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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
The Development of Instructional Model on Brain-Based Learning to Enhance
Mathematical Problem Solving Ability of Prathomsuksa 3 Students on Money and
Expenditure Records
ณัฐารัชต เดโชสวัสดิ์เพชร*

บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) พั ฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช ส มองเป นฐานเพื่ อ ส ง เสริ ม ความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย 2) ศึกษาผลการใช
รูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม
สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1) แผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
การวิ เ คราะห ข อมู ล ใช ค าร อยละ ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค าที (t-test) แบบ Dependent และ
การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการสอน มีชื่อวา SCPEE Model มีองคประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค
เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน ระบบสนับสนุน ขั้นตอนการสอน การประเมินผล และผลการนําไปใช 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 86.49 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
รูปแบบการสอน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.53)
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop of instructional model on brain-based learning
to enhance mathematical problem solving ability of Prathomsuksa 3 students on money and expenditure
records; 2) to study the implementation developed model. The sample group consisted of 37 Prathomsuksa
3/1 students during the second semester of 2016 academic year, at Ban Samliam Municipal School under
Khon Kaen Municipality Educational Office. The research tools consisted of 1) Lesson plan on brain-based
learning to enhance mathematical problem solving ability; 2) Achievement test on learning; 3) Test on
mathematical problem solving ability, and 4) Questionnaire on students’ satisfaction. Data analysis was through
content analysis, percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test. The research findings:
1) The instructional model called SCPEE Model had these components: principle ,objective ,content used
in teaching ,supporting system ,teaching strategies, evaluation and the results of implementation 2) The students’
learning achievement was higher than before, at a 0.05 level of significance, the students’ ability in
mathematical problem solving that 86.49% of the total number of students were above average
and the students’ satisfaction with this model was found at a highest level ( X = 4.52, S.D. = 0.53).
คําสําคัญ : รูปแบบการสอน, การสอนโดยใชสมองเปนฐาน, ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
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* ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน
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บทนํา
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 14-15) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน
ใหมคี ุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 79-80) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียน
เกิดสมรรถนะความสามารถในการแกปญหาเปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 4-6)
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 โดยในปการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 41.95 ปการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 38.06
และปการศึกษา 2558 มีค ะแนนเฉลี่ย 43.47 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 34) จากการศึกษาแนวโนม
การจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics
and Science Study: TIMSS) ซึ่งเนนการประเมินความรูและทักษะคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตามหลักสูตรของนักเรียน
พบวาในป 2554 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของไทย มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร อยูในลําดับที่ 29 จาก 52 ประเทศ
โดยคณิตศาสตรจัดอยูในกลุมออนที่สุด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 36-37)
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิ ตศาสตรของโรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม พบวา นักเรีย นเรีย นโดยใช
แบบเรียนคณิตศาสตร และทําแบบฝกหัดจากแบบเรียนซึ่งไมไดเนนใหนักเรียนไดฝกการแกปญหา นักเรียนจะทําแบบฝกหัด
โดยศึกษาตัวอยางในแบบเรียน ทําใหขาดทักษะในการคิดแกปญหา นอกจากนีบ้ รรยากาศการเรียนเปนไปดวยความเครงเครียด
นักเรียนตางคนตางทํา ไมชวยเหลือกัน ไมไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และไมไดมีการนําเสนอแนวคิดหรือ
วิธีการคิดของนักเรียนตอชั้นเรียน
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Base Learning: BBL) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่อยูบนพื้นฐานของโครงสราง
และหนาที่การทํางานของสมองหากสมองยังปฏิบัติตามกระบวนการทํางานปกติการเรียนรูก็ยังจะเกิดขึ้นตอไป (Caine and
Caine, 1989: 65-73) เปนการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง เปนการเรียนรูที่ตองตอบคําถามที่วา อะไรบาง
ที่ดีตอสมอง เปนการเรียนรูที่ผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะความรูเพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง
(Jensen, 2000: 6) การแกปญหาคณิตศาสตร เปนการหาวิถีทางที่จะหาสิ่งที่ไมรูในปญหา เปนการหาวิธีการที่จะนําสิ่ง ที่
ยุงยากออกไป หาวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เผชิญอยูเพื่อจะใหไดขอลงเอย หรือคําตอบที่มีความชัดเจน แตวาสิ่งเหลานี้
ไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด (Polya, 1980: 1) เปนการทํางานที่ยังไมรูวิธีการที่ไดมาซึ่งคําตอบในทันทีซึ่งการหาคําตอบของนักเรียน
ต อ งนํา ความรู ที่ มี อ ยู ไ ปเข า สู ก ระบวนการแก ป ญ หาเพื่ อ ที่ จ ะทํา ให เ กิ ด ความรู ใ หม ๆ การแก ป ญ หาไม ไ ด มี เ ป า หมาย
เพียงการหาคําตอบ แตอยูที่วิธีการไดมาซึ่งคําตอบ นักเรียนควรไดฝกฝน ไดแกปญหาที่ซับซอนขึ้นและใหมีการสะทอนความคิด
ในการแกปญหาออกมาดวย (NCTM, 2000: 52)
จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจพัฒ นารูป แบบการสอนโดยใชส มองเปนฐานเพื่อสง เสริม ความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และเปนการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช ส มองเป นฐานเพื่ อส ง เสริ มความสามารถในการแก ป ญหาคณิ ตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ดําเนินการเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
กลุมเปาหมาย ไดแก
1) ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม สํานักการศึกษาเทศบาล
นครขอนแกน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 คน ซึ่งเปนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาทั้งหมดของ
โรงเรียน
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 คน ซึ่งไดเลือกนักเรียนทีเ่ รียนเกง 3 คน เรียนปานกลาง 4 คนและเรียนออน 3 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) แบบสัมภาษณครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา
2) แบบสัมภาษณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3) แบบวิเคราะหเอกสาร
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) สัม ภาษณค รูผู ส อนวิช าคณิต ศาสตรชั้น ประถมศึก ษา และนัก เรีย นชั ้น ประถมศึก ษาปที ่ 3
เกี่ยวกับสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2) สังเคราะหเอกสาร ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชส มอง
เปนฐานและการแกปญหาคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เปน การออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D and D)
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการสอน ดานวิจัย
ดานวัดผล และดานเนื้อหาคณิตศาสตร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล
บานสามเหลี่ยม สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน จํานวน 39 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) รูปแบบการสอนรูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญ หา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
2) เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอน ไดแก
(1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจาย
(3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและ
การบันทึกรายรับรายจาย
(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอรูปแบบการสอนโดยใช
สมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย โดยผูเชี่ยวชาญ
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2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอน ไดแก แผนการจัดการเรียนรู
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรและแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน โดยผูเชี่ยวชาญ
3) นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชสอนนํารองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม จํานวน 39 สอบถามนักเรียนถึงขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แลวนํามาปรับปรุงแกไข
การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
คาเฉลี่ยคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อมั่น และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เปนการนําไปใช (Implementation: I)
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม สํานัก
การศึกษา เทศบาล
นครขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม
(Cluster Random Sampling) ซึ่งการจัดหองเรียนของโรงเรียนเปนแบบคละความสามารถของนักเรียน โดยผูวิจัยสุมมาหนึ่ง
หองเรียนจากทั้งหมด 2 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย ซึ่งมีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.32-0.74 คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.23-0.59
และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.85
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและ
การบันทึกรายรับรายจาย ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น (Cronbach’s Coefficient Alpha) เทากับ 0.92
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียนกอนเรียน
2) นํารูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรไป
ทดลอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 13 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
3) เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกแผน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบคาที (t-test)
แบบ Dependent
2) วิเคราะหความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร โดยใชคารอยละ (Percentage) เปรียบเทียบ
กับเกณฑ คือ จํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เปนการประเมินผล (Evaluation: E)
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม สํานักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
ซึ่งการจัดหองเรียนของโรงเรียนเปนแบบคละความสามารถของนักเรียน โดยผูวิจัยสุมมาหนึ่งหองเรียนจากทั้งหมด 2 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอ
รูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับ
รายจาย ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น (Cronbach’s Coefficient Alpha) เทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) สอบถามความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นที่ มี ต อ รู ป แบบการสอนโดยใช ส มองเป น ฐานเพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
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มาตรฐาน (S.D.)

2) ปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

สรุปผล
1. รู ป แบบการสอนโดยใช ส มองเป นฐานเพื่ อส ง เสริ ม ความสามารถในการแก ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับ รายจาย มีชื่อวา SCPEE Model มีองคป ระกอบ คือ 1) หลักการ
2) วั ต ถุ ป ระสงค 3) เนื้ อหาที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอน 4) ระบบสนั บ สนุ น 5) ขั้ นตอนการสอน 6) การประเมิ นผล และ
7) ผลการนําไปใช ซึ่ ง ขั้ น ตอนการสอนมี 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) ขั้ น กระตุ น การเรี ย นรู (Stimulation of Learning : S)
2) ขั้ นเชื่อมโยงความรู (Connection of Knowledge : C) 3) ขั้นฝกทักษะการแกปญหา (Practice Problem Solving : P)
4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Exchange of Knowledge : E) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) โดยรูปแบบการสอนมีความสอดคลอง
ทุกองคประกอบ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐาน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑคิดเปน
รอยละ 86.49 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
4. ความพึงพอใจของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอรูป แบบการสอนโดยใชส มองเปนฐานเพื่อสง เสริม
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.53)
ตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยรูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐาน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

37
37

20
20

กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนน
เฉลี่ย
(X )
7.00
16.43

S.D.

คา t

df

P

1.43
1.61

38.23

36

0.00*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2 คะแนนความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
คะแนนเต็ม

คะแนนผานเกณฑ

20

16

คะแนนเฉลี่ย
(X )
17.38

S.D.
1.50

จํานวนนักเรียนผาน
เกณฑ
32

คิดเปนรอยละ
86.49
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รูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจาย

หลักการ
1. ความสามารถในการแกปญหา
เปนสมรรถนะที่มุงใหเกิดกับนักเรียน
ตามแผนการศึกษาแหงชาติและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
เปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงการทํางาน
ของสมอง มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
และเหมาะสม มีกิจกรรมที่หลากหลาย
และไดฝกปฏิบัติจริง
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3
เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน
เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
ตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
ระบบสนับสนุน
1. เตรียมสื่อการเรียนการสอน
2. ยืดหยุนเวลาเรียนใหเหมาะสม
3. ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน
4. จัดบรรยากาศการเรียนรูเปนกันเอง
5. กระตุนใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันทั้งในกลุมยอยและทั้งชั้นเรียน

ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นกระตุนการเรียนรู (Stimulation of
Learning : S) เปนขั้นนําเขาสูบทเรียน
โดยการทํากิจกรรมกระตุนสมองใหพรอม
ที่จะเรียนรูดวยกิจกรรม Brain Gym
2. ขั้นเชื่อมโยงความรู (Connection of
Knowledge : C) เปนขั้นที่รับทราบ
ขอตกลงในการเรียน ทบทวนความรูเดิม
เรียนรูเนื้อหาใหม นักเรียนจะไดเกิด
การเชื่อมโยงกับความรูเดิม
3. ขั้นฝกทักษะการแกปญหา (Practice
Problem Solving : P) เปนขั้นที่นักเรียน
ฝกการแกปญหา และฝกทําแบบฝกทักษะ
เปนรายบุคคล
4. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Exchange of
Knowledge : E) เปนขั้นที่นักเรียนแตละคน
นําเสนอแนวคิดของตัวเองภายในกลุมและ
เลือกวิธีการที่ทุกคนภายในกลุมเห็นวา
เหมาะสมและถูกตองที่สุดเปนคําตอบของ
กลุมตัวแทนกลุมออกมานําเสนอ และ
สรุปความรู
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
เปนขั้นประเมินผลการเรียนโดยการทํา
แบบทดสอบยอยและการสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผล
1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตร

ผลการนําไปใช
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตรผานเกณฑที่กําหนด
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อภิปรายผล
1. รู ป แบบการสอนโดยใช ส มองเป นฐานเพื่ อส ง เสริ ม ความสามารถในการแก ป ญ หาคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับ รายจาย มีชื่อวา SCPEE Model มีองคป ระกอบ คือ 1) หลักการ
2) วั ต ถุ ป ระสงค 3) เนื้ อหาที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอน 4) ระบบสนั บ สนุ น 5) ขั้ นตอนการสอน 6) การประเมิ นผล และ
7) ผลการนําไปใช ซึ่ ง ขั้ น ตอนการสอนมี 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) ขั้ น กระตุ น การเรี ย นรู (Stimulation of Learning : S)
2) ขั้ นเชื่อมโยงความรู (Connection of Knowledge : C) 3) ขั้นฝกทักษะการแกปญหา (Practice Problem Solving : P)
4) ขั้นแลกเปลี่ย นเรีย นรู (Exchange of Knowledge : E) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) โดยรูป แบบการสอน
มีความสอดคลองทุกองคประกอบ ในการพัฒนารูปแบบการสอน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานจากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชสมองเปนฐาน การแกปญหาคณิตศาสตร และสัมภาษณครูผูสอนคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อนํามาจัดทํารางรูปแบบการสอน นํารางรูปแบบการสอนเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมและและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาเทากับ 1.00 ทุกรายการ
แสดงวารูปแบบการสอนมีคุณภาพเหมาะสม จากนั้นนําไปทดลองใชสอนนํารองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559 ไดสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับขอบกพรองและนํามาปรับปรุงแกไข และนําไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแลวนําขอมูลตางๆ ที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีความสมบูรณ ซึ่งเปนไปตามที่
ทิศนา แขมมณี (2556: 221-222, 224) กลาวถึง องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตองมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักของรูปแบบการสอนนั้นๆ 2) มีการบรรยายและ
อธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ 3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบ
และความสั ม พั นธ ข ององค ป ระกอบของระบบให ส ามารถนําผู เ รี ย นไปสู เ ป าหมายของระบบหรื อกระบวนการนั้นๆ และ
4) มี การอธิ บ ายหรื อให ข อมู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธีส อนและเทคนิ ค การสอนต างๆ อั นจะช วยให กระบวนการเรี ย นการสอนนั้ น ๆ
เกิ ด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจนําเสนอสาระที่เปนแกนสําคัญของรูปแบบได 4 ประการ คือ ทฤษฎี
หรือหลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ และ ผลที่จะไดรับจากการใชรูปแบบ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐาน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้การสอนโดยใชสมองเปนฐานมีแนวคิดพื้นฐานตามที่วิโรจน ลักขณาอดิศ ร (2550: 20-21)
ไดกลาวไว ดังนี้ การทําใหเด็กเกิดการตื่นตัวแบบผอนคลายดวยการสรางบรรยากาศใหเด็กไมรูสึกถูกกดดัน แตมีความทาทาย
ชวนใหคนควาหาคําตอบ การทําใหเด็กจดจอในสิ่งเดียวกันดวยการใชแผนการจัดการจัด กิจกรรมการเรีย นรูห ลายๆ แบบ
รวมทั้งการยกปรากฏการณจริงมาเปนตัวอยางและการเปรียบเทียบใหเห็นภาพ ทําใหเกิดความรูจากการกระทําดวยตนเอง
โดยการใหเด็กไดลงมือทดลองประดิษฐหรือไดเลาประสบการณจริงที่เกี่ยวของ
3. ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑคิดเปน
ร อยละ 86.49 ของจํานวนนั กเรี ย นทั้ ง หมด ซึ่ ง สู ง กว าเกณฑ ที่ กําหนดไว คื อ ให มี จํานวนนั กเรี ย นไม นอยกว าร อยละ 80
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนตั้งแตรอยละ80 ขึ้นไป ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้ง นี้ใ นการวิจัย ครั้ง นี้
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการแกปญหา ดังนี้ 1) ทําความเขาใจปญหา ใหนักเรียนวิเคราะหปญหาโดยบอกสิ่งที่โจทยกําหนดให
และสิ่งที่โจทยถาม 2) วางแผนแกปญหา ใหนักเรียนใชขอมูลที่ไดวิเคราะหประกอบกับความรูจากการศึกษาใบความรูแ ละ
ความรูเดิมที่มีอยูมาใชในการเลือกวิธีการแกปญหา วาจะตองทําหรือหาอะไรกอนหลัง และจะหาไดอยางไร 3) ดําเนินการแกปญหา
ให นักเรี ย นแสดงวิ ธีการคิ ด คํานวณ หรื อลงมื อแก ป ญ หาตามที่ ไ ด วางแผนไว พร อมทั้ ง สรุ ป คําตอบ 4) ตรวจสอบคําตอบ
ให นั ก เรี ย นแสดงการตรวจสอบความถู ก ต อ งของคํา ตอบ หรื อ ความสมเหตุ ส มผลของคํา ตอบที่ ไ ด ซึ่ ง เป น ไปตามที่
Polya (1973: 5-40) ไดจัดลําดับขั้นตอนการแกปญหาไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นทําความเขาใจปญหา สิ่งแรกที่จะตองทําความเขาใจ
คือสัญลักษณตางๆ ในโจทยปญหา ในขั้นนี้นักเรียนจะตองสามารถสรุปปญหาออกมาเปนภาษาของตนได สามารถบอกไดวา
ประเด็นของปญหาอยูที่ใด สามารถบอกไดวาโจทยถามอะไร อะไรเปนสิ่งที่โจทยกําหนดให 2) ขั้นวางแผนแกปญหา ในขั้นนี้
นักเรียนจะตองมองเห็นความสําคัญของขอมูลตาง ๆในปญหาอยางชัดเจนมากอน สิ่งที่ตองการหามีความสัมพันธกับขอมู ล
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ที่กําหนดใหอยางไร 3) ขั้นดําเนินการตามแผน ขั้นนี้เปนขั้นที่นักเรีย นลงมือทํา การคิด คํานวณตามแผนที่วางไวใ นขั้นที่ 2
เพื่อที่จะใหไดคําตอบของปญหา สิ่งที่นักเรียนจะตองใชในขั้นนี้ คือ ทักษะการคํานวณการรูจักเลือกวิธีการคํานวณที่เหมาะสมมาใช
4) ขั้ นตรวจสอบวิ ธีการและคําตอบที่ ไ ด ตรวจสอบป ญ หานั้ น ๆ ว าได ผ ลเป นอย างไรเป นขั้ นการตรวจสอบเพื่ อให แ น ใ จ
วาไดคําตอบที่ถูกตองสมบูรณ
4. ความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 3 ที่ มี ต อรู ป แบบการสอนโดยใช ส มองเป นฐานเพื่ อส ง เสริ ม
ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร อยูในระดับมากที่สุด พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ นักเรียนเขาใจขั้นตอน
การแกปญหาคณิตศาสตรเปนอยางดี นักเรียนไดรับการกระตุนสมองใหพ รอมที่จะเรีย นรูดวยกิจกรรม Brain Gym และ
นักเรียนไดชวยเหลือพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และเปนไปตามที่
อรชร ภูบุญเติม (2550: 20) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการแกปญหา คือ องคประกอบดานความรูสึกและเจตคติตอ
การแกปญหา ไดแก 1) ความตองการ ความสนใจในการแกปญหา ซึ่งอาจขึ้นอยูกับลักษณะของโจทยวาทาทายหรือสามารถเรา
ความสนใจของผูแกปญหานั้นมากนอยเพียงใดและมีความเกี่ยวของกับผูแกปญหาหรือไม เปนตน 2) ความมั่นใจ ความวิตกกังวล
ความพากเพียรและความอดทนในการแกปญหา องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก 1) บรรยากาศในการเรียนการสอน
เชน ครูผูสอน รูปแบบการสอน เทคนิคหรือวิธีการสอนของครู การใชสื่อ สภาพหองเรีย น เปนตน 2) เพื่อนรวมชั้น หรือ
บุคคลใกลชิด 3) ระยะเวลาและความตอเนื่องในการแกปญหา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ครูผูสอนควรมีการเตรียมตัวที่ดีโดยการศึกษาและทําความเขาใจองคประกอบตางๆ ของรูป แบบการสอน
ใหชัดเจนกอนนําไปใช
1.2 ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้นตอนใหเขาใจ มีการศึกษาทากิจกรรม Brain Gym เพื่อนํานักเรียน
ปฏิบัติไดถูกตอง และมีการเตรียมสื่อการสอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
1.3 ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน ฝกนักเรีย น
ใหกลาแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตรกับรูปแบบการสอนอื่น
1.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถ ในการแกปญหาในรายวิชาอื่น
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