรียน   
    1.2.4 ขั้นประยุกตFใช"ความรู" (Apply knowledge) ขั้นนี้เป8น 
การส งเสริมให"ผู"เรียนได"ฝLกฝนการนําความรู"ความเข"าใจของตนเองไปใช"ในสถานการณF
ต างๆ ที่หลากหลาย 
    1.2.5 ขั้นสรุปและประเมินผล (Summary and evaluation)   
เป8นขั้นของการสรุปผลจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
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  2. ด"านผลผลิตหมายถึงผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู"เรียนภายหลังจากการได"รับ 
การจัดการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF มีดังนี้ 
   2.1 ความรู"ความเข"าใจในวิชาคณิตศาสตรF 
   2.2 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรFในการแก"ปGญหา 
   2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต อการเรียนวิชาคณิตศาสตรF 
  ดังนั้น ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF 
ช้ันประถมศึกษาปSที่ 6 สําหรับครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการศึกษาผู"วิจัยได"นํามาบูรณาการสรุปเป8น 
กรอบแนวคิดการวิจัย รายละเอียดดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

กระบวนการ 

 

ผลผลิต 
 

ผลทีเ่กิดจากการจัดการเรียนรู#
คณิตศาสตร/ 
1. นักเรียนมีความรู"ความ 
เข"าใจทางการเรียนคณิตศาสตรF 
2. นักเรียนมีทักษะและ 
กระบวนการทางคณิตศาสตรF 
ในการแก"ปGญหา 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต อ 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรF 

 

 

เนื้อหาที่ใช#ในการจัดการเรียนรู# 
เร่ือง โจทยFปGญหาทศนิยม 

การจัดการเรียนรู# 
จัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF ดังน้ี 
1. ขั้นนําเข"าสู บทเรียน (Introduction to 
the lesson) 
2. ขั้นสอน (Teaching) 
3. ขั้นฝLกทักษะ (Practice) 
4. ขั้นประยุกตFใช"ความรู"  
(Apply knowledge) 
5. ขั้นสรุปและประเมินผล (Summary 
and evaluation) 
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นิยามศัพท/เฉพาะ 

 เพื่อให"เกิดความเข"าใจในความหมายของคําศัพทFที่ใช"ในการวิจัย ได"นิยาม 
ศัพทFเฉพาะ ดังนี้ 
  1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรFช้ันประถมศึกษาปSที่ 6   
สําหรับครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
หมายถึง การดําเนินการวิจัย ระยะของการวิจัย การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข"องขององคFประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู"คณิตศาสตรF
กําหนดขอบข ายด"านเนื้อหาที่ศึกษา และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อนําไปใช"ใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งประกอบด"วย 
ด"านกระบวนการ และด"านผลผลิต 

  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF หมายถึง โครงสร"างการพัฒนา 

ผู"เรียน โดยใช"กิจกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เป8นระบบ มีแบบแผนตาม 

หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ มีโครงสร"างที่แสดงถึงองคFประกอบต างๆ ในการจัดการเรียน
การสอนหรือขั้นตอนสําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต างๆ 
สามารถนําไปใช"เป8นแนวการจัดการเรียนรู"ของครู 

   2.1 ด"านกระบวนการ หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนรู"อย างมีขั้นตอน   
ซึ่งวางไว"อย างเป8นลําดับ เพื่อให"การดําเนินการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคFอย างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด"วย   
    2.1.1 เนื้อหาคณิตศาสตรF เรื่องโจทยFปGญหาทศนิยม หมายถึง 
เนื้อหาทางคณิตศาสตรFที่ใช"ในการจัดการเรียนรู" เรื่องโจทยFปGญหาทศนิยมเนื้อหา
คณิตศาสตรF ประกอบด"วย 
     แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 1 เรื่องโจทยFปGญหาการบวกทศนิยม 
     แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 2 เรื่องโจทยFปGญหาการบวกทศนิยม 
     แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 3 เรื่องโจทยFปGญหาการลบทศนิยม 
     แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 4 เรื่องโจทยFปGญหาการลบทศนิยม 
     แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 5 เรื่องโจทยFปGญหาการคูณทศนิยม 
     แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 6 เรื่องโจทยFปGญหาการคูณทศนิยม 
     แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 7 เรื่องโจทยFปGญหาการหารทศนิยม 
     แผนการจัดการเรียนรู"ที่ 8 เรื่องโจทยFปGญหาการหารทศนิยม 
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    2.1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF หมายถึง  
การดําเนินการอย างเป8นขั้นตอนหรือวิธีการต างๆ ที่จะช วยให"บุคคลเกิดการเรียนรู"ทาง
คณิตศาสตรF ประกอบด"วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1) ขั้นนําเข"าสู บทเรียน (Introduction to the lesson) เป8น 
การทบทวนความรู"เดิม ขั้นนี้เป8นการดึงความรู"เดิมของผู"เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อให"
ผู"เรียนมีความพร"อมในการเช่ือมโยงความรู"ใหม กับความรู"เดิมของตน ซึ่งผู"สอนอาจใช"
วิธีการต างๆ ได"อย างหลากหลายการนําเข"าสู บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
จากความสงสัยหรือความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ ม 
เรื่องที่น าสนใจอาจมาจากเหตุการณFที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในช วงเวลานั้น หรือเป8นเรื่องที่
เช่ือมโยงกับความรู"เดิมที่พึ่งเรียนรู"มาแล"ว  
     2) ขั้นสอน (Teaching) ขั้นนี้ครูเป8นผู"คอยนําทางให"ผู"เรียนได" 
ค"นพบคําตอบ จะคอยแนะนําแนวทางการคิด วิธีการหาคําตอบ โดยให"ผู"เรียนได" 
เป8นคนลงมือแสดงวิธีทําหาคําตอบด"วยตนเองเป8นขั้นที่จะให"ความรู"เนื้อหาอย างละเอียด   
เพื่อสนองวัตถุประสงคFที่ตั้งไว" ต"องเลือกสื่อให"ตรงกับเนื้อหาและวิธีการสอน ต"องมี 
การจัดลําดับขั้นตอนการใช"สื่อให"เหมาะสมและสอดคล"องกับกิจกรรมการเรียน การใช"สื่อ
ในขั้นนี้จะต"องให"ผู"เรียนได"รับความรู"นั้นอย างละเอียดถูกต"องแล"วชัดเจน เช น การเล นเกม 
สมุดแบบฝLกหัด ภาพ บัตรปGญหา ชุดการเรียนรายบุคคล ชุดฝLก ชุดทดลอง ฝLกทักษะ 
การปฏิบัติงานเป8นกลุ ม ผู"เรียนรู"จักคิด วิเคราะหF ปฏิบัติตามที่ครูแนะนําให"ได"  
และทํางานร วมกับผู"อื่นได"อย างมีความสุข 
     3) ขั้นฝLกปฏิบัติ (Practice) เป8นขั้นที่ให"ผู"เรียนฝLกปฏิบัตไิด"ด"วย 
ตนเอง เพิ่มพูนประสบการณFตรงแก ผู"เรียน เป8นขั้นที่นักเรียนแต ละกลุ มร วมกันทํา
แบบฝLกหัด นักเรียนจะได"รับแบบฝLกหัด และบัตรเฉลย นักเรียนจะผลัดกันทําหน"าที่  
มีการอภิปรายและตรวจสอบว ากลุ มมีข"อผิดพลาดในการทําอย างไร แล"วแก"ไขข"อผิดพลาด
ลงในแบบฝLกหัด และให"นักเรียนฝLกฝLกปฏิบัติเป8นรายบุคคล เพื่อประเมินนักเรียนเป8น
รายบุคคล ว านักเรียนเข"าใจสิ่งที่เรียนไปมากน"อยเพียงใด 
     4) ขั้นประยุกตFใช"ความรู" (Apply knowledge) ขั้นนี้เป8น 
การส งเสริมให"ผู"เรียนได"ฝLกฝนการนําความรู"ความเข"าใจของตนเองไปใช"ในสถานการณF
ต างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเข"าใจ ความสามารถในการแก"ปGญหาและ
ความจําในเรื่องนั้น   
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     5) ขั้นสรุปและประเมินผล (Summary and evaluation)  
เป8นขั้นของการสรุปผลจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามขั้นตอน และจุดประสงคFของหน วยโดยพิจารณาความรู"เชิงวิชาการ  
เจตคติ และความเข"าใจในสิ่งต างๆ รวมทั้งคุณสมบัติส วนตัว เช น คุณสมบัติด"านการเป8น
ผู"นํา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การแสดงความคิดเห็นต อกลุ ม และการยอมรับ
ฟGงความคิดเห็นของกลุ ม 
   2.2 ด"านผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู"เรียนภายหลังจาก 
การได"รับการจัดการจัดการเรียนรู"คณิตศาสตรF ได"แก  
    2.2.1 นักเรียนมีความรู"ความเข"าใจทางการเรียนคณิตศาสตรF 
    2.2.2 นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรF 
ในการแก"ปGญหาที่หลากหลาย 
    2.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต อการเรียนวิชาคณิตศาสตรF 
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