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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ตามโมเดลของสไตน์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 2) เปรียบเทียบความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดล
ของสไตน์ และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จานวน 46
คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์มีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และ 3) นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ต ามโมเดลของสไตน์ มี
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยทาให้ทราบว่า ครูควรเน้นให้นักเรียนได้อภิปรายอย่างอิสระ แต่ต้องคอยควบคุมและกาหนดทิศทางการ
อภิปรายของนักเรียน ให้คาแนะนาและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าพูด แสดงความคิดเห็นและเหตุ ผ ลของตนเอง รวมถึงให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนและแก้ไขความรู้เดิมของนักเรียนให้ถูกต้อง
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to compare the mathematical knowledge of ninth grade
students after being taught by organizing mathematics learning activities using STEIN’s model with the
criteria of 60%; 2) to compare the mathematical reasoning abilities of ninth grade students before and
after being taught by organizing mathematics learning activities using STEIN’s model; and 3) to compare
the mathematical reasoning ability of ninth grade students after being taught by organizing mathematics
learning activities using STEIN’s model with the criteria of 60%. The subjects were 46 ninth grade students
of an extra-large school in muang district, Yasothon province in Secondary Educational Service Area Office
28. The instruments used in the experiment were lesson plans using STEIN’s model. The research
instrument for data collection were the mathematical knowledge test and mathematical reasoning
abilities tests. The data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation and t-test.
The results of the study revealed that: 1) the mathematical knowledge of ninth grade
students after being taught by organizing mathematics learning activities using STEIN’s model was higher
than the minimum criteria of 60% at a .05 level of significance; 2) the mathematical reasoning abilities of
ninth grade students after being taught by organizing mathematics learning activities using STEIN’s model
were higher than those of students before being taught by organizing mathematics learning activities using
STEIN’s model at a .05 level of significance; and 3) the mathematical reasoning abilities of ninth grade
students after being taught by organizing mathematics learning activities using STEIN’s model were higher
than the minimum criteria of 60% at a .05 level of significance.
The results of the research showed that teachers should know how to focus on having students
discuss independently. However, teachers must control and direct students’ discussions as well as
encourage them to speak and to express their opinions and their reasons while investigating the students’
prior knowledge and correcting their misunderstandings.
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ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
KEYWORDS: MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES/ STEIN’S MODEL/ MATHEMATICAL
KNOWLEDGE/ MATHEMATICAL REASONING ABILITY
บทนา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่ งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตรรษที่ 21 เนื่องจากช่วยให้มนุษย์มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความสาคัญของคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ (ฉบั บ ปรั ง ปรุ ง พ.ศ 2560) ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงได้กาหนดเป้าหมายในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้
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ในศตวรรษที่ 21 นั้นคือ ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ (กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ], 2560)
อย่ างไรก็ตามการจัดการเรี ย นรู้ คณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ดังเห็นได้จากผลการ
ประเมินต่างๆ เช่น ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :
O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์
เพียง 26.30 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ [สทศ], 2560) สอดคล้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติในโครงการ TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics
and Science Study) พบว่า นักเรียนไทยได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 431 คะแนน ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
นานาชาติ OECD ที่ 500 คะแนน (สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท], 2559) และ
สอดคล้องกับผลการประเมินการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ในโครงการ PISA 2015 (Programme for International
Student Assessment) พบว่านักเรียนทาคะแนนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 415 คะแนน ซึ่งต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยนานาชาติที่มีคะแนนเฉลี่ย 490 คะแนน (สสวท, 2561)
จากผลการประเมิน O-NET และ TIMSS สะท้อนปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งการจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีนั้นจะต้องพัฒนา “ความรู้
ทางคณิตศาสตร์” เพราะความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยความรู้
ทางคณิตศาสตร์มีความสาคัญและจาเป็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เห็นได้จากการที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
คุณภาพของผู้เรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ไว้ว่า เมื่อผู้เรียนได้เรียนคณิตศาสตร์ ผู้เรียนต้องมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ที่เพียงพอ สามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทัก ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนาไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
(ศธ, 2551) นอกจากนั้นจากผลการประเมินของ PISA ยังสะท้อนปัญหาว่า นักเรียนขาดทักษะในการนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งการจะพัฒนาทักษะดังกล่าวจะต้องอาศัยการพัฒนาความสามารถย่อย
หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ “ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ” ซึง่ เป็นมาตรฐานหนึ่งในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการใช้ทั กษะทางคณิตศาสตร์ ที่มีอยู่อย่า ง
หลากหลายในการทาความเข้าใจแนวคิด ค้นหาความสั มพันธ์ระหว่างแนวคิด สร้างข้อสรุปหรือข้อสนับสนุน
เกี่ยวกับแนวคิด และความสัมพันธ์ของแนวคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดนั้น (O'Daffer, 1993) เราไม่สามารถ
ดาเนินการทางคณิตศาสตร์โดยปราศจากการให้เหตุผล การแสดงเหตุผลที่ดีมีคุณค่ามากกว่าที่นักเรียนหาคาตอบ
ได้ (อัมพร ม้าคนอง, 2546) ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสาคัญและ
จาเป็น เพราะการให้เหตุผลช่วยให้ นักเรียนได้พัฒนาความสามารถนอกเหนือไปจากการจดจาข้อเท็จจริง กฎ และ
การด าเนิ น การ ดั ง ค ากล่ า วที่ ว่ า “คณิ ต ศาสตร์ คื อ การให้ เ หตุ ผ ล” (National Council of Teachers of
Mathematics [NCTM], 1989)
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ ที่เกิดจากการรับข้อมูล
และประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) ซึ่งเป็น
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม และสมบัติต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายหรือมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อใช้อธิบายหรือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
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การดาเนินการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการคานวณโดยใช้สูตร และการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ หรือ
ความสามารถในการใช้ กฎ ขั้น ตอน การค านวณหรื อการด าเนิน การต่ างๆ ในการอธิ บายหรือ แก้ ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์เพื่อให้ได้คาตอบที่ถูกต้อง (อัมพร ม้าคนอง, 2554) นอกจากความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้ว ความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก็ มีความสาคัญ โดยเป็นความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะห์เพื่อแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับการระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อนามาหา
ข้อสรุปของปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ และยืนยืนข้อสรุป โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และข้อมูล
จากปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านการหาข้อสรุปของปัญหา ซึง่ เป็นความสามารถของ
นั ก เรี ย นในการวิ เ คราะห์ แสดงแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การระบุ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ท างคณิ ตศาสตร์ เพื่ อน ามาหาข้อ สรุ ปของปัญ หาหรื อสถานการณ์ ทางคณิต ศาสตร์ และด้ านการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสรุป ซึ่งเป็นความสามารถของนักเรียนในการยืนยันข้อสรุป โดยอาศัยความรู้
ทางคณิตศาสตร์และข้อมูลจากปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์มาประกอบการอธิบายความสมเหตุสมผล
ของข้อสรุป ด้วยความสาคัญของความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จึงได้ศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามโมเดลของสไตน์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ใหม่และนาความรู้ใหม่ไปใช้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหา โดยเรียนรู้แบบสืบสอบผ่าน
กระบวนการสารวจ อภิปราย และสรุปเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และครูใช้ขั้นการปฎิบัติ 5 ขั้น (5 Practices) ใน
การวางแผนและด าเนิ น การให้ นั ก เรี ย นอภิ ป รายในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ให้ ส รุ ป เป็ น ความรู้ ใ หม่ ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 5 ขั้นการปฎิบัติ ดังนี้ (Larsson, 2015) ขั้น
การปฎิบัติที่ 1 การคาดการณ์การเรียนรู้และการทางานทางคณิตศาสตร์ (Anticipating) ครูออกแบบหรื อ
คัดเลือกงานทางคณิตศาสตร์ ระดับสูง คาดการณ์พฤติกรรมการเรียนรู้และการตอบสนองของนักเรียนต่องานทาง
คณิตศาสตร์ และคาดการณ์วิธีคิดและข้อผิดพลาดของนักเรียนที่ จะเกิดขึ้นในการทางานทางคณิตศาสตร์ ขั้นการ
ปฎิบัติที่ 2 การนาเข้าสู่งานทางคณิตศาสตร์ (Launching) ครูนาเสนองานทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
และท้าทายนักเรียนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม กระตุ้นให้นักเรียนทาความเข้าใจเงื่อนไขสาคัญต่างๆ และปัญหาของ
งานทางคณิ ต ศาสตร์ ขั้ น การปฎิ บั ติ ที่ 3 การก ากั บ และติ ด ตามการท างานทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
(Monitoring) นักเรียนใช้ความรู้เดิมในการสารวจและค้นหาแนวคิดหรือวิธีการเพื่อหาข้อสรุปหรือคาตอบจาก
งานทางคณิตศาสตร์ที่กาหนด ครูกากับและติดตามแนวคิดหรือวิธีการ รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้น
ใน 3 เรื่ อง ได้แ ก่ (1) ความรู้ เดิม ทางคณิตศาสตร์ ที่นามาใช้ถูกต้ องหรือไม่ (2) แนวคิดหรือวิ ธีการที่นามาใช้
เหมาะสมหรือไม่ และ (3) พฤติกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนแสดงออก รวมถึงครูจดบันทึกแนวคิดหรือวิธีการต่างๆ
ทั้งที่ถูกต้องและมีข้อผิดพลาดของนักเรียนเพื่อนาไปคัดเลือกและกาหนดเป็นประเด็นการอภิปราย ขั้นการปฎิบัติที่
4 การคั ด เลื อกและจั ด ลาดั บแนวคิ ด หรื อ วิธี ก ารของนั กเรี ยน (Selecting and Sequencing) ครูคัดเลื อ ก
แนวคิดหรือวิธีการจากที่ได้บันทึกในขั้นการปฎิบัติที่ 3 เพื่อกาหนดเป็นประเด็นการอภิปรายโดยเลือกให้ครอบคลุม
แนวคิดหรือวิธีการทั้งที่ถูกต้อ ง มีข้อผิดพลาด รวมถึงที่หลากหลายซึ่งเพียงพอในการสรุปเป็นความรู้ ใหม่ และ
จัดลาดับการอภิปรายของแนวคิดหรือวิธีการที่คัดเลือกดังกล่าวตามความเหมาะสม และขั้นการปฎิบัติที่ 5 การ
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เชื่อมโยงข้อสรุปจากแนวคิดหรือวิธีการไปสู่ความรู้ใหม่ (Connecting) นักเรียนนาเสนอและอธิบายแนวคิด
หรือวิธีการของตนเองหรือกลุ่มตามลาดับที่กาหนดไว้ในขั้นการปฎิบัติที่ 4 ทีละประเด็น นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน
ทั้งชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดหรือวิธีการและเหตุผลเพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น ครูให้นักเรียน
พิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดหรือวิธีการจากข้อสรุปต่างๆ และเชื่อมโยงไปสู่การสรุปเป็นความรู้ใหม่
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้โมเดลของสไตน์ พบว่ามีหลายงานได้นาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามโมเดลของสไตน์มาใช้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดลของสไตน์
ดั ง นี้ Cartier, Smith, Stein, and Ross (2013) ใช้ โ มเดลของสไตน์ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ พบว่า ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้มีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทาให้
นักเรียนอธิบายเหตุผลได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ Danielowski (2016) ได้ทาการวิจัยเพื่อศึกษาการส่งเสริมความรู้สึก
เชิงจานวน (number sense) ผ่านการอภิปรายทางคณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลของสไตน์ พบว่า ทาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมถึงนักเรียนมีความมั่นใจในความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเองมากขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ มี
ทั้งหมด 5 ขั้นการปฎิบัติ ดังนี้
- การคาดการณ์การเรียนรู้และการทางานทางคณิตศาสตร์
- การนาเข้าสู่งานทางคณิตศาสตร์
- การกากับและติดตามการทางานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
- การคัดเลือกและจัดลาดับแนวคิดหรือวิธีการของนักเรียน
- การเชื่อมโยงข้อสรุปจากแนวคิดหรือวิธีการไปสู่ความรู้ใหม่

 ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่
- ความรู้เชิงมโนทัศน์
- ความรู้เชิงกระบวนการ
 ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่
- ด้านการหาข้อสรุปของปัญหา
- ด้ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม
สมเหตุสมผลของข้อสรุป

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามโมเดลของสไตน์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของ
สไตน์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว
โดยก่อนการทดลองจะมีการทดสอบความสามารถในการให้ เหตุผ ลทางคณิตศาสตร์ และหลังจากทดลองจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ต ามโมเดลของสไตน์ จะมี ก ารทดสอบหลั ง การทดลอง ได้ แ ก่ ความรู้ ท าง
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (สพม.28) จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีลักษณะคละความสามารถในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 46 คน ของโรงเรียนสหศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (สพม.28)
จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร กระทรวจศึกษาธิการ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1.1 แบบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฉบับหลังเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.73 ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30 - 0.75 และค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.27 - 0.58
1.2 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ฉบับก่อนเรียน เป็นข้อสอบแบบอัตนัย
จานวน 4 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.69 ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.46 - 0.65 และค่าอานาจจาแนก (r)
ตั้งแต่ 0.35 - 0.60
1.3 แบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผ ลทางคณิตศาสตร์ฉบับ หลังเรียน เป็นข้อสอบแบบอัตนัย
จานวน 4 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.64 ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.32 - 0.69 และค่าอานาจจาแนก (r)
ตั้งแต่ 0.26 - 0.51
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ตามโมเดลของสไตน์
โดยผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้น และความคล้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 19 แผน ระยะเวลา 19 คาบ (คาบละ 50 นาที)
3. การดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้ทั้งฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับกลุ่มตัวอย่าง ประสานขอความร่วมมือในการกาหนดตารางสอนและขอบเขต
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และทาหนังสือขอความร่วมมือ
ในการทาวิจัยจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัย
2. ขั้นดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ฉบับก่อนเรียน แล้วนาแบบวัด
ที่นักเรียนทามาดาเนินการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนาผลการตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูล
จากนั้นดาเนินการสอนนักเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดลของสไตน์ โดยสอน 3 คาบต่อสัปดาห์
เป็นเวลา 7 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 19 คาบ หลังจากที่ดาเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ 19 แผน
ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียนและแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยให้ทาแบบวัดแต่ละฉบับคนละวัน จากนั้นผู้วิจัยนาแบบวัดที่นักเรียน
ทามาดาเนินการตรวจให้คะแนน โดยแบบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ตรวจให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และนาผลการตรวจให้คะแนนนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ดังตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1
การหาข้อสรุปของปัญหา
ด้านการหาข้อสรุปของปัญหา
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยเขียนแสดงแนวคิดในการระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน
และสร้างข้อสรุปได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยเขียนแสดงแนวคิดในการระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ถูกต้องบางส่วน
และสร้างข้อสรุปได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยเขียนแสดงแนวคิดในการระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน
แต่ไม่สามารถสร้างข้อสรุปได
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยเขียนแสดงแนวคิดในการระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ถูกต้องบางส่วน
แต่ไม่สามารถสร้างข้อสรุปได้
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คะแนน
2
1.5
1
0.5

ตาราง 1 (ต่อ)
การหาข้อสรุปของปัญหา
ด้านการหาข้อสรุปของปัญหา
- นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนแสดงแนวคิดในการระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ แต่สร้าง
ข้อสรุปได้ถูกต้อง
- นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนแสดงแนวคิดในการระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้และไม่
สามารถสร้างข้อสรุปได้
ด้านการพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสรุป
- นักเรียนสามารถยืนยันข้อสรุปของปัญหาได้อย่างถูกต้อง และอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และข้อมูลจาก
ปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์มาประกอบการอธิบายความสมเหตุสมผลของข้อสรุปได้ถูกต้องทั้งหมด
- นักเรียนสามารถยืนยันข้อสรุปของปัญหาได้อย่างถูกต้อง และอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และข้อมูลจาก
ปัญหาหรือ สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ มาประกอบการอธิบายความสมเหตุ สมผลของข้อสรุป ได้ถูกต้อ ง
บางส่วน
- นักเรียนไม่สามารถยืนยันข้อสรุปของปัญหาได้ถูกต้อง แต่มีการอาศัยความรู้ ทางคณิตศาสตร์และข้อมูลจาก
ปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์มาประกอบการอธิบายความสมเหตุสมผลของข้อสรุปได้ถูกต้องทั้งหมด
- นักเรียนไม่สามารถยืนยันข้อสรุปของปัญหาได้อย่างถูกต้อง แต่มีการอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และข้อมูล
จากปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์มาประกอบการอธิบายความสมเหตุสมผลของข้อสรุปได้ถูกต้อง
บางส่วน
- นักเรียนสามารถยืนยันข้อสรุปของปัญหาได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่มีการอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และข้อมูล
จากปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์มาประกอบการอธิบายความสมเหตุสมผลของข้อสรุป
- นักเรียนไม่สามารถยืนยันข้อสรุปของปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือไม่ยืนยันข้อสรุป และไม่มีการใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และข้อมูลจากปัญหาหรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์มาประกอบการอธิบายความสมเหตุสมผล
ของข้อสรุป หรือไม่ตอบ

คะแนน
0
คะแนน
2
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1

0.5

0

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
4.1 ผู้ วิจั ยน าคะแนนจากการตรวจแบบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียน มาวิเคราะห์โ ดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( M1 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ( M2 ) ของ
คะแนนความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้วยการทดสอบค่าที
(t-test for one sample)
4.2 ผู้วิจัยนาคะแนนจากการตรวจแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ฉบับก่อนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( M1 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )
ของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลข
คณิตด้วยการทดสอบค่าที (Dependent sample t-test)
4.3 ผู้วิจัยนาคะแนนจากการตรวจแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียนมา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( M1 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
( M2 ) ของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้วยการทดสอบค่าที (t-test for one sample)
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ผลการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง ผลของการจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ คณิต ศาสตร์ ตามโมเดลของสไตน์ ที่ มีต่อ ความรู้ และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของ
สไตน์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงผลดังตาราง 2
ตาราง 2
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์


M1
คะแนนเต็ม
SD
30
19.11
3.16
18
*p<.05, M1 คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน, M2 คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนคิดเป็นร้อยละ

M2

ความรู้ทางคณิตศาสตร์

63.70

t
2.38

Sig
0.01*

ตาราง 2 พบว่ า คะแนนความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นหลั ง ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 19.11 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.16
คะแนนที่เกณฑ์ร้อยละ 60 เท่ากับ 18 คะแนน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.7 และผลการทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ
2.38 สรุปได้ว่า ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดล
ของสไตน์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการให้ เ หตุผ ลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลั งได้ รับการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เแสดงผลดังตาราง 3
ตาราง 3
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์
ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์

ก่อนเรียน

หลังเรียน

คะแนน
เต็ม

M1

SD

M1

SD

16

9.34

2.69

10.86

2.40

t

Sig

3.59

0.00*

*p<.05, M1 คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ตาราง 3 พบว่า คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ก่อนเรียนเท่ากับ 9.34 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.69 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตหลังเรียนเท่ากับ 10.86
คะแนน ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 2.40 และผลการทดสอบค่ า ที (t-test) เท่ า กั บ 3.59 สรุ ป ได้ ว่ า
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
โมเดลของสไตน์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการให้ เ หตุผ ลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลั ง ได้รับการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ต ามโมเดลของสไตน์ สู ง กว่าเกณฑ์ร้ อยละ 60 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 แสดงผลดั ง
ตาราง 4
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ตาราง 4
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดล
ของสไตน์
ความสามารถในการ

คะแนนเต็ม M1 SD
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
รวม
16
10.86 2.40
9.60
*p<.05, M1 คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน, M2 คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนคิดเป็นร้อยละ

M2

t

Sig

67.88

3.55

0.00*

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 10.86 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.40 คะแนนที่เกณฑ์ร้อยละ 60 เท่ากับ 9.6 คะแนน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.88 และผลการ
ทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 3.55 สรุปได้ว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ที่มีต่อความรู้และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการ
วิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิจั ย ที่ พบว่า ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลั ง ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ อาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของ
สไตน์ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นต่อการเรียนเนื้อหาใหม่ของนักเรียน และ
เน้นให้นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนทั้ งชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนมาของตนเอง รวมทั้งได้มีโอกาสปรับแก้ความเข้าใจให้ถูกต้องและชัดเจน และนาไปสรุปเป็นความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นการปฎิบัติ 5 ขั้นตอน ผู้วิจัยพบว่า
ขั้นการปฎิบัติที่ 1 การคาดการณ์การเรี ยนรู้และการทางานทางคณิตศาสตร์ (Anticipating) ทาให้ครูสามารถ
วางแผนเกี่ยวกับการกระตุ้น การนาเสนอวิธีการหรือแนวคิดที่หลากหลาย และการอภิปรายที่ช่วยให้นักเรียน
สามารถสรุปความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นการปฎิบัติที่ 2 การนาเข้าสู่งานทางคณิตศาสตร์
(Launching) ทาให้นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของงานทางคณิตศาสตร์ และทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเงื่อนไข
สาคัญต่างๆ และคาถามของงานทางคณิตศาสตร์ที่ต้องดาเนินการก่อนลงมือสารวจเพื่อหาแนวคิดหรือวิธีการของ
งานทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ขั้นการปฎิบัติที่ 3 การกากับและติดตามการทางานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
(Monitoring) ทาให้นักเรียนได้ทราบและปรับแก้ความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง ได้เห็นแนวคิดหรือวิธีการที่
หลากหลายของเพื่อนในกลุ่ม และได้ฝึกการกากับและสะท้อนแนวคิดหรือวิธีการของตนเอง ขั้นการปฎิบัติที่ 4 การ
คัดเลือกและจัดลาดับแนวคิดหรือวิธีการของนักเรียน (Selecting and Sequencing) และขั้นการปฎิบัติที่ 5 การ
เชื่อมโยงข้อสรุปจากแนวคิดหรือวิธีการไปสู่ความรู้ใหม่ (Connecting) ทาให้นักเรียนได้เห็นถึงแนวคิดหรือวิธีการที่
หลากหลายของเพื่อนทั้งที่ถูกต้องและมีข้อผิดพลาด ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดหรือวิธีการทั้งของตนเอง
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และเพื่อน ทาให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหรือวิธีการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ใช้ความรู้ความเข้าใจใน
การทาความเข้าใจแนวคิดหรือวิธีการของเพื่อน รวมถึงนัก เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงข้อมูลและข้อสรุปต่างๆ มาสร้างเป็น
ความรู้ใหม่ด้วยตนเองและได้ฝึกใช้ความรู้ที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ
ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน ของกลุ่มทดลองในขั้นการปฎิบัติ
ที่ 2 (Launching) เมื่อนักเรียนเผชิญกับงานทางคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถค้นหาและทาความเข้าใจ
ข้อมูลและเงื่อนไขสาคัญต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ครูได้ใช้คาถามให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกันบอกข้อมูลและเงื่อนไข
ต่างๆ รวมถึงคาถามของงานทางคณิตศาสตร์ที่ต้องดาเนินการจนมั่นใจว่าทั้ง ชั้นเรียนเข้าใจงานทางคณิตศาสตร์
ถูกต้องก่อนให้นักเรียนลงมือทา ขั้นการปฎิบัติที่ 3 (Monitoring) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ความรู้เดิม
เรื่อง การหาขนาดของมุมภายในของรูปเรขาคณิตประกอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบว่ารูปหลายเหลี่ยมสองรูป
ที่คล้ายกันมีลั กษณะอย่างไร นั้ นแสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถนาความรู้เดิมมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้
สั ง เกตจากการพู ด คุย และแสดงแนวคิ ด ในใบกิจ กรรม ซึ่ ง มี นัก เรี ยนไม่ กี่ คนที่ ห าขนาดของมุ มภายในของรู ป
เรขาคณิตผิด ครูได้ชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อปรับแก้ข้อผิดพลาดของนักเรียนให้ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป ครูคอยๆ ใช้คาถามเพื่อไต่
ระดับความคิดของนักเรียนให้นักเรียนสามารถสะท้อนความคิดและให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดที่
นามาใช้ชัดเจนขึ้น และขั้นการปฎิบัติที่ 5 (Connecting) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอแนวคิดของตนเอง ซึ่ง
พบว่านักเรียนบางกลุ่มใช้แนวคิดทั้งที่ถูกต้องและผิดพลาด ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดและเหตุผล และใช้คาถามให้นักเรียนคอยๆ สะท้อนความคิด ซึ่งทาให้นักเรียนกลุ่มที่ใช้แนวคิดที่
ผิดและนั กเรี ย นทั้งชั้น เรี ย นได้ทาความเข้าใจและทราบถึงข้อผิ ดพลาดหรือความเข้าใจผิ ดที่เกิดขึ้นและนาไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และหลังจากที่นักเรียนได้อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดที่หลากหลายของเพื่อนทาให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของเพื่อนๆ และตนเองชัดเจนขึ้น สังเกตได้ว่า นักเรียนสามารถวิเคราะห์
แนวคิดต่างๆ ได้ และเชื่อมโยงข้อสรุปของแนวคิดเหล่านั้นจนสามารถสร้างเป็นความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
จากขั้นการปฎิบัติทั้ง 5 ขั้นตอนข้างต้น ทาให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้อง
ชัดเจนและเป็นระบบ โดยขั้นการปฎิบัติที่ 2 3 และ 5 เป็นขั้นที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนาไป
สร้ า งความรู้ ใ หม่ ด้ ว ยตนเอง และสรุ ป ความรู้ นั้ น ด้ ว ยความเข้ า ใจของตนเอง ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ท าง
คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000) ที่กล่าวว่า
แนวทางการพั ฒ นาความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ท าได้ โ ดยเน้ น ให้ นั ก เรี ย นสร้ า งความรู้ ร่ ว มกั บ การฝึ ก การรู้ คิ ด
(metacognition) และได้เสนอหลักการเรียนรู้ไว้ว่า นักเรียนต้องเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ นักเรียนที่เรียน
โดยการท่องจาสูตร กฎ ทฤษฎีหรือขั้นตอนกระบวนการต่างๆ โดยปราศจากความเข้าใจนั้นมักจะไม่สามารถนา
ความรู้นั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Young (2015) ได้ทาการวิจัยเพื่อศึกษาผล
ของการใช้โมเดลของสไตน์ในการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โมเดล
ของสไตน์ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ดีขึ้น
2. จากผลการวิจัย ที่พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
โมเดลของสไตน์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ อาจเป็นผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกต วิเคราะห์ และใช้
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ความคิดและความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ที่มีของนักเรียนเองทาความเข้าใจบริบทและปัญหา จากนั้นครูส ร้าง
บรรยากาศที่ให้นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันทั้งชั้นเรียนโดยใช้ความรู้ ความคิดและเหตุผลเพื่อหาข้อสรุป
และเชื่อมโยงข้อสรุปที่หลากหลายเหล่านั้นมาสู่ความรู้ใหม่ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้ ผู้วิจัยพบว่า ขั้นการปฎิบัติที่ 2 การนาเข้าสู่งานทางคณิตศาสตร์ (Launching) ทาให้
นักเรียนได้ฝึกการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลและเงื่อนไขสาคัญต่างๆ ของงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ความคิดและ
ความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ที่มีของนักเรียนเอง ขั้นการปฎิบัติที่ 3 การกากับและติดตามการทางานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน (Monitoring) ทาให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและเงื่อนไขจาก
งานทางคณิตศาสตร์กับความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการค้นหาข้อสรุปหรือคาตอบ รวมถึงนักเรียนได้ฝึกใช้เหตุผลใน
การสนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดของตนเองและเพื่อน ขั้นการปฎิบัติที่ 4 การคัดเลือกและจัดลาดับแนวคิดหรือ
วิธีการของนักเรียน (Selecting and Sequencing) และขั้นการปฎิบัติที่ 5 การเชื่อมโยงข้อสรุปจากแนวคิดหรือ
วิธีการไปสู่ ความรู้ใหม่ (Connecting) ทาให้ นักเรียนมีประเด็นอภิปรายแลกเปลี่ยนและถกเถียงร่ว มกัน ได้ใช้
เหตุผลในการอภิปรายทีละประเด็นและไม่สับสน รวมถึงนักเรียนได้ฝึก อธิบายและใช้เหตุผลในการสนับสนุนหรือ
โต้แย้งแนวคิดหรือวิธีการของตนเองและเพื่อน และได้เห็นการให้เหตุผลของเพื่อนอย่างหลากหลายทั้งที่ถูกต้องและ
ไม่ถูกต้องแล้วนาเหตุผลต่างๆ มาเชื่อมโยงจนไปสู่การสรุปเป็นความรู้ใหม่
ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน ของกลุ่มทดลอง ในขั้นการปฎิบัติ
ที่ 2 (Launching) และขั้น การปฎิบั ติที่ 3 (Monitoring) พบว่านักเรียนสามารถสั งเกตและวิเคราะห์ รูปหลาย
เหลี่ยมสองรูปที่ทั้งคล้ายและไม่คล้ายกันเพื่อค้นหาข้อมูลและเงื่อนไขสาคัญต่างๆของงานทางคณิตศาสตร์ได้ และ
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ กับความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์เรื่อง มุมภายในของรูป
เรขาคณิตได้ สังเกตได้จากแนวคิดที่นักเรียนนามาใช้ตรวจสอบว่ารูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันต้องมีลักษณะ
อย่างไร เช่น เป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดเดียวกัน มีมุมที่เหมือนกัน เท่ากัน และเมื่อเทียบอัตราส่วนความยาวของด้าน
ของแต่ละรูปจะมีอัตราส่วนที่เท่ากัน ซึ่งในขณะที่นักเรียนสารวจงานทางคณิตศาสตร์นั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
พูดคุย ได้ใช้ความรู้และเหตุผลในการอธิบายเพื่อสนับสนุนแนวคิดหรือวิธีการที่ตนเองนาเสนอต่อกลุ่ม รวมถึง
โต้แย้งแนวคิดหรือวิธีการของสมาชิกในกลุ่ม และขั้นการปฎิบัติที่ 5 (Connecting) พบว่านักเรียนใช้เหตุผลในการ
สนับสนุนแนวคิดของตนเองและโต้แย้งแนวคิดของเพื่อนได้โดยใช้ความรู้และข้อมูลที่กาหนดให้อย่างสมเหตุสมผล
โดยได้อธิบายเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลที่กาหนดให้ว่า “จากการที่หนูได้สังเกตรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันที่
กาหนดให้ เมื่อนาเงื่อนไขทั้งขนาดของมุมและอัตราส่วนมาใช้ จะเห็นว่าเงื่อนไขทั้งสองสามารถตรวจสอบรูปหลาย
เหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันได้” ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เชื่อมโยงข้อสรุปของการอภิปราย จนสามารถสร้างข้อสรุป
ได้ดว้ ยตนเอง
จากขั้นการปฎิบัติที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลที่ดีขึ้น โดย
ขั้นการปฎิบัติที่ 2 3 และ 5 เป็นขั้นที่เอื้อให้นักเรียนได้นาใช้การสังเกต การวิเคราะห์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูล ใช้ความรู้ความเข้าใจของตนเองในการให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดของตนเองและเพื่อน
ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการใช้เหตุผลในการอธิบายหรือสะท้อนความคิดของตนเอง ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิด
หรือวิธีการของตนเองดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Rowan and Morrow (1993) กล่าวไว้ว่า บรรยากาศในห้องเรียนเป็นสิ่งสาคัญ โดยครูต้องจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่แสดงให้นักเรียนเห็นว่า การให้เหตุผลเป็นสิ่งสาคัญกว่าการได้เพียงคาตอบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่
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สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ พูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ได้กระทาและสรุปพร้อมทั้งแสดงการ
ยืนยันข้อสรุปของแนวคิดนั้นๆ โดยไม่ทาให้นักเรียนรู้สึกกลัวที่จะเสนอเหตุผลของตนเองและยังสอดคล้องกับ
วรนารถ อยู่สุข (2555) ที่กล่าวว่าแนวทางการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นั้น ครูควรจัด
บรรยากาศแวดล้อมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ ร่วมกับการให้เหตุผลผ่านการอธิบายและ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับข้อคาดการณ์หรือข้อสรุปไปสู่การตัดสินใจหรือยืนยันข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล
3. จากผลการวิจัย ที่พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับ สมมติฐ านการวิ จั ย ข้อ ที่ 3 ที่ ผู้ วิ จัย ตั้ง ไว้ อาจเป็น ผลเนื่ องมาจากที่ผู้ วิจั ยให้ นัก เรี ยนทาแบบวั ด
ความสามารถในการให้เหตุผลก่อนเรียน โดยพบว่าคะแนนที่แยกตามองค์ประกอบของความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนเป็นดังนี้ ด้านที่ 1 การหาข้อสรุปของปัญหา นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.16 คะแนน และด้านที่ 2 การพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสรุป นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.18 คะแนน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังบกพร่องในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสรุปอยู่ ซึ่งทาให้ผู้วิจัยมี
ข้อมู ล พื้น ฐานเกี่ย วกับ ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ทางคณิตศาสตร์ของนัก เรีย นเพื่อจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้เหตุผลในการแสดงความสมเหตุสมผลของข้อสรุปมากขึ้น
ในระหว่างการทากิจกรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์มีขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เริ่มจากการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้การสังเกต การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากงานทางคณิตศาสตร์ การสะท้อนความคิดของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ได้ฝึกคิ ด ฝึกอธิบายเหตุผลและใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเองหรือ
โต้แย้งความคิดของผู้อื่น ซึ่งได้อภิปรายแล้วในข้อ 2 และในแต่ละขั้นดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
ตั้งแต่ขั้นแรก ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ในขั้นการปฎิบัติที่ 2 ครูนาเสนองานทาง
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนแต่ละคนได้ทาความเข้าใจ เนื่องจากงานทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวเป็นงานระดับสูงที่ต้อง
อาศัยความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ในการทางาน ดังนั้นครูควรให้เวลานักเรียนอย่างเพียงพอในการทาความ
เข้าใจงานทางคณิตศาสตร์ก่อนลงมือแก้ปัญหาหรือหาข้อสรุป
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ในขั้นการปฎิบัติที่ 3 โดยครูต้องกากับและ
ติดตามการทางานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หากพบว่า นักเรียนไม่สามารถคิดต่อไปได้หรือคิดไม่ได้ ครูควร
ชี้แนะหรือให้คาแนะนาแก่นักเรียนแต่ไม่ควรบอกคาตอบแก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเอง
ในการดาเนินการ นอกจากนั้นครูควรให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนและแก้ไขความรู้เดิม
ของนักเรียนให้ถูกต้อง
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ในขั้นการปฎิบัติที่ 4 และ 5 ครูควรเลือก
แนวคิดหรือวิธีการที่จะใช้ในการอภิปรายให้เพียงพอในการสรุปเป็นความรู้ใหม่และมีจานวนไม่มากเกินไป และครู
ควรเน้นให้นักเรียนได้อภิปรายอย่างอิสระ แต่ครูจะต้องควบคุมและกาหนดทิศทางการอภิปรายของนักเรียน หาก
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พบว่านักเรียนอภิปรายนอกเรื่องครูควรเข้าไปกากับให้นักเรียนกลับมาสู่การอภิปรายตามที่ครูวางไว้เพื่อให้นักเรียน
สามารถสรุปความรู้ใหม่ได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากความรู้และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เช่น ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยสังเกตุเห็น
ว่านักเรียนสามารถเขียนอธิบาย แสดงแนวคิดหรือพูดเพื่อสะท้อนความคิดของตนเองให้คนอื่นเข้าใจได้
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์กับกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม โดยเปรียบเทียบระหว่ างห้องที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์กับห้องที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ เพื่อดูว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดล
ของสไตน์มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นมากกว่า
การเรียนแบบปกติหรือไม่
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามโมเดลของสไตน์ที่มีต่อเจตคติในวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดลของสไตน์นั้น ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม กล้าแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น
รายการอ้างอิง
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