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สุกัญญา หะยีสาและ. (2554). กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวก
และการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.   
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การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  

เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  แล้วศึกษา
ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ ความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  
และพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคันนายาว  
(ธารินเจริญสงเคราะห์) เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 32 คน  
โดยมีนักเรียนเป้าหมาย 6 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์  เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  เรื่อง 
การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 18 แผน  แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที (2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน 
การคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที (3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิง
ความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  (4) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
และ (5) แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์  
 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์นี้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสามารถในด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งจะสอดแทรกไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการบวก
และการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ในชั้นเรียนปกติ  โดยกิจกรรมการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้น
โดยใช้แนวทางของการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์และการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด ผลการวิจัย
พบว่า  

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความสามารถใน
การคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มากกว่า ร้อยละ 50 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05  
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความสามารถใน 



การคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์   
 3. เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ ากับ   
ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนและใช้การชดเชย   
และด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ มีจ านวนมากขึ้น   
โดยด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ นักเรียนสามารถเขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับ
ได้อยา่งหลากหลาย และสามารถหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนได้อย่างถูกต้อง   
ตลอดจนสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณได้   
ในขณะท่ีด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนและใช้การชดเชย   
นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลายโดยใช้ทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วย
ในการหาค าตอบ  แสดงร่องรอยการขีดเขียนโดยใช้เส้นเชื่อมจ านวนที่สัมพันธ์กัน   ใช้ลูกศรหรือ
แผนภาพเปรียบเทียบจ านวนที่ก าหนด  และใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหา
ค าตอบ   ส าหรับด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  นักเรียน
สามารถใช้สมบัติสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติพื้นฐานอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบท าให้ลด
ขั้นตอนในการคิดค านวณ 
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The purpose of the study was to construct activities used to enhance grade 1 

students’ relational thinking on addition and subtraction of number of which answers and 
operands not exceeding 100, study its effects on students’ ability in relational thinking, retention 
in relational thinking on students’ ability in relational thinking, and performance in relational 
thinking 
 Thirty-two grade 1 students of Khannayao (Tharincharensngkor) were participated in 
this study. Six out of them were targeted for a thorough analysis of their behavior in Relational 
Thinking. The instruments of this study were (1) a set of learning activities for enhancing 
Relational Thinking in addition and subtraction of integers whose results and dividends less 
than or equal to 100 for 1st grade primary students, for a total of 18 activities, each of which is 
applied in one class period that lasts for 60 minutes; (2) a retention test of relational thinking 
capability that was conducted after the experiment; (3) a retention test of relational thinking 
capability that was applied two weeks after the experiment; (4) a form for observing students’ 
behavior in relational thinking; (5) an interview form for measuring  students’ capability in 
relational thinking. 

The proposed learning activities were developed by adopting Advancing Children’ 
Mathematical Thinking (ACT) and Cognitive Guided Instruction (CGI). Results of the study were 
as follows:  

1. An analysis of the data, with at .05 level of significance, revealed that more than 
50% of subjects performed better than 50% of the total score.  

2. The outcomes of the retention test that was conducted after the experiment and the 
retention test applied two week after the experiment on the relational thinking were not 
significantly different.  



3. While the mathematics instructional activities were conducted, there was evidence 
that when the students worked on more problems, they had more relational thinking in          
(1) understanding the equality sign, (2) finding the relation of two numbers and using a 
compensation and (3) using the algebraic properties of numbers and operations that is, in 
understanding the equality sign, the students could write a variety of open sentences, and find 
their solutions. They could correctly use an equal sign to express a relation of two number. In 
finding the relation of two numbers and using a compensation, the students could write a 
variety of numberal, and used the concept of decimal carries and multiple decimal carries to 
find the solution. They could write lines to connect two number, use arrow or charts to compare 
the given numbers, and used the compared numbers to find the solution. In using the algebraic 
properties of numbers and operations, the student could use the commutative, associative and 
other algebraic properties to find the solution so that they spent less time for calculation. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้โดยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  
จันท์จารุภรณ์ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษาและคอย
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ อาจารย์  
ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ที่กรุณาให้ค าชี้แนะ อีกทั้งให้มุมมองต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยน้ี 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค ที่คอยช่วยเหลือ แนะน า เสียสละเวลา
ในการให้ค าปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อีกทั้งเป็นก าลังใจเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความ
ช่วยเหลือของท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช บุญประจักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ 
อังกนะภัทรขจร และ อาจารย์ศุลีพร เฉลียงศักดิ์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าต่างๆ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชานนท์ จันทรา ประธานการสอบปากเปล่า และ อาจารย์ ดร.เสริมศรี ไทยแท้ กรรมการที่แต่งตั้ง
เพิ่มเติม ทั้งสองท่านท่ีได้ให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัย เล่มนี ้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการและคณะครู โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ทุกท่าน 
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยขณะไปด าเนินการเก็บข้อมูล 
ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา  โรงเรียนคันนายาว  
(ธารินเจริญสงเคราะห์) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอัลอียะห์ โรงเรียนพิมานวิทย์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา จังหวัดนราธิวาส ที่กรุณาให้ผู้วิจัย
เข้าไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การคิดของนักเรียน ขอขอบคุณ ดร.อานนท์   
แปลงประสพโชค และอาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาเวลาในการแปล ตรวจและ
แก้ไขบทคัดย่อ (Abstract)  ขอบคุณอาจารย์และเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีภาควิชา ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ 
นิสิตปริญญาเอกคณิตศาสตรศึกษา รวมถึงน้องๆ นิสิตปริญญาโท ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจเสมอ
มา ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ปีการศึกษา 
2553 ทุกคนที่เป็นศิษย์น้อยท่ีน่ารักของผู้วิจัย ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจ และช่ืนชมความสามารถ ความตั้งใจ
ของนักเรียนทุกคน  

ขอขอบพระคุณ คุณแม่ ทองค า ยีกา ซึ่งแม้ท่านจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ค าสั่งสอนของท่านก็
ยังอยู่ในใจของผู้วิจัยเสมอมา “แม่ไม่มีสมบัติอะไรจะให้ นอกจากการศึกษา” ผู้วิจัยจดจ าค าสั่งสอน
ของท่านเสมอมาไม่มีวันลืม ขอขอบคุณทุกๆ คนในครอบครัว และขอขอบพระคุณอาจารย์แม่อีกครั้งท่ี
เป็นก าลังใจ ให้สติ ให้ข้อคิดต่างๆ จนผู้วิจัยสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ด้วยดี  
                                                       สุกัญญา หะยีสาและ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ที่มีศักยภาพ บุคคลใดที่มีความสามารถด้าน 
การคิดก็สามารถน าไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างไม่รู้จบ  การคิดถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ด าเนินชีวิต “เราจ าเป็นต้องสร้างตึกสูงบนฐานรากที่ม่ันคงฉันใด ความจ าเป็นในการสร้างทักษะทาง
ความคิดขึ้นในห้องเรียนก็ฉันนั้น” (เบลแลนคา; และ ฟอกาตี.้  2546: 7) จากการปฏิรูปการศึกษา
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 หมวด 4 ว่าด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น จึงเห็นได้ว่าจุดเน้นที่ส าคัญประการหน่ึงของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันคือ   
ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552: 6) คณิตศาสตรเ์ป็น
วิชาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  
สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (กรมวิชาการ.  2544: 1; กระทรวงศึกษาธิการ.  
2552: 56) ความรู้ในคณิตศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้า ประเทศใดๆ ก็ตามจะพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นได้พัฒนาด้านคณิตศาสตร์แล้วเป็นอย่างดี (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[สสวท.].  2549: (1);  ปานทอง กุลนาถศิริ. 2543: 5) แต่จาก
การประเมินผลตามโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชาติครั้งที่ 
3 (The Third International Mathematics and Science Study หรือ TIMSS)  ซึ่งสมาคมนานาชาติ
เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) ได้จัดข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในด้านการก าหนด
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้และผลของการใช้หลักสูตรของประเทศต่างๆ  โดยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2538 กลุ่มตัวอย่างตามแผนการวิจัยในระดับประถมศึกษาคือ   นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
จ านวน 5,987 คน พบว่าผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาของประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับนานาชาติ  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับท่ี 17 จาก 24 ประเทศ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
อันดับที่ 22 จาก 26 ประเทศ   (สุวพร  เซ็มเฮง; และ สิริพร  ทิพย์คง.  2540: 62-76)  อีกทั้งจากผล
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การศึกษาซ้ าการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ (TIMSS-R) 
ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งการทดสอบครอบคลุมเนื้อหาสาระ 5 ด้าน คือเศษส่วนและตัวเลข การวัด  
การน าเสนอข้อมูล เรขาคณิตและพีชคณิต เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านเนื้อหา พบว่าเนื้อหา
ที่นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ต่ าคือ พีชคณิต (สุนีย์  คล้ายนิล.  2546: 18) ซึ่งสอดคล้องกับ 
การประเมินผลตามโครงการประเมินสัมฤทธิผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.  2549: 
15) ซึ่งด าเนินการโดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ทั้งน้ีเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานใน 
การพัฒนา และปรับปรุงการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ด าเนินการประเมินในปี 2548 โดยมีโรงเรียนที่
เข้าร่วมในการประเมินจากหลายสังกัด รวม 891 โรงเรียน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนใน 
ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูงในสาระเรขาคณิต และได้คะแนนต่ าในสาระ
พีชคณิต จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่านักการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน 
คณิตศาสตรศึกษายังคงต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะสาระพีชคณิตให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

 ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สาระพีชคณิตเป็นสาระที่มีความส าคัญอย่างมาก จะเห็น
ได้ว่านักการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์หลายท่านให้ความส าคัญในการเรียนการสอนพีชคณิตจน
เกิดเป็นค าขวัญที่ว่า “Algebra for All” ( Chi; & Knuth.  2005: 1; Jacobs; et al.  2007: 258) และ
เกิดเป็นค าพูดที่ว่า “Algebra for Everyone” (วิษณุ นภาพันธ์.  2551: 2) นักเรยีนทุกคนควรเรียน
พีชคณิต ทั้งน้ีเนื่องจากวิธีการและแนวคิดของพีชคณิตจะช่วยสนับสนุนงานทางคณิตศาสตร์หลาย
สาขา เช่น ทางด้านเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร กฎทางฟิสิกส์ แบบจ าลองประชากร  ผลเชิงสถิติ ซึ่ง
สามารถแทนได้ด้วยภาษาเชิงสัญลักษณ์ทางพีชคณิต (The National Council of Teachers of  
Mathematics [NCTM].  2000: 37) พีชคณิตเป็นลักษณะทั่วไปของเลขคณิต นักเรียนส่วนใหญ่เห็น
ว่าการเรียนเลขคณิตเป็นเพียงล าดับของการค านวณ นักเรียนไม่ได้คิดในเรื่องเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐาน
ของจ านวนที่สามารถน ามาช่วยในการค านวณ เนื่องจากการเรียนเลขคณิตเป็นพื้นฐานของการเรียน
พีชคณิต ถ้านักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์เชิงเลขคณิตแล้ว ก็สามารถน าไปสู่ความส าเร็จในเรื่องของ
พีชคณิต (Linchevski; & Livneh. 1999) ซึ่งสอดคล้องกับ แมค เครเกอร์ และ สเตซี ที่ยืนยันว่า
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของการด าเนินการเชิงจ านวนจะถูกเชื่อมโยงไปยังความส าเร็จในเรื่องของ
พีชคณิตในภายหลัง (Stephens.  2007: 4 ; citing Mac Gregor; & Stacey.  1999)  
นักคณิตศาสตรศึกษาได้พยายามคิดหาวิธีการในการเรียนเลขคณิตเพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐาน
ส าหรับการเรียนรู้พีชคณิตและเชื่อว่านักเรียนนั้นสามารถเรียนเลขคณิตในแนวทางท่ีมีการเตรียม
พื้นฐานส าหรับพีชคณิตได้ ตัวอย่างหนึ่งซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวทางดังกล่าว ได้แก่ การพิจารณาการ
อธบิายของนักเรียนคนหน่ึงในการหาผลลัพธ์ของห้าสิบบวกสามสิบเป็นแปดสิบ  เนื่องจาก 5 บวก 3 
เป็น 8 ดังนั้น 5 กลุ่มของสิบ บวกกับ 3 กลุ่มของสิบจึงเป็น 8 กลุ่มของสิบจากแนวคิดดังกล่าว
สามารถ น าไปประยุกต์กับนิพจน์เชิงพีชคณิตได้ เป็น 5b+3b = 8b นอกจากนี้นักเรียนท่ีมีความ



 

 

3 

เข้าใจในเลขคณิต เกี่ยวกับสมบัติและการด าเนินการของจ านวนจะช่วยส่งผลต่อการเรียนรู้พีชคณิต
ในการศึกษาในระดับสูงต่อไป (Carpenter; Franke; & Levi.  2003: 1-6) 

  ในการหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนที่อยู่ในรูปแบบ a+b = (b+1)+ เช่น  
37+25 = 26+  นักเรียนในระดับประถมศึกษาสามารถหาค าตอบได้อย่างถูกต้องโดยใช้วิธีการคิด 
เชิงพีชคณิต อย่างไรก็ตามยังมีการคิดลักษณะหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้วิธีการของ 
การชดเชย (compensation) และการท าให้เท่ากัน (equivalence) โดยมองความสัมพันธ์ระหว่าง 25 
และ 26 ซึ่งเป็นจ านวนที่อยู่คนละข้างของเครื่องหมายเท่ากับในประโยคเปิดของจ านวนว่า 26 
มากกว่า 25 อยู่หน่ึง ดังนั้นจ านวนที่หายไปจากประโยคเปิดของจ านวนดังกล่าวต้องน้อยกว่า 37 อยู่ 
1 เพราะฉะน้ันค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนที่ก าหนดคือ 36 จะเห็นได้ว่า วิธีการคิดดังกล่าวนี้
เป็นวิธีการที่แตกต่างจากวิธีการคิดเชิงพีชคณิต ซึ่งมีวิธีการคิดโดยน า 37 บวกกับ 25 ได้ 62 แล้วน า 
26 ลบออกทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งจะได้ว่าจ านวนที่หายไปของประโยคเปิดของ
จ านวน คือ 36 ในกรณีข้างต้นอาวินและบริท (Irwin and Britt) ได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีการชดเชยและ
การท าให้เท่ากันดังกล่าวนี้เป็นการเตรียมพื้นฐานส าหรับการคิดเชิงพีชคณิต  (algebraic thinking) 
(Irwin; & Britt.  2005: 169) นักการศึกษาหลายท่านเรียกการคิดลักษณะดังกล่าวว่า  
การคิดเชิงความสัมพันธ์ (relational thinking) ซึ่งเป็นการคิดเชิงคณิตศาสตร์ลักษณะหนึ่งที่
อาศัยการมองประโยคเปิดของจ านวนโดยภาพรวม เพื่อมองความสัมพันธ์ของนิพจน์สองนิพจน์ หรือ
อาศัยการเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนที่ก าหนดให้ เพื่อใช้หาจ านวนที่ไม่ทราบค่า รวมถึงการใช้
สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการเพื่อแปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ให้สามารถค านวณได้
ง่ายขึ้น หรืออาจไม่ใช้การค านวณเชิงพีชคณิตเลย (Carpenter; Franke; & Levi.  2003; Carpenter; 
et al.  2005: Online ; Stephens; et al.  2007: 7 ;  Stephens.  2007: 2; Jacobs; et al.  2007: 
260)  พิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ 25+69+75 = นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคเปิด
ที่ก าหนดให้ได้โดยค านวณจากซ้ายไปขวา คือน า 25 บวก 69 ได้ 94 แล้วน า 94 บวก 75 ได้ 169 
แต่ถ้านกัเรียนใช้การคิดเชิงความสัมพันธ์จะสามารถหาค าตอบได้ง่ายกว่า โดยการใช้สมบัติ 
การสลับที่และการเปลี่ยนหมู่ช่วยในการหาค าตอบ โดยสลับที่ระหว่าง 69 กับ 75 จากนั้นบวก 25 
กับ 75 ได้ 100 แล้วจึงน า 100 บวกกับ 69 ได้ 169  

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการให้ความส าคัญในเร่ืองของการพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน  
(Number Sense) โดยเฉพาะ NCTM ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานเร่ืองจ านวนและการด าเนินการ 
(NCTM.  2000: 32 ) เด็กที่มีความสามารถในเรื่องของความรู้สึกเชิงจ านวน จะมีความเข้าใจใน
ความหมายและความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจ านวน และของการด าเนินการต่างๆ อีกทั้งสามารถ
คิดค านวณในใจได้อย่างยืดหยุ่น (NCTM.  1989: 38; NCTM.  2000: 32; นพพร แหยมแสง.  
2544: 4; เอมอร  สิทธิรักษ์.  2546: 5) จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความหมายของความรู้สึก 
เชิงจ านวนและความหมายของการคิดเชิงความสัมพันธ์ พบว่าการคิดเชิงความสัมพันธ์มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเชิงจ านวนด้านการรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน (number relationships) 
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รวมถึงความสามารถในการคิดค านวณในใจด้วย ส าหรับในด้านการรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน 
นักเรียนสามารถเห็นความสัมพันธ์ของจ านวนนับในลักษณะการรวมจากส่วนย่อย เช่น การมองว่า 0 
กับ 5   หรือ  1 กับ 4  หรือ   2 กับ 3 รวมกันเป็น 5  และการแยกเป็นส่วนย่อย  เช่น การมองว่า  7  
สามารถแยกได้เป็นส่วนย่อยคือ 3 กับ 4  หรือ 2 กับ 5  หรือ 1 กับ 6 เป็นต้น  ส่วนในด้าน
ความสามารถในการคิดค านวณในใจ (mental computation) เป็นวิธีการคิดค านวณภายในใจได้
อย่างรวดเร็วเพื่อหาค าตอบโดยใช้กลวิธีการคิดค านวณอย่างยืดหยุ่น เช่น  นักเรียนอาจหาผลลัพธ์
ของ  27+8 โดยคิดค านวณในใจโดยใช้ความรู้ในเร่ืองความสัมพันธ์ของจ านวนว่า 8 สามารถแยกได้
เป็นส่วนย่อยคือ 3 กับ 5 จากนั้นรวม 27 กับ 3 ได้ 30 แล้วจึงบวกกับ 5 ได้ค าตอบเป็น 35 ดังนั้นถ้า
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้มีการคิดเชิงความสัมพันธ์ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมความรู้สึกเชิงจ านวนได้ 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมในเรื่องของ
การคิดเชิงความสัมพันธ์ จะสง่ผลต่อการเรียนพีชคณิต (Jacobs; et al.  2007: 261) และความรู้สึก 
เชิงจ านวน และเป็นการเตรียมพื้นฐานส าหรับการคิดเชิงพีชคณิตอีกด้วย (Stephens; et al.  2007: 
21)  ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ดังกล่าวหากนักเรียนได้รับการฝึกฝนและส่งเสริมให้
เกิดตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาทางพีชคณิตบางรูปแบบในการเรียน
ระดับที่สูงขึ้น เช่น การแก้สมการ 2x+5 = 17 ถ้านักเรียนสามารถมองจ านวน 17 เป็น 12+5 จะได้  
2x+5 = 12+5 จากนั้นใช้สมบัติการตัดออกซึ่งจะได้  2x = 12 นักเรียนจะได้ค าตอบ คือ  x = 6  เห็น
ได้ว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการหาค าตอบของสมการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีต่างจากขั้นตอนท่ีสอนใน
ปัจจุบัน นอกจากการบวกและการลบจ านวนนับแล้ว ยังสามารถน าการคิดเชิงความสัมพันธ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินการอื่นๆ และในเนื้อหาอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การคูณ การหาร เศษส่วนและ
ทศนิยม เป็นต้น (Stephens.  2006: Online; Stephens; et al.  2007: 21) 

  จากการศึกษาถึงหลักการของรูปแบบการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ (Advancing 
Children’s Mathematical Thinking : ACT) ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสร้างความเข้าใจใน 
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อย่างมีความหมายด้วยตนเอง (Fraivillig.  2001: 459) และ
รูปแบบของการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction : CGI) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการคิดตามความเข้าใจของนักเรียน และเน้นการสร้างความรู้ด้วย 
ความเข้าใจของตัวตนเอง โดยรูปแบบของการสอนดังกล่าวจะช่วยให้ครูเข้าใจถึงความคิดของ
นักเรียนของตน ว่านักเรียนคิดอย่างไร (Carpenter; & Fennema.  1992: 460) ซึ่งจะมีส่วนใน 
การเสริมสร้างให้เกิดการคิดเชิงความสัมพันธ์  

  นอกจากนี้จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจการคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังเข้าใจความหมายของเครื่องหมายเท่ากับ
คลาดเคลื่อน ไม่มองประโยคจ านวนโดยภาพรวม ไม่สามารถใช้ความสัมพันธ์ของจ านวนและ  
การชดเชยช่วยในการหาค าตอบได้ และส่วนใหญ่ใช้การด าเนินการตามขั้นตอนวิธีเพื่อหาค าตอบ
ของประโยคจ านวน  
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  จากเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง 
การคิดเชิงความสัมพันธ์เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชรู้ปแบบการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการสอนแนะ 
ให้รู้คิด ทั้งน้ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในด้าน
การคิดเชิงความสัมพันธ์ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและ 
การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มี  
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

 3. เพื่อศึกษาความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและ  
การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีท าให้ 
 1. ได้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ในเรื่องการบวก  
และการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 2. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดเชิงความสัมพันธ์  
ส าหรับนักเรียนในชั้นอื่นๆ และในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ 

 3. เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในเรื่องจ านวนและ 
การด าเนินการ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

 4. เป็นการฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนอีกลักษณะหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนเห็นประโยชน์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และส่งผลต่อการเรียนสาระพีชคณิตในระดับที่
สูงขึ้น  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง
การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนคันนายาว  

(ธารินเจริญสงเคราะห์) ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน ซึ่งมี
นักเรียนท้ังหมด 133 คน โดยแต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1/3   ของโรงเรียน 
คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 
32 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยผู้วิจัยร่วมกับครูประจ าชั้น
คัดเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target student) จ านวน 6 คน ซึ่ง เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนอยู่ในระดับสูง 2 คน ปานกลาง 2 คน และต่ า 2 คน โดยเลือกแบบเจาะจงซึ่งคัดเลือกจาก
นักเรียนท่ีสามารถสื่อสารการคิดของตนได้ เพื่อท าการศึกษาเชิงลึกในด้านพฤติกรรมการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน 
          

  ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวจัดกระท า คือ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  

เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
     ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
     1. ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ 

และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
      2. ความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบ

จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
      3. พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
  
  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
      เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเน้ือหาในเร่ืองการบวกและการลบจ านวนที่ครอบคลุม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระท่ี 1 จ านวนและการ
ด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่างๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา ซึ่งได้ก าหนดเนื้อหาเรื่องการ
บวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

      
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 จ านวน 20   
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คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 18 คาบเรียน ทดสอบหลัง 
การทดลองทันที 1 คาบเรียน และทดสอบภายหลังสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ 1 คาบเรียน 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
     1. การคิดเชิงความสัมพันธ์ หมายถึง การคิดเชิงคณิตศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับการหาค าตอบ

ของประโยคเปิดของจ านวน (Open Number Sentence) ที่มีความสามารถใน 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ (2) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
สองจ านวนในประโยคและใช้การชดเชย และ (3) ความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวน
และการด าเนินการ 

         1.1 ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ หมายถึง นักเรียนสามารถใช้เครื่องหมาย
เท่ากับในลักษณะของการแสดงความสมดุล (balance) การสมมูล (equivalence)  หรือสัญลักษณ์ที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณที่เท่ากัน  เช่น นักเรียนสามารถหาค าตอบของ
ประโยคเปิดของจ านวน  8+5 = +6 ได้อย่างถูกต้อง และสามารถยกตัวอย่างประโยคจ านวนที่ใช้
เครื่องหมายเท่ากับที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เช่น a = a,   a b = c, a b c = d,            
a = b c, a = b c d,  a b = c d  

         1.2 ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนใน
ประโยคและใช้การชดเชย หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนแสดงจ านวนให้อยู่ในลักษณะที่
หลากหลายได้ เช่น  5 สามารถเขียนแสดงจ านวนได้เป็น 1+4, 2+3, 6-1,  7-2  และนักเรียน
สามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยได้โดยอาศัยการมองความสัมพันธ์ของ
จ านวน เช่น 
        7+8 =  นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนได้โดยอาศัยการมอง
ความสัมพันธ์ของจ านวนดังน้ี 7+8 = 7+7+1 = 14+1 = 15  หรือ 7+8 = 7+3+5 = 10+5 = 15 หรือ  
7+8 = 5+2+8 = 5+10 = 15 
        15-9 = นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนได้โดยอาศัยการมอง
ความสัมพันธ์ของจ านวนดังน้ี 13-9 = 13-10+1 = 3+1 = 4  หรือ 13-9 = 10+3-9 = 3+1 = 4  หรือ  
13-9 = 9+4-9 = 4     

7+9 = +10 นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนได้โดยอาศัยการมอง
ความสัมพันธ์ของจ านวน 9 และ 10 โดยมองว่า 10 มากกว่า 9 อยู่ 1 ดังนั้นจ านวนที่น ามาบวก 10 
แล้วได้เท่ากับ 7+9 คือ 6   

12-9 = -10 นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนได้โดยอาศัยการมอง
ความสัมพันธ์ของจ านวน 9 และ 10 โดยมองว่า 10 มากกว่า 9 อยู่ 1 ดังนั้นจ านวนที่น ามาลบด้วย 
10 แล้วได้เท่ากับ 12-9 คือ 13 
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         1.3 ความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  
หมายถึง นักเรียนสามารถใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการเพื่อค านวณนิพจน์คู่ที่ถูก
คาดหมาย เช่น การใช้สมบัติการสลับที่ (commutative property) และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ 
(associative property) ช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวน เช่น  3+9+7 = นักเรียน
สามารถหาค าตอบได้โดยน า 3 มาบวกกับ 7 เป็น 10 และน า 10 บวกกับ 9 ได้ค าตอบเป็น 19 

    2. ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียน 
ใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้การชดเชย  และด้านความสามารถในการใช้สมบัติ
พื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ โดยพิจารณาจาก 

    2.1 คะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งประกอบด้วย 
          2.1.1 คะแนนจากใบกิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม 
          2.1.2 คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม 
    2.2 คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ร้อยละ 30 

ของคะแนนเต็ม 
   3. ความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  หมายถึง การระลึกได้

ถึงวิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยนักเรียนสามารถแสดงแนวคิดเกี่ยวกับด้านความเข้าใจ
เครื่องหมายเท่ากับ  ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนใน
ประโยคและใช้การชดเชย  และด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและ  
การด าเนินการช่วยในการหาค าตอบ โดยประเมินจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน 
การคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีเปรียบเทียบกับแบบสอบวัดความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ 

   4. พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงออกของนักเรยีนในด้าน 
การคิดเชิงความสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้าน โดยพิจารณาจากงานเขียนของนักเรียนในเร่ืองการบวกและการ
ลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  และผลจากการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย โดยมี
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ และใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถ
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ช่วยในการเก็บข้อมูลในกรณีเก็บข้อมูลเชิงลึก 

   5. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมที่ใช้ใน
การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยเน้นการเสริมสร้างความสามารถในด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ซึ่งจะสอดแทรกไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100 ในชั้นเรียนปกติ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาขึ้นจะใช้แนวทางของการเพิ่มพูนการคิด
เชิงคณิตศาสตร์และการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด 
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   6. การเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ หมายถึง การส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงวิธีการในการแก้ปัญหา หรือหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนในขณะที่มีการร่วมอภิปราย
หาค าตอบ หรือขณะที่นักเรียนน าเสนอค าตอบพร้อมแสดงวิธีการคิดหาค าตอบ โดยหลักการเพิ่มพูน
การคิดเชิงคณิตศาสตร์มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) การล้วงเอาความคิดของนักเรียนให้แสดง
วิธีการในการแก้ปัญหา (2) การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเอง และ 
(3) การขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน  

   7. การสอนแนะให้รู้คิด เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการคิดตาม
ความเข้าใจของนักเรียน เป็นการสอนที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยความเข้าใจของตัวนักเรียนเอง โดย
มี 4 ขั้นตอนดังน้ี (1) ครูน าเสนอปัญหาเรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 
100  (2) นักเรียนร่วมอภิปรายเพื่อหาค าตอบโดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน าและใช้ค าถามน าเพื่อให้
นักเรียนเกิดการอภิปราย (3) นักเรียนเสนอค าตอบพร้อมแสดงวิธีการคิดหาค าตอบ โดยครูใช้
ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงวิธีการคิดที่หลากหลาย และ (4) ร่วมอภิปรายถึงวิธีในการ
แก้ปัญหา โดยแต่ละขั้นตอนจะสอดแทรกหลักการของการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
    8.   แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์   หมายถึง แบบวัด 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อตรวจสอบความสามารถในด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยปัญหาท่ีคุ้นเคยและไม่
คุ้นเคย จ านวน 15 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อสามารถใช้การคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยแบบทดสอบดังกล่าวมี 2 
ฉบับที่เป็นคู่ขนานกัน โดยใช้ทดสอบหลังสิ้นสุดการทดลองทันทีและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 
สัปดาห์ แต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric scoring)  
    9. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ หมายถึง แบบบันทึกที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เพื่อบันทึกพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน ในด้านความเข้าใจเครื่องหมาย
เท่ากับ ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้
การชดเชย และด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการช่วยในการ
หาค าตอบ ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการซึ่งผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยใช้บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกมาระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรม และการบันทึกวีดีโอเทป 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  

เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความสามารถ
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ซึ่งมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  
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กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ ์

เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน 
ความคงทนของความสามารถ 
ในการคิดเชิงความสัมพันธ ์

พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 

เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความคงทน
ของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
` 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด 
      เชิงความสัมพันธ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

หลักการของรูปแบบ 
การเพิ่มพูนการคิด 
เชิงคณิตศาสตร์  

(ACT) 
และ 

การสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  
 

 

 

การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องการบวกและ 

การลบจ านวนนับที่เน้น
การคิดเชิงความสัมพันธ์ 

 

ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา 

และทฤษฎีการเรียนรู ้
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ

ต่อไปนี ้
 
ตอนท่ี 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

1.1 ความหมายของการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
  1.2 ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ 

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนและใช้การชดเชย 
1.4 สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ 
1.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

ตอนท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
2.1 การบวกและการลบจ านวน 
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนการคิด 
                              เชิงคณิตศาสตร์ 

2.4 การสอนแนะให้รู้คิด 
  2.5 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
 ตอนท่ี 3 การประเมินผลของการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

ตอนท่ี 4 ความคงทนของการคิดเชิงความสัมพันธ์  
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ตอนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
1.1 ความหมายของการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
การคิดเชิงความสัมพันธ์เป็นการคิดเชิงคณิตศาสตร์ลักษณะหนึ่ง โดยมีจุดเริ่มมาจาก

การศึกษาของ ไอวิน และบริท (Irwin; & Britt.  2005: 169) ที่ได้ศึกษาในโครงการ Numeracy 
Project   ซึ่งเป็นโครงการของ The New Zealand Ministry of Education โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการที่สนับสนุนการน าเอากลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น (flexible strategy) มาใช้ในการแก้ปัญหา
เชิงจ านวน (numerical problem) และให้พยายามลดขั้นตอนวิธีเชิงค านวณ (computational 
algorithm) และวิธีการของนักเรียนท่ีได้มาในโครงการดังกล่าวจะเป็นการเตรียมพื้นฐานของการคิด
เชิงพีชคณิตผ่านการใช้สมการกึ่งตัวแปร (quasi-variable) ในการด าเนินการเชิงจ านวน ผลจาก 
การด าเนินโครงการดังกล่าวพบว่าวิธีการของการชดเชย (compensation) และการสมมูล 
(equivalence)  ของนักเรียนท่ีใช้ในการแก้ประโยคจ านวนจะเป็นการเตรียมพื้นฐานส าหรับการคิด
เชิงพีชคณิต  

คาร์เพนเตอร์ และคนอื่นๆ (Carpenter; et al.  2005: 54) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการคิด
ทางคณิตศาสตร์ และได้ให้ความหมายของ การคิดเชิงความสัมพันธ์ ว่า เป็นการมองนิพจน์โดย
ภาพรวมมากกว่าการใช้กระบวนการคิดค านวณทีละขั้นตอน (step-by-step) ซึ่งจะรวมถึง
ความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการเพื่อแปลง  (Transform) นิพจน์
เชิงคณิตศาสตร์เพื่อให้สามารถคิดค านวณหาค าตอบได้ง่ายขึ้นกว่าการด าเนินการตามล าดับของ
กระบวนการ เช่น  

ในการค านวณ  8+4 = +5  
ถ้านักเรียนพิจารณาสมการโดยภาพรวม และพบว่า 5 มากกว่า 4 อยู่ 1  
และเม่ือใช้ความรู้ท่ีว่า จ านวนที่เติมในช่องว่างจะต้องน้อยกว่า 8 อยู่ 1 
แสดงว่านักเรียนได้ใช้ความรู้ในเร่ืองของความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาที่ก าหนด  
นั่นคือ   8+4 = (7+1)+4 

      = 7+(1+4)       
      = 7+5  

ดังนั้น ค าตอบคือ 7  
พิจารณาตัวอย่างของปัญหาอีกลักษณะหนึ่งคือ  

87+56-56 =   
ถ้านักเรียนสามารถแก้ปัญหาในข้อนี้ได้โดยง่ายโดยพิจารณาสมการโดยภาพรวม และระลึก

ได้ว่าสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือการลบ 56 ออกจาก 56 จะไม่ส่งผลอะไรกับจ านวนแรกคือ 87 
นักเรียนไม่ต้องใช้วิธีการค านวณจากซ้ายไปขวา แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระลึกสิ่งนี้ได้ 

จากความหมายของการคิดเชิงความสัมพันธ์ของคาร์เพนเตอร์ และคนอื่นๆ ข้างต้น  
จาคอบส์ และคนอื่นๆ (Jacobs; et al.  2007: 260-261) ได้ให้ความหมายท านองเดียวกันว่า  
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การคิดเชิงความสัมพันธ์ เป็นการมองนิพจน์และสมการโดยภาพรวม การสังเกตความสัมพันธ์ของ
จ านวนที่อยู่ในนิพจน์และสมการ การคิดเชิงความสัมพันธ์เป็นวิธีด าเนินการจัดการกับจ านวนด้วย
วิธีการท่ีแตกต่างจากกระบวนการในการค านวณทีละขั้นตอน เช่น ในการค านวณ 25+58+75 = 
นักเรียนส่วนมากหาค าตอบจากสมการท่ีก าหนดให้โดยใช้วิธีการค านวณจากซ้ายไปขวา อย่างไรก็
ตาม การหาค าตอบของประโยคจ านวนดังกล่าวสามารถท าให้ง่ายขึ้นโดยรวมจ านวน 25 กับ 75 
ก่อน ซึ่งวิธีการคิดดังกล่าวนี้นักเรียนต้องสามารถมองประโยคจ านวนที่ก าหนดให้โดยภาพรวมและ
ใช้สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่มาช่วย เพื่อให้ค านวณได้ง่ายขึ้นเห็นได้ว่าการคิด 
เชิงความสัมพันธ์เป็นการน าเสนอวิธีการคิดที่ยืดหยุ่นในการค านวณโดยใช้สมบัติพื้นฐาน 
ของการด าเนินการเชิงจ านวน  

สตีเฟน (Stephens.  2006) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงความสัมพันธ์ว่าเป็นความสามารถของ
นักเรียนในการมองเห็นและใช้ความเป็นไปได้อย่างหลากหลายของจ านวนในประโยคจ านวน เช่น 
การหาค่าของ 34+29 นักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์จะไม่ใช้วิธีการ
ค านวณโดยทันทีเม่ือพบปัญหาในข้อดังกล่าว แต่จะอาศัยการมองประโยคและเปลี่ยนพจน์ของ
จ านวนในประโยคจาก 34+29 เป็น 33+30 และหาค าตอบได้โดยง่ายโดยน า 33 บวกกับ 30  

แวน ดี วอลเล (Van de Walle.  2007: 262) ได้กล่าวถึงลักษณะการคิดเชิงความสัมพันธ์ว่า
เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนสังเกตและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนที่อยู่ในแต่ละด้านของ
เครื่องหมายเท่ากับมากกว่าการที่นักเรียนมุ่งใช้วิธีการค านวณตามความเป็นจริง นอกจากนี้ สตีเฟน 
(Stephens.  2007: 2) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงความสัมพันธ์ว่าจะเกิดขึ้นเม่ือมีการใช้การชดเชย และ
การสมมูลกันเพื่อหาค่าของจ านวนที่ต้องการ โดยอาจมีการอธิบายเป็นถ้อยค า การใช้ลูกศรหรือ
แผนภาพซึ่งใช้เพื่อเปรียบเทียบจ านวนคู่หนึ่งที่อยู่คนละด้านของเครื่องหมายเท่ากับ  โดยถูกใช้อย่าง
มีเหตุผลบนพื้นฐานของการไม่ค านวณ 

สตีเฟน ไอโซดะ และอินทร์ประสิทธิ์ (Stephens; Isoda & Inprashita.  2007: 4) ได้
กล่าวถึงความหมายการคิดเชิงความสัมพันธ์ว่าเป็นการมองประโยคจ านวนโดยภาพรวม 
เครื่องหมายเท่ากับใช้เพื่อแสดงการสมมูล (equivalence)  หรือความสมดุล (balance)  รวมถึง
ความสามารถในการละเว้นรูปแบบของการคิดค านวณ แต่จะใช้การเปรียบเทียบจ านวนคู่หนึ่งที่
ทราบค่าซ่ึงอยู่คนละด้านของเครื่องหมายเท่ากับเพื่อหาจ านวนที่ไม่ทราบค่า เช่น  7+6 = +5 
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการคิดเชิงความสัมพันธ์จะใช้การเปรียบเทียบจ านวนคู่หนึ่งที่ทราบค่า
คือ 6 และ 5 นั่นคือ 5 มีค่าน้อยกว่า 6 อยู่ 1 ดังนั้นจ านวนที่น ามาบวกกับ 5 แล้วมีค่าเท่ากับ 7 บวก 
6 จะต้องมีค่ามากกว่า 7 อยู่ 1 ดังนั้นจ านวนที่ไม่ทราบค่าคือ 8  นอกจากนี้ผู้ที่มีความสามารถ
ทางการคิดเชิงความสัมพันธ์ต้องค านึงถึงทิศทางของการชดเชย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเครื่องหมาย 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง การคิดเชิงความสัมพันธ์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการอื่นๆ 
นอกจากในเร่ืองของการบวกและการลบ ได้แก่ การคูณ และการหาร และในสาระอื่นๆ ได้แก่ 
เศษส่วน และทศนิยมเป็นต้น 
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จาคอบส์ และคนอื่นๆ (Jacobs; et al.  2007: 260-261) ได้กล่าวถึงการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ ว่า เป็นการน าเสนอในลักษณะของการเปลี่ยนถ่าย จากจุดมุ่งหมาย 
เชิงเลขคณิตซึ่งเป็นการค านวณเพื่อมุ่งหาค าตอบ ไปยังจุดมุ่งหมายเชิงพีชคณิตซึ่งเป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์  การคิดเชิงความสัมพันธ์จะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ ระหว่างจ านวน
และสมบัติพื้นฐานของการด าเนินการทางจ านวน นักเรียนสามารถใช้การคิดเชิงความสัมพันธ์ช่วยใน
การคิดค านวณให้ง่ายขึ้น สร้างและเรียนรู้ความคิดรวบยอดใหม่ๆ ขยายการด าเนินการไปยัง
ขอบเขตของจ านวนใหม่ๆ และสร้างส านึกทั่วไปของเลขคณิต ซึ่งสอดคล้องกับ แวน ดี วอลเล  
(Van de Walle.  2007: 262) ที่กล่าวว่า การคิดเชิงความสัมพันธ์นอกจากจะช่วยให้คิดค านวณง่าย
ขึ้นยังถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความส าคัญในบรรดาหลายกลยุทธ์หลายๆ วิธี 

 
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดหลักของการคิดเชิงความสัมพันธ์ได้ดังตาราง  
 

ตาราง 1  สรุปแนวคิดหลักของการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 

ชื่อนักการศึกษา แนวคิดหลักของการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ไอวิน และบริท  

 
- ใช้วิธีการของการชดเชย  
-  การสมมูล  

คาร์เพนเตอร์ และคนอื่นๆ  
 

- มองนิพจน์และสมการโดยภาพรวม 
- ใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและ 
       การด าเนินการ 

จาคอบส์ และคนอื่นๆ  
 

- มองนิพจน์และสมการโดยภาพรวม 
- สังเกตความสัมพันธ์ของจ านวนที่อยู่ใน   
      นิพจน์ และสมการ  
- ใช้สมบัติพื้นฐานของการด าเนินการ 
      ทางจ านวน  

สตีเฟน  
 

- มองเห็นและใช้ความเป็นไปได้อย่าง  
      หลากหลายของจ านวนในประโยคจ านวน  
- ใช้การชดเชย และการสมมูลกันเพื่อหาค่า  
      ของจ านวนที่ต้องการ 

แวน ดี วอลเล  
 

- สังเกตและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน  
     สองจ านวน 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

ชื่อนักการศึกษา แนวคิดหลักของการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
สตีเฟน ไอโซดะ และอินทร์ประสิทธิ์  
 

- การมองประโยคจ านวนโดยภาพรวม   
- เครือ่งหมายเท่ากับใช้เพื่อแสดงการสมมูล   
      หรือความสมดุล 
- ใช้การเปรียบเทียบจ านวนคู่หนึ่งที่ทราบค่า  
      ซึ่งอยู่คนละด้านของเครื่องหมายเท่ากับ  
      เพื่อหาจ านวนที่ไม่ทราบค่า  

 
โดยสรุปแล้วการคิดเชิงความสัมพันธ์ หมายถึง การคิดเชิงคณิตศาสตร์ลักษณะหนึ่งท่ีใช้ใน

การหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนในด้านต่อไปนี้ (1) ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  
(2) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้  
การชดเชย และ(3) ความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  

 
 1.2 ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ 

ค าว่า เท่ากับ (equal) เช่น aequales, aequantur, esgale, faciunt, ghelijck หรือ gleich 
หรือบางครั้งก็พบในรูปแบบ aeq และสัญลักษณ์ที่แทนสัญลักษณ์การเท่ากัน เช่น “II”, “[“, “<<”,”<” 
มีการใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันมานานแล้ว แต่เครื่องหมายเท่ากับ (=)  ใช้งานทางคณิตศาสตร์ 
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1557 โดยนักคณิตศาสตร์ชาวเวลส์ ชื่อ Robert Recorde ในหนังสือ  
The Whetstone of Witte ซึ่งเรียกว่า Gemowe lines (เส้นคู่แฝด) ในสมัยนั้นสัญลักษณ์ดังกล่าวยัง
ไม่เป็นที่นิยมกันมากนัก บางทีก็มีการใช้เส้นตั้งสองขีด || หรืออักษร æ แทน (æ มาจากภาษาละติน 
aequalis แปลว่า เท่ากัน) ซึ่งหลังจากงานตีพิมพ์ของ Robert Recorde  ก็ไม่ปรากฏในงานตีพิมพ์
ของผู้ใดอีกเลย อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1631 สัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับดังกล่าวปรากฏขึ้นอีก
ครั้งในงานตีพิมพ์ของ Thomas Hariot, William Oughtred และ Richard Norwood ซึ่งก็เป็นที่นิยม
ใช้กันมาถึงปัจจุบัน (Oksuz.  2008: Online) 

ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญในการพัฒนาการให้เหตุผล  
เชิงพีชคณิต (Falkner; Levi; & Carpenter.  1999: 232; NCTM.  2000: 94; Carpenter; Franke;  
& Levi.  2003: 4) นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ มักมีความเข้าใจที่
ผิดพลาดในเรื่องของความหมายเท่ากับและหลักการสมมูลกันของสมการ  และมีแนวคิดเกี่ยวกับ
เครื่องหมายเท่ากับว่า “จ านวนที่เติมหลังเครื่องหมายเท่ากับจะต้องเป็นค าตอบหรือผลของ 



 16 

การค านวณจ านวนที่มีมาก่อนหน้า” (“the answer com next” หรือ “the answer is coming”) 
นักเรียนไม่ได้มองเครื่องหมายเท่ากับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ “is the same as” 
(Kieran.  1981; Matz.  1982; Falkner; Levi & Carpenter.  1999: 233; Carpenter; Franke;  
& Levi.  2003: 4) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บ่อยครั้งที่ครูยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายเท่ากับ
ให้เป็นจุดสิ้นสุดของสมการ ซึ่งมีจ านวนเพียงจ านวนเดียวที่ตามหลังสัญลักษณ์ดังกล่าว เช่น  
7+3 = 10 หรือ 57-10-2 = 45 ท าให้นักเรียนคิดว่าเครื่องหมายเท่ากับเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เพื่อ
แทนการค านวณ และจ านวนที่เติมหลังเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นผลลัพธ์ของการด าเนินการที่มีมา  
ก่อนหน้าเท่าน้ัน หรืออาจเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการของนิพจน์ทั้งหมดที่อยู่ในประโยค
จ านวน 

แฟงเนอร์ เลวี และคาร์เพนเตอร์ (Falkner; Levi; & Carpenter.  1999: 232-236) ได้ให้
นักเรียนเกรด 1-6 ตอบปัญหาประโยคจ านวนต่อไปนี้ 
 จ านวนอะไรที่เติมในช่องว่างและท าให้ประโยคจ านวนเป็นจริง  
    8+4 = +5 
 
ตาราง 2 จ านวนนักเรียนที่ตอบประโยคจ านวน 8+4 = +5 คิดเป็นร้อยละของแต่ละเกรด 

   
ร้อยละของการตอบ 

เกรด       ค าตอบ 7 12 17 12 และ 17 
1 และ 2  5 58 13 8 
3 และ 4 9 49 15 10 
5 และ 6 2 76 21 2 

  
จากการศึกษาพบว่ามีนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 10  ที่ตอบปัญหาดังกล่าวได้ถูกต้อง คือ 7 

และนักเรียนในเกรด 5 และ 6 พบว่าตอบถูกน้อยกว่านักเรียนในเกรดต้นๆ จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า
มีนักเรียนในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของ
เครื่องหมายเท่ากับ (equal sing) นักเรียนส่วนมากโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่
เข้าใจว่าเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณที่
เท่ากัน และเข้าใจว่าเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายท่ีแสดงการสิ้นสุดของการค านวณ  
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนน้ีจะจ ากัดความสามารถของนักเรียนในการเรียนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน
เชิงเลขคณิตด้วยความเข้าใจ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนน้ีจะสร้างปัญหาเม่ือนักเรียนเริ่มเรียน
พีชคณิต 
  คาร์เพนเตอร์ ฟรานกี และเลวี (Carpenter; Franke; & Levi.  2003. 9-26) ได้สัมภาษณ์
นักเรียนในการตอบปัญหาประโยคจ านวน 8+4 = +5 ซึ่งพบว่านักเรียนที่มีความเข้าใจ
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คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของเครื่องหมายเท่ากับมีการตอบปัญหาประโยคจ านวนที่แตกต่าง
กัน 3 ลักษณะ ได้แก่  
 1. นักเรียนตอบ 12 ในการหาค าตอบของประโยคจ านวน นักเรียนไม่สนใจจ านวนที่อยู่
ในช่วงท้าย (+5) ในกรณีน้ีนักเรียนใช้เครื่องหมายเท่ากับว่า หมายถึง เครื่องหมายท่ีค าตอบต้องอยู่
หลังเครื่องหมายเท่ากับ และค าตอบน้ันเป็นผลจากการด าเนินการของจ านวนที่อยู่ทางด้านขวาของ
เครื่องหมายเท่ากับ นักเรียนมองเห็นประโยคจ านวนที่ก าหนดในลักษณะ 8+4 =  
 2. นักเรียนตอบ 17 ในการหาค าตอบของประโยคจ านวน นักเรียนใช้จ านวนทั้งหมดที่อยู่ใน
ประโยคจ านวนมาบวกกัน นักเรียนไม่ได้ระลึกว่าเครื่องหมายเท่ากับที่ปรากฏอยู่ในประโยคจ านวน
ในต าแหน่งที่แตกต่างกัน จะท าให้เกิดประโยคจ านวนที่แตกต่างกัน นั่นคือนักเรียนเห็นว่าประโยค
จ านวน 8+4 = +5 ไม่แตกต่างกับประโยคจ านวน 8+4+5 =   

3. นักเรียนตอบ 12 และ 17 นั่นคือ 8+4 = 12+5 = 17 ในกรณีน้ีนักเรียนจะขยายปัญหาใน
การหาค าตอบของประโยคจ านวน เครื่องหมายเท่ากับถูกใช้เพื่อแสดงล าดับของการค านวณ 

จะเห็นได้ว่าแนวการหาค าตอบของนักเรียนทั้งสามลักษณะไม่มีความสมเหตุสมผล การตอบ
ในลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 3 นักเรียนเห็นว่าหลังเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นผลรวมของการ
ด าเนินการที่อยู่ทางด้านขวา ส่วนในลักษณะที่ 2 นั้นเห็นว่าล าดับการบวกในประโยคจ านวนน้ันไม่มี
ความส าคัญ 

การพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน ในเรื่องของความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ หรือ
ภาวะเท่ากัน จะใช้การอภิปรายเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเครื่องหมาย
เท่ากับ บริบทของการอภิปรายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายเท่ากับควรมีลักษณะ
ดังนี้” (Carpenter; Franke; & Levi.  2003: 14-20) 

1. เตรียมบริบทท่ีจะมุ่งให้นักเรียนมีการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดของตน  
2. ท้าทายความคิดรวบยอดของนักเรียนโดยการเตรียมบริบทท่ีแตกต่างกันเพื่อให้นักเรียน

เกิดความต้องการที่จะทดสอบตนเอง 
3. เตรียมบริบทเพื่อเปิดมุมมองการคิดของนักเรียน 
การอภิปรายความหมายของเครื่องหมายเท่ากับเป็นข้ันแรกในการพัฒนาการคิดและการให้

เหตุผลเชิงพีชคณิต ซึ่งในการอภิปรายเพื่อให้เกิดความเข้าใจดังกล่าว ครูควรเตรียมประโยค ถูก/ผิด 
และประโยคเปิดของจ านวน เพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปราย ประโยคจ านวนควรเตรียมไว้อย่าง
หลากหลายเพื่อท้าทายให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด ในการเตรียมประโยคไว้ส าหรับอภิปราย
อาจเริ่มด้วยประโยคในลักษณะ 8+4 = +5 รูปแบบของประโยคควรเตรียมไว้หลายลักษณะไม่
เฉพาะในรูปแบบของ a+b = c เท่าน้ัน ตัวอย่างของประโยคที่ควรเตรียมส าหรับการอภิปราย เช่น  

3+5 = 8    8 = 3+5     8 = 8     3+5 = 3+5     3+5 = 5+3    3+5 = 4+4   
นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าประโยคจ านวน 3+5 = 8  ถูก แต่ไม่แน่ใจประโยค  8 = 3+5  ซึ่งครู

และนักเรียนควรร่วมอภิปรายกันเพื่อให้เห็นว่าประโยค  8 = 3+5  นั้นเป็นจริง การเปรียบเทียบ
ประโยคจ านวนน้ันสามารถท าให้นักเรียนตัดสินใจได้ว่าประโยคจ านวนน้ันถูกหรือผิด นักเรียน  
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บางคนอาจเห็นว่าควรมีเพียงจ านวนเดียวที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับ ดังนั้นการเตรียมประโยค
จ านวนในลักษณะ 3+5 = 5+3 จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้นักเรียนปรับแนวคิดดังกล่าว นอกจากนี้ครู
ควรเตรียมประโยคจ านวนที่หลากหลาย และที่มีศูนย์ในประโยค เช่น   9+5 = 14   9+5 = 14+0   
9+5 = 0+14    9+5 = 13+1  เพื่อให้นักเรียนยอมรับประโยคจ านวนซ่ึงปรากฏจ านวนมากกว่าหนึ่ง
จ านวนหลังเครื่องหมายเท่ากับ  

การยกตัวอย่างประโยคจ านวน  9+5 = 14+0  และ   9+5 = 13+1   จะช่วยแก้ไขความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนท่ีว่า “ค าตอบของ 9+5 จะต้องอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับ” นอกจากนี้การเตรียม
ประโยคเปิดของจ านวนเพื่อให้นักเรียนหาจ านวนที่มาเติมในช่องว่างแล้วท าให้ประโยคเป็นจริง ซึ่ง
ควรให้มีการเชื่อมโยงกับประโยค ถูก/ผิด ในข้างต้น เช่น 3+5=   3+ = 8    8 = 3+     

= 3+5   8 =    3+5 = +5   3+5 = +3  3+5 = +4 จะสามารถช่วยในการตรวจสอบ 
ความเข้าใจของนักเรียนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับ 

นักเรียนต้องมีความเข้าใจภาวะเท่ากันว่า เป็นความสัมพันธ์ ซึ่งใช้แสดงว่านิพจน์ 
ทางคณิตศาสตร์สองนิพจน์มีค่าเหมือนกัน ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งส าคัญมาก  (Falkner; Levi; & 
Carpenter.  1999: 234) เนื่องจาก (1) ใช้แนวคิดของภาวะเท่ากันเพื่อคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
นิพจน์ในประโยคจ านวน  เช่น   7+8 = 7+7+1   ซึ่งนักเรียนอาจไม่ทราบค่าของ   7+8     
แต่ นักเรียนรู้ว่า 7+7 เป็น 14 และมีอีก 1 ดังนั้น 7+8 จึงมีค่า 15 นักเรียนท่ีมีความเข้าใจในเรื่อง 
ภาวะเท่ากันจะมีการน าเสนอแนวคิดเชิงเลขคณิตที่หลากหลาย เช่น 17-9 = 17-10+1 โดยนักเรียน
สามารถใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมือนกัน ในการแก้ปัญหาที่มีความยากกว่า เช่น 45-18 = 
45-20+2 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงผลการหลอมรวมการสอนระหว่างเลขคณิตกับพีชคณิต  
(2) ความเข้าใจในเรื่องภาวะเท่ากันในลักษณะความสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากการขาด  
ความเข้าใจดังกล่าวจะท าให้เป็นอุปสรรคส าหรับนักเรียนเมื่อนักเรียนถ่ายโยงแนวคิดจากเลขคณิต
ไปพีชคณิต (Kieran.  1981; Matz.  1982) เช่นพิจารณาการแก้สมการ 4x+27 = 87  
ในการแก้สมการในขั้นแรกคือการลบ 27 ออกจาก 87 จะได้ 4x = 87-27 ซึ่งในการด าเนินการ 
ที่แท้จริงแล้วเป็นการลบ 27 ออกจากทั้งสองด้านของสมการ ซึ่งถ้านักเรียนมองภาวะเท่ากันในแง่
ความสัมพันธ์ระหว่างสองนิพจน์แล้วก็สามารถเข้าใจได้ว่า ถ้าปริมาณสองปริมาณเท่ากันแล้ว 
ปริมาณแรกน้อยไป 27 ปริมาณที่สองก็ต้องน้อยลงไป 27 ด้วย นักเรียนสามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใด
ต้องลบ 27 ออกจากทั้งสองด้านของสมการ ทั้งน้ีเพื่อให้คงเหลือปริมาณสองปริมาณที่ยังคงเท่ากัน 
ถ้านักเรียนเข้าใจหลักการว่าเครื่องหมายเท่ากับแสดงความสัมพันธ์ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่แทน  
การค านวณก็จะท าให้สามารถระลึกถึงล าดับของการแก้สมการได้  

กอนซาเลซ แอมบรอส และมาร์ทิเนส (Gonzalez; Ambrose; & Martinez.  2004) ได้
วิเคราะห์ความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายเท่ากับของนักเรียนเกรด 3 เกรด 5 และเกรด 6 โดยให้
นักเรียนหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวน เช่น 14+ = 13+4 และ = 25-12 จาก
การศึกษาพบว่านักเรียนเกรด 3 มีการตอบสนองที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของประโยค ซึ่ง
นักเรียนส่วนใหญ่จะพิจารณาความหมายของเครื่องหมายเท่ากับในแง่ของการค านวณโดยไม่นึกถึง
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ความหมายในแง่ของความสัมพันธ์เลย ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการที่นักเรียนไม่สามารถหา
ค าตอบของประโยคในลักษณะ 12+7 = 7+ ได้ ส าหรับนักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ส่วนใหญ่
สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง และสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
ความสัมพันธ์ แต่มักตอบผิดในกรณีที่การด าเนินการเป็นลบ 

โมลลินา และ แอมบรอส (Molina; & Ambrose.  2006: 111-117) ได้ศึกษาถึงผลของ 
การส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์ขณะที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของเครื่องหมาย
เท่ากับ โดยได้ท าการศึกษากับนักเรียนท้ังหมด 18 คน ระยะเวลาในการศึกษาแบ่งเป็น 5 ช่วง  
ดังรายละเอียดดังน้ี  

ช่วงที่ 1 ศึกษาว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายเท่ากับว่าเป็นอย่างไร โดยให้
นักเรียนแก้ปัญหาประโยคเปิดจ านวน เพื่อพิจารณาความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งผล
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเครื่องหมายเท่ากับ 

ช่วงที่  2  ศึกษาว่าความคิดรวบยอดของนักเรียนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับค่อยๆ ปรากฏ
ขึ้นอย่างไร เม่ือมีการอภิปรายประโยคจ านวนถูก /ผิดในลักษณะต่างๆ คณะผู้วิจัยได้ใช้ค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเร่ิมอภิปราย โดยเริ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของเครื่องหมายเท่ากับ 
มุมมองของนักเรียนบางคนมองเครื่องหมายเท่ากับเหมือนตาชั่งที่ได้วางจ านวนที่เหมือนๆ  กันทัง้คู่
ในแต่ละด้าน บางคนมองว่าเครื่องหมายเท่ากับ หมายถึง ท าให้เท่ากันหรือจ านวนที่เหมือนกัน 
นักเรียนบางคนมองประโยค 2+2+2 = 3+3 ว่าไม่ถูกต้อง นักเรียนคิดว่าประโยคที่ถูกต้องควรเขียน
ในลักษณะ 2+3 = 5 บางคนมองว่าประโยคดังกล่าวไม่ถูกต้องเพราะเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลาง 

ช่วงที่ 3 ศึกษาว่านักเรียนสามารถพัฒนาการคิดเชิงความสัมพันธ์ได้หรือไม่ขณะมี  
การอภิปรายในเร่ืองของเครื่องหมายเท่ากับ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการอภิปรายประโยคจ านวน
ถูก/ผิด ให้นักเรียนพยายามแสดงความคิดเห็นของตน และกระตุ้นให้นักเรียนมีการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ นักเรียนเร่ิมมีความก้าวหน้าในเรื่องความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับอย่างมี
นัยส าคัญ พิจารณาประโยคที่น่าสนใจคือประโยค 3+3+3 = 9+2 = 11 มีนักเรียนบางคนไม่แน่ใจว่า
ประโยคที่ก าหนดนี้ถูกหรือผิด บางส่วนของประโยคถูกแต่บางส่วนผิด หลังจากที่มีการอภิปรายว่า
ประโยคดังกล่าวผิด คณะผู้วิจัยได้ประเมินความเข้าใจของนักเรียนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่ง
พบว่า มีนักเรียนมากกว่า 9 คนที่มีความเข้าใจในการใช้เครื่องหมายเท่ากับได้หลากหลายรูปแบบ  

ช่วงที่ 4 ศึกษาว่าเมื่อนักเรียนเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับได้อย่างถูกต้องแล้ว จะสามารถใช้
การคิดเชิงความสัมพันธ์ช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวนที่ก าหนดได้หรือไม่ คณะผู้วิจัยได้
ก าหนดประโยคถูก/ผิดเพื่อใช้ในการอภิปราย เช่น 27+48-48 = 27 ถูก  เพราะเม่ือบวก 48 และลบ
ด้วย 48 ผลที่ได้จะมีค่าเป็นศูนย์ หรือ 12-7 = 13-8  ถูกเพราะบวก 1 กับ 7 และบวก 1 กับ 12 ใน
ตัวอย่างนี้นักเรียนไม่ได้ใช้วิธีค านวณเพื่อตัดสินใจตอบ อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีนักเรียนบางคนให้
เหตุผลโดยขึ้นอยู่กับวิธีการค านวณ ผลจากการอภิปรายพบว่ามีนักเรียน 7 คนที่แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
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ช่วงที่ 5 ศึกษาความคงทนของนักเรียนในเร่ืองความเข้าใจกับเครื่องหมายเท่ากับ โดย
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดประโยคเปิดของจ านวนในรูปแบบท่ีคล้ายกับช่วงแรกแต่ใช้จ านวนที่แตกต่าง
กัน พบว่ามีนักเรียน 12 คนจาก 15 คนที่ตอบค าถามได้ถูกต้อง 5 ข้อจาก 7 ข้อ แสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายเท่ากับ นักเรียนอีก 2 คนแสดงให้เห็นว่ายังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับ โดยเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับใช้ส าหรับแสดงว่าค าตอบต้อง
เป็นสิ่งที่ตามมาหลังเครื่องหมายเท่ากับ แต่แสดงการยอมรับประโยคย้อนกลับในลักษณะ c = a+b 
นักเรียนหน่ึงคนไม่สามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนที่ประเมินผลได้ถูกต้องเลย และไม่ได้แสดง
ความคิดรวบยอดที่ชัดเจนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับ คณะผู้วิจัยได้เตรียมประโยคเปิดของจ านวน
ข้อหนึ่ง คือ 238+49 = +40+9 เพื่อประเมินผลการใช้การคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยถามเพื่อให้
นักเรียนอธิบาย พบว่า มีนักเรียน 4 คนที่อธิบายโดยสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ จากการวิจัยน้ีเห็นได้ว่า คณะผู้วิจัยประสบผลส าเร็จในการช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ความคิดรวบยอดของเครื่องหมายเท่ากับโดยผ่านการท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ  ที่คณะผู้วิจัย
ก าหนด 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์นี้ ต้องการให้นักเรียนมี
ความเข้าใจความหมายของเครื่องหมายเท่ากับ โดยมองว่าเครื่องหมายเท่ากับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
ความสัมพันธ์ที่เท่ากันระหว่างปริมาณสองปริมาณที่อยู่คนละด้านของเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งได้
ก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประโยคจ านวนที่ก าหนดว่าถูกหรือผิด  และถ้าผิด
จะแก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างไร นอกจากนี้นักเรียนต้องสามารถหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวน
ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง  

 
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนและใช้การชดเชย  
ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา การนับถือเป็นพื้นฐานส าคัญของนักเรียน 

ในการเรียนรู้เรื่องจ านวน และความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน ครูควรจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความเข้าใจในเรื่องจ านวน  และความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวน (NCTM.  2000: 79-81) การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน เช่น จ านวน 10 สามารถ
รวมได้จาก 1 กับ 9 หรือ 2 กับ 8 หรือ 3 กับ 7 หรือ 4 กับ 6 หรือ 5 กับ 5 จ านวน 29 สามารถรวม
ได้จาก 20 กับ 9 จ านวน 27 สามารถแยกเป็น 27 หน่วย หรือ 1 สิบ และ 17 หน่วย หรือ 2 สิบ และ 
7 หน่วย ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในเร่ืองของการบวกและการลบจ านวน กิจกรรมที่
พัฒนาความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน โดยก าหนดให้นักเรียนใช้ตู้รถไฟสีแดง 8  
ตู้สีด า 8 ตู้ น ามาต่อกันให้ได้ตู้รถไฟ 8 ตู้ แล้วบันทึกผล ผลบวกของจ านวนตู้รถไฟสีแดงและจ านวน
ตู้รถไฟสีด าที่ต่อแบบต่างๆ กัน ได้ดังนี้  8+0 = 8    7+1 = 8    6+2 = 8     5+3 = 8    4+4 = 8    
3+5 = 8     2+6 = 8    1+7 = 8  และ 8+0 = 8  การท ากิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนสังเกตเห็น
ความสัมพันธ์บางประการของจ านวน (นพพร  แหยมแสง.  2544: 19-20)  
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การชดเชย (compensation) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อเท็จจริงท่ีไม่รู้ (unknown 
fact) ให้เป็นข้อเท็จจริงท่ีรู้ (known fact)  เช่น การทบสิบ โดยมีการเพิ่มจ านวนของจ านวนหนึ่ง และ 
การลดจ านวนของอีกจ านวนหน่ึง (Rathmell.  1987: 21) ดังตัวอย่าง 

การคิด 9+6 ถูกเปลี่ยนเป็น 10+5 โดย 9 เพิ่มอีก 1 จาก 6 เป็น 10 และ 6 ลดไป 1 เป็น 5 
ดังนั้น 9+6 จึงมีค่าเท่ากับ 10+5 เป็น 15 

ลักษณะการคิดดังกล่าวน าเสนอเป็นแบบจ าลองได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองของการชดเชย 

 
นอกจากการทบสิบแล้วยังมีการทบจ านวนซึ่งเป็นพหุคูณของสิบ เช่น การคิด 38+57  

ถูกเปลี่ยนเป็น 40+55 หรือ การคิด 51-39 ถูกเปลี่ยนเป็น 50-38 
การคิดเชิงความสัมพันธ์ นอกจากสามารถน ามาใช้ในเรื่องของการบวกและการลบจ านวน

นับแล้ว ยังสามารถน าการคิดเชิงความสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ไนการด าเนินการอื่นๆ  ได้แก่ 
การด าเนินการในเรื่องของการคูณ และการหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (Stephens; et al.  2007: 21) 

 
9625 

 4                              4 
24100 

 

192 25 
4                              4 

768 100 
 

 
ภาพประกอบ 3 การใช้การชดเชยในเรื่องของการคูณ 

 
เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกฝนการคิดเชิงความสัมพันธ์ในเรื่องของการชดเชยอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการคิดดังกล่าวสามารถที่จะน าไปประยุกต์เพื่อใช้กับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเร่ืองอื่นๆได้ เช่น เรื่อง
เศษส่วนและทศนิยม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (Stephens, Max.  2006: Online) 

 
 
 

 

9+6 
 

10+5 =15 
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1) 1 5
7 3

6 6
  

แนวคิดในการหาผลลัพธ์  1 5
7 3

6 6
  = 2

7 4
6
  = 2

3
6

  

หรือ    7 5
6 3

6 6
  = 2

3
6

 

 

2) 4
12 7

9
  

แนวคิดในการหาผลลัพธ์  4
12 7

9
  = 5

12 8
9
  = 5

4
9

  

หรือ    4
12 7

9
  = 4

12 7
9

   = 4
5

9
  = 5

4
9

 

          
3) 8.23 - 3.67 

แนวคิดในการหาผลลัพธ์  8.23 - 3.67 = 8.56-4 = 4.56  
     +.33  +.33 

 หรือ   8.23 - 3.67 = 8-3.44 = 4.56  
      -.23   -.23  

 หรือ   8.23 - 3.67 = 7.99-3.43 = 4.56  
      -.24    -.24 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์นี้ ต้องการให้นักเรียน

มองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน เข้าใจหลักของการชดเชย และน าไปใช้ในการคิดหา
ค าตอบของประโยคจ านวนที่ก าหนด 

 
1.4 สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  
นักเรียนท่ีมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสมบัติและการด าเนินการของจ านวนจะช่วยส่งผลต่อ

การเรียนรู้พีชคณิตส าหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป (Carpenter; Franke; & Levi.  2003: 1-6) 
พิจารณาการหาผลลัพธ์ของห้าสิบบวกสามสิบเป็นแปดสิบ  เนื่องจาก 5 บวก 3 เป็น 8 ดังนั้น 5 กลุ่ม
ของสิบ บวกกับ 3 กลุ่มของสิบจึงเป็น 8 กลุ่มของสิบ ซึ่งสามารถเขียนเป็นประโยคได้ดังนี้  

50+30  = 5x10+3x10 
= (5+3) x 10 
= 8 x 10 
= 80  

จากแนวคิดดังกล่าวสามารถไปประยุกต์กับนิพจน์เชิงพีชคณิตได้เป็น 5b+3b=8b สมบัติ
พื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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พบสมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนดังต่อไปนี้  
(สสวท.  2548) 
 
ตาราง 3 สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
สมบัติการมีเอกลักษณ์การบวก 
(addition identity property)   

a+0 = a 
หรือ 0+a =a 

จ านวนใดๆ เมื่อบวกกับศูนย์ จะได้
ผลบวกเท่ากับจ านวนจ านวนนั้น 

สมบัติการสลับที่  
(commutative property)   

a+b = b+a การบวกสองจ านวนใดๆ เมื่อสลับที่กัน 
ผลบวกจะมีค่าเท่ากัน 

สมบัติการเปลี่ยนหมู่ 
(associative property) 
 

(a+b)+c = a+(b+c) การบวกสามจ านวนใดๆ เมื่อน าผลบวก
ของจ านวนแรกกับจ านวนที่สอง บวกกับ
จ านวนที่สาม ผลบวกจะมีค่าเท่ากับ  
การน าจ านวนแรก บวกกับ ผลบวกของ
จ านวนที่สองกับจ านวนที่สาม 

 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์นี้ ต้องการให้นักเรียนน า

สมบัติของจ านวนและการด าเนินการไปใช้ในลักษณะไม่เป็นทางการอีกทั้งต้องการให้นักเรียนเกิด  
ข้อคาดเดาในเรื่องสมบัติของจ านวนในเรื่องของการบวกและการลบบางลักษณะ ได้แก่ a-a = 0   
a-0 = a  และ  a+b-b = a 

 
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงความสัมพันธ์  
ไอวิน และบริท ได้ศึกษาในโครงการ Numeracy Project   ซึ่งเป็นโครงการของ The New 

Zealand Ministry of Education โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สนับสนุนการน าเอากลยุทธ์ที่มี
ความยืดหยุ่น (flexible strategy) มาใช้ในการแก้ปัญหาเชิงจ านวน (numerical problem) และให้
พยายามลดขั้นตอนวิธีเชิงค านวณ (computational algorithm) โดยได้ท าการศึกษากับนักเรียนท่ีมี
อายุ 12 ปี จ านวน 431 คน ที่ร่วมในโครงการ และจ านวน 468 คน ที่ไม่ได้ร่วมในโครงการ โดยมี 
ข้อค าถามทั้งหมด 21 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่ การชดเชยในการบวก (Compensation in 
addition)  การชดเชยในการลบ (Compensation in subtraction)  การชดเชยในกฎของการแจกแจง 
(Compensation in the distributive law of multiplication over addition) การสมมูลกันด้วยผลบวก
และผลต่าง (Equivalence with sums and differences)  การชดเชยในการคูณ (หรือกฎการ 
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เปลี่ยนหมู่) (Compensation in multiplication (or the associative law))  และการสมมูลกันด้วยค่า
ของเศษส่วน (Equivalence with fractional values) ผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการได้ส าเร็จมากกว่านักเรียนท่ีไม่ได้ร่วมโครงการ  

คาเพนเตอร์ และเลวี (Carpenter; & Levi.  2000) ได้ทดลองตรวจสอบความเข้าใจในเรื่อง
เครื่องหมายเท่ากับของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยให้นักเรียนพิจารณาประโยคเปิดของจ านวน 
8+4= +5 ผลการทดลองพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เติม 12 หรือ 17 ในช่องว่าง ซึ่งจากการวิเคราะห์
พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจว่า จ านวนที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับคือค าตอบที่ได้จากการค านวณ  

คาร์เพนเตอร์ และคนอื่นๆ (Carpenter; et al.  2005: 53-59) ได้ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัย
เชิงคุณภาพ ในเรื่องของการพัฒนาการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งได้แสดงตัวอย่างการสัมภาษณ์
นักเรียนเกรด 3 จ านวนสองคน จากห้องเรียนซึ่งมีการสนับสนุนให้นักเรียนมีการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ ในการสัมภาษณ์นักเรียนท้ังสองคนนี้ คณะผู้วิจัยได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของสมบัติ 
การแจกแจง โดยตัวอย่างแรกได้แสดงให้เห็นว่าครูมีการเตรียมล าดับของโครงสร้างประโยคจ านวน
อย่างไร จึงสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนเร่ิมเห็นความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ านวนในเรื่อง
การคูณและใช้สมบัติการแจกแจง และตัวอย่างที่สองได้แสดงให้เห็นว่านักเรียนอีกคนหน่ึงซึ่งมีความ
เข้าใจในการใช้สมบัติการแจกแจงแล้วจะใช้สมบัติดังกล่าวอย่างไรเพื่อให้สามารถขยายความรู้ของ
ตนเอง ผลจากการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์เม่ือครูมีการ
น าเสนอล าดับของโครงสร้างประโยคจ านวนอย่างเหมาะสมนักเรียนสามารถที่จะเรี ยนรู้ท่ีจะใช้สมบัติ
การแจกแจงได้ และถ้านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติการแจกแจงก็จะใช้ความรู้ดังกล่าวช่วย
ในการหาเหตุผลของประโยคจ านวนที่ก าหนด 

ฮันเตอร์ (Hunter.  2007) ได้ท าการศึกษาถึงกลยุทธ์ที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาประโยค
เปิดจ านวนที่สมมูลกัน และศึกษาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเม่ือนักเรียนแก้ปัญหาประโยคจ านวนดังกล่าว 
การเก็บข้อมูลท าโดยใช้แบบทดสอบที่พัฒนาโดย สตีเฟน และให้นักเรียนท าแบบทดสอบดังกล่าว 
แบบทดสอบให้นักเรียนหาจ านวนที่เติมในช่องว่างในแต่ละข้อและท าให้ประโยคเป็นจริง ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษากับนักเรียนเกรด 5-7 จ านวนทั้งสิ้น 361 คน ผลการศึกษาพบว่ามีนักเรียนจ านวน  
ร้อยละ 46 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ใช้กลยุทธ์เชิงเลขคณิต นักเรียนจ านวนร้อยละ 28 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมดใช้กลยุทธ์เชิงความสัมพันธ์ และนักเรียนจ านวนร้อยละ 26 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมดใช้ท้ังกลยุทธ์เชิงเลขคณิตและเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งสรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้
กลยุทธ์เชิงเลขคณิตมากกว่ากลยุทธ์เชิงความสัมพันธ์ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพบว่านักเรียนยัง
ขาดความเข้าใจในเรื่องของเครื่องหมายเท่ากับ โดยนักเรียนมองว่าเครื่องหมายเท่ากับเป็นสิ่งที่บ่งช้ี
ถึงผลที่เกิดจากการด าเนินการ 

สตีเฟน ไอโซดะ และอินทร์ประสิทธิ์ (Stephens; Isoda; & Inprashita.  2007) ได้ท า 
การวิจัยโดยได้ศึกษาถึงการประยุกต์ของการคิดเชิงความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาประโยคจ านวน โดย
ได้สัมภาษณ์นักเรียนเกรด 5 เกรด 6 และเกรด 7 ในสามประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นจ านวน 227 
คน ประเทศออสเตรเลียจ านวน 301 คน และประเทศไทยจ านวน 194 คน โดยสัมภาษณ์นักเรียน
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ประเทศละสองโรงเรียน โดยทุกโรงเรียนมีวิธีการสอนแบบขั้นตอนวิธีเชิงค านวณ (computational 
algorithms) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงในหลักสูตร ถึงแม้ว่าการคิดเชิงความสัมพันธ์จะถูกน าเสนอ
ในการสอนบางโรงเรียน แต่ก็ไม่ได้ให้ความส าคัญเท่ากับการน าเสนอเชิงค านวณ  คณะผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการใช้การคิดเชิงความสัมพันธ์เพื่อแก้ประโยค
จ านวนที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มของประโยคจ านวนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 
ตาราง 4 รูปแบบของประโยคจ านวนที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
กลุ่ม A  

 

 
กลุ่ม B  

 

 
กลุ่ม C 

 
23+15 = 26+  
73+49 = 72+  
43+ = 48+76 

     + 17 = 15+24 

39-15  = 41-  
99 - = 90 - 59 

          104 -45 =  - 46 

     746-262+ = 747 
     746 +  - 262 = 747 

 
ตัวอย่างของลักษณะการคิดเชิงความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่ม มีดังต่อไปนี้ 
กลุ่ม A จากประโยคจ านวน +17 = 15+24   ถ้าเอาสองออกจาก 17 และบวก 2 กับ 22 

ก็จะได้ประโยคจ านวนที่อยู่ทางด้านหลัง (นักเรียนเกรด 6) 
กลุ่ม B จากประโยคจ านวน 99 -  = 90 – 59  เมื่อ 99 มากกว่า 90 อยู่ 9 จ านวนที่เติม

ในช่องว่างจะต้องมากกว่า 59 อยู่ 9 ซึ่งมีค าตอบเป็น 68 (นักเรียนเกรด 5) 
กลุ่ม C จากประโยคจ านวน 746 + - 262 = 747 เนื่องจาก 746 น้อยกว่า 747 อยู่ 1

ดังนั้นค าตอบคือ 263 (นักเรียนเกรด 5) 
ในการด าเนินการวิจัยในข้ันสุดท้ายคณะผู้วิจัยได้ให้นักเรียนแก้ปัญหาประโยคจ านวนที่รวม

สัญลักษณ์เชิงอักษรน่ันคือ 
ก าหนดจ านวน 4 จ านวน ได้แก่ n-1, n+5, 7 และ 1 จงเติมจ านวนดังกล่าวในช่องว่าง 

เพื่อให้ประโยคถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าท าไมค าตอบจึงถูกต้อง 
 

  +     =    +       
                                    ช่องA    ช่องB    ช่องC    ช่องD 

 โดยคณะผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าถ้านักเรียนใช้การคิดเชิงสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาใน 3 กลุ่ม
ของประโยคจ านวนที่ก าหนดในช่วงแรก จะสามารถท านายความส าเร็จระดับสูงในค าถามที่รวม
สัญลักษณ์เชิงอักษรหรือไม่ และถ้านักเรียนใช้การคิดเชิงเลขคณิตเพื่อการแก้ปัญหาใน 3 กลุ่มของ
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ประโยคจ านวนในช่วงแรก สามารถท านายความส าเร็จในค าถามที่รวมสัญลักษณ์เชิงอักษรหรือไม่ 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนทีใ่ช้การคิดเชิงสัมพันธ์เพื่อแก้ประโยคจ านวนมีปรากฏทุกสามประเทศ 
โดยเฉพาะในช่วงปลายของโรงเรียนประถมศึกษา  นักเรียนท่ีมีความเสถียรทางด้านการคิด 
เชิงสัมพันธ์ในเรื่องประโยคจ านวนในช่วงแรก จะประสบผลส าเร็จในประโยคจ านวนทีร่วมสัญลักษณ์
เชิงอักษร  ส่วนนักเรียนท่ีแสดงการคิดเชิงเลขคณิตเพียงอย่างจะประสบความส าเร็จน้อยกว่า 

จาคอบส์ และคนอื่นๆ (Jacobs; et al.  2007) ได้ศึกษาการพัฒนาครูประจ าการโดยมุ่งเน้น
ที่การให้เหตุผลเชิงพีชคณิตของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้
ศึกษากับโรงเรียนในเมืองรวม 19 โรงเรียน  ครูจ านวน 180 คน และนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 3,735 
คน จากเขตการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในเขตแคลิฟอร์เนีย โดยอบรมครูที่มีส่วนร่วมใน
โครงการวิจัย ซึ่งสอนอยู่ในเกรด 1-5 ให้เข้าใจเกี่ยวกับการให้เหตุผลเชิงพีชคณิต ซึ่งเป็นลักษณะ
ทั่วไปของเลขคณิต และศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีถูกสอนโดยครูที่
มีส่วนร่วมโครงการวิจัยถูกท าให้เกิดวิธีการท่ีแตกต่างกันอย่างมากของนักเรียน รวมถึงวิธีการท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้การคิดเชิงความสัมพันธ์มากกว่าครูที่ไม่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย ส าหรับ
นักเรียนท่ีถูกสอนโดยครูที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย แสดงให้เห็นอย่างมีนัยส าคัญว่ามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายเท่ากับและมีการใช้วิธีการท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการคิดเชิงความสัมพันธ์ระหว่าง
การสัมภาษณ์มากกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยครูท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 
 สตีเฟน และวอง (Stephens; & Wang.  2008: 28-39) ได้ท าการศึกษาโดยส ารวจ 
จุดเชื่อมต่อบางประการในการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยได้ท าการศึกษากับนักเรียนเกรด 6 และ
เกรด 7 จากประเทศออสเตรเลียและประเทศจีน โดยจุดมุ่งหมายในการศึกษามีสองประการ คือ
ประการแรกต้องการที่จะศึกษาว่าท าอย่างไรนักเรียนจึงจะสามารถเปลี่ยนถ่ายจากเลขคณิตไปสู่
พีชคณิต และประการที่สองเพื่อต้องการระบุจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญในขบวนการในการเปลี่ยนถ่ายจาก
เลขคณิตไปพีชคณิตดังกล่าว ในการศึกษาใช้ประโยคจ านวนที่มีจ านวนไม่ทราบค่าหน่ึงและสอง
จ านวน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงความสัมพันธ์ พบว่า ถ้านักเรียนได้รับ 
การส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์จะท าให้สามารถน าไปใช้ในการคิดหาค าตอบของประโยค
จ านวนในลักษณะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ในการส่งเสริมการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ ด้านความสามารถ 
ในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้การชดเชย  และด้าน
ความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ จะเป็นการเตรียมพื้นฐาน
ส าหรับการเรียนพีชคณิตในระดับสูงต่อไป 
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ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ ์ 
           ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและ  
การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้
ศึกษาถึงเนื้อหาที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ได้แก่ เรื่องการบวกและการลบ 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการบวกและการลบ ตลอดจนทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.1 การบวกและการลบจ านวน  
ส าหรับงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้พิจารณาและก าหนดเนื้อหาในเรื่องการบวกและการลบจ านวนนับที่มีผลลัพธ์และ  
ตัวตั้งไม่เกิน 100  

การบวก เป็นการน าจ านวนสองจ านวนมารวมกัน ซึ่งจ านวนที่ได้จากการรวมสองจ านวน
เข้าด้วยกัน เรียกว่า ผลบวก หรือ ผลรวม  

การลบ เป็นการน าจ านวนหน่ึงออกจากจ านวนหน่ึง แล้วหาจ านวนที่เหลือ หรือเป็น 
การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนว่าต่างกันเท่าใด 

กรมวิชาการ ได้เสนอแนวการสอนในเร่ืองการบวกและการลบว่า ควรสอนเป็น 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ (1) ใช้ของจริง (2) ใช้รูปภาพ และ(3) ใช้สัญลักษณ์ และได้เสนอเทคนิคที่ใช้ในการบวกและ 
การลบไว้ดังนี้ (กรมวิชาการ.  2540: 2, 20)   

เทคนิคการบวก ได้แก่ เทคนิคการนับครบสิบ การนับต่อ การใช้ผลบวกของเลขโดดบางคู่ 
ส าหรับเทคนิคการลบ ได้แก่ เทคนิคการนับลด เทคนิคการนับเพิ่ม เทคนิคการหักออกจากสิบ หรือ
พหุคูณของสิบ เทคนิคการเพิ่มหรือลดตัวลบให้เป็นสิบ หรือพหุคูณของสิบ เทคนิคการนับเพิ่มครั้งละ
สบิ   

นอกจากนี้ กรมวิชาการ ได้เสนอแนะว่าควรฝึกให้นักเรียนได้ใช้เทคนิคการบวกและการลบที่
หลากหลาย และควรถามถึงวิธีในการคิดหาค าตอบของนักเรียน ว่ามีวิธีการคิดหาค าตอบอย่างไร และ
ที่ส าคัญคือต้องมีการฝึกทักษะในเร่ืองของการบวกและการลบ 

คาร์เพนเตอร์ และคนอื่นๆ (Carpenter; et al.  1999: 7-22) ได้กล่าวถึงปัญหาในเรื่องของ
การบวกและการลบซึ่งมี 4 ประเภท ได้แก่  

1. ปัญหาการรวม (Join Problem) เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทิศทางหรือการกระท าที่ถูก
ก าหนดโดยมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนของสมาชิกในเซตๆ  หนึ่งทีถู่กเพิ่มขึ้น โดยจ านวนที่ถูกเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวจะถูกก าหนดขึ้นโดยเจาะจง 

2. ปัญหาแบ่งแยก (Separate Problem) มีลักษณะคล้ายกับปัญหาการรวม แต่ในปัญหา
การแบ่งแยกนี้ปริมาณในจ านวนแรกจะถูกท าให้ลดมากกว่าถูกท าให้เพิ่มข้ึน  
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3. ปัญหาส่วนย่อย-ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part-Part-Whole Problem) เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างเซตๆ หนึ่งที่คงที่ ซึ่งถูกก าหนดขึ้นโดยเฉพาะและสับเซตที่ไม่มีส่วนร่วมกัน
ของเซตดังกล่าว  

4. ปัญหาเปรียบเทียบ (Compare Problem) เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณ แต่จะแตกต่างจากปัญหาส่วนย่อย-ส่วนย่อย-ส่วนรวม ตรงท่ีปัญหาการเปรียบเทียบ
จะเป็นเซตสองเซตที่แตกต่างกัน 

ตัวอย่างของปัญหาท้ัง 4 ประเภท น าเสนอได้ดังตาราง 
 
 

ตาราง 5 ตัวอย่างปัญหาการบวกและการลบ 
 

ประเภทของปัญหา รูปแบบของปัญหา 
การรวม ไม่ทราบผลลัพธ์ 

คอนน่ีมีหมากฝรั่ง 5 
ชิ้น เจนให้มาอีก 8 
ชิ้น รวมแล้วคอนน่ีมี
หมากฝรั่งท้ังหมดกี่
ชิ้น 

5+8 =  

ไม่ทราบค่าเปลี่ยนแปลง 
คอนน่ีมีหมากฝรั่ง 5 ชิ้น 
คอนน่ีต้องการหมากฝรั่ง
อีกกี่ชิ้น จึงจะมีหมากฝรั่ง
รวม 13 ชิ้น 

 
5+  = 13 

ไม่ทราบค่าเร่ิมต้น 
คอนน่ีมีหมากฝรั่งอยู่
จ านวนหน่ึง เจนให้มา
อีก 8 ชิ้นรวมเป็น 13 
ชิ้น ในตอนแรกคอนน่ี
มีหมากฝรั่งอยู่กี่ชิ้น 

+8 = 13 
การแบ่งแยก ไม่ทราบผลลัพธ์ 

คอนน่ีมีหมากฝรั่ง 13 
ชิ้น ให้เจนไป 5 ชิ้น 
คอนน่ีเหลือหมากฝรั่ง
กี่ชิ้น 

 
 

13-5 =  

ไม่ทราบค่าเปลี่ยนแปลง 
คอนน่ีมีหมากฝรั่ง 13 ชิ้น 
แบ่งให้เจนไปส่วนหน่ึง 
คอนน่ีเหลือหมากฝรั่ง 5 
ชิ้น คอนน่ีแบ่งหมากฝรั่ง
ให้เจนไปกี่ช้ิน 

 
13-  = 5 

ไม่ทราบค่าเร่ิมต้น 
คอนน่ีมีหมากฝรั่งอยู่
จ านวนหน่ึง แบ่งให้
เจนไป 5 ชิ้น คอนน่ี
เหลือหมากฝรั่ง 8 ชิ้น 
ในตอนแรกคอนน่ีมี
หมากฝรั่งอยู่กี่ชิ้น 

-5 = 8 
ส่วนย่อย-ส่วนย่อย-
ส่วนรวม 

ไม่ทราบส่วนรวม 
คอนน่ีมีหมากฝรั่งสีแดง 5 ชิ้นและ
สีฟ้า 8 ชิ้น รวมแล้วคอนน่ีมีหมาก
ฝรั่งทั้งหมดกี่ชิ้น 

5+8 =  

ไม่ทราบส่วนย่อย 
คอนน่ีมีหมากฝรั่ง 13 ชิ้น หมากฝรั่ง 5 
ชิ้นเป็นสีแดง และท่ีเหลือเป็นสีฟ้า   
คอนน่ีมีหมากฝรั่งสีฟ้ากี่ช้ิน 

13-5 =  
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 
ประเภทของปัญหา รูปแบบของปัญหา 
การเปรียบเทียบ ไม่ทราบส่วนต่าง 

คอนน่ีมีหมากฝรั่ง 13 
ชิ้น เจนมีหมากฝรั่ง 5 
ชิ้น คอนน่ีมีหมากฝรั่ง
มากกว่าเจนกี่ชิ้น 

13-5 =  

ไม่ทราบปริมาณที่
เปรียบเทียบ 
เจนมีหมากฝรั่ง 5 ชิ้น  
คอนน่ีมีมากกว่าเจน 8 ชิ้น 
คอนน่ีมีหมากฝรั่งกี่ชิ้น 

5+8 =  

ไม่ทราบสิ่งที่อ้างอิง 
คอนน่ีมีหมากฝรั่ง 13 
ชิ้น คอนน่ีมีหมากฝรั่ง
มากกว่าเจน 5 ชิ้น 
เจนมีหมากฝรั่งกี่ชิ้น 

13-5 =  
 
ส าหรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเรื่องการบวกและการลบ มีดังต่อไปนี้ 
1. กลยุทธ์แบบจ าลองโดยตรง (Direct Modeling Strategies) ใช้แก้ปัญหาหลายๆ ปัญหา 

เช่น ปัญหาการรวม (ไม่ทราบผลลัพธ์) หรือ ส่วนย่อย-ส่วนย่อย-ส่วนรวม (ไม่ทราบผลรวม) รูปแบบ
ของกลยุทธ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.1 การหาส่วนรวมท้ังหมด (Joining All) นักเรียนจะใช้วัตถุหรือนิ้วมือเพื่อแทน
จ านวนของการบวก และจะนับจ านวนในเซตทั้งสองนั้นรวมกัน เช่น โรบินมีรถของเล่น 4 คัน  
ในวันเกิดเพื่อนให้มาอีก 7 คัน โรบินจะมีรถทั้งหมดกี่คัน ในการแก้ปัญหานักเรียนจะนับตัวนับเป็น
สองกอง กองละ 4 และกองละ 7 และจะนับตัวนับทั้งหมดทีละหนึ่งรวมกันเป็น 13 

1.2 การหาส่วนที่เพิ่ม (Joining To) คล้ายกับกลยุทธ์แรก แต่จะใช้แก้ปัญหา 
การรวม (ไม่ทราบค่าเปลี่ยนแปลง) เช่น โรบินมีรถของเล่น 4 คัน เพื่อนให้มาอีกจ านวนหน่ึงใน 
วันเกิดรวมแล้วมี 11 คัน เพื่อนให้มากี่คัน การแก้ปัญหานักเรียนจะนับตัวนับกองหนึ่งซึ่งมีจ านวน 4 
และจะใช้การนับตัวนับเพิ่มทีละหนึ่งจนกระท่ังถึง 11 จ านวนของตัวนับที่นับเพิ่มจะเป็นค าตอบของ 
การแก้ปัญหาดังกล่าว  สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับกลยุทธ์นี้คือ นักเรียนต้องสามารถแบ่งแยกเซตที่
นับเพิ่มจากเซตในตอนแรกได้ โดยอาจแยกวัตถุที่นับเพิ่มไว้ต่างหาก หรือใช้ตัวนับที่มีสีแตกต่างกัน 
  1.3 การหาส่วนที่เหลือ (Separating From) ใช้แก้ปัญหาการหาส่วนท่ีเหลือ (ไม่
ทราบผลลัพธ์) ที่รวมการลบหรือการแบ่งออก ปริมาณที่ตั้งต้นจะมีค่ามากและปริมาณที่มีค่าน้อยกว่า
จะถูกน าออกจากปริมาณที่ตั้งต้น เช่น คลอเรลมีปลา 12 ตัว ให้โรเจอร์ไป 5 ตัว คลอเรลจะเหลือปลา
กี่ตัว ในการแก้ปัญหานี้นักเรียนจะนับตัวนับกองหนึ่งจ านวน 12 ตัว และจะน าตัวนับจ านวน 5 ตัว
ออกจากกองดังกล่าว และนับตัวนับที่เหลือซึ่งจะเป็นค าตอบการแก้ปัญหาในข้อนี้ 
  1.4 การหาส่วนที่แบ่งออกไป (Separating To) ใช้แก้ปัญหาการหาส่วนที่แบ่ง
ออกไป (ไม่ทราบค่าเปลี่ยนแปลง) ที่มีการกระท าของการแบ่งออก กลยุทธ์นี้คล้ายกับการหาส่วน 
ทีเ่หลือ วัตถุจะถูกนับออกจากปริมาณที่มากกว่าเพื่อให้เท่ากับปริมาณอีกปริมาณหนึ่งซึ่งน้อยกว่า 
เช่น  โรเจอร์มีสติกเกอร์ 13 ชิ้น เขาให้สติกเกอร์บางส่วนกับคลอเรล เขาเหลือสติกเกอร์ 4 ชิ้น  
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เขาให้สติกเกอร์ คลอเรลไปกี่ชิ้น การแก้ปัญหานี้นักเรียนจะนับตัวนับกองหนึ่งจ านวน 13 ตัว และจะ
น าตัวนับออกทีละหนึ่งจากกองดังกล่าวจนกระท่ังเหลือเท่าจ านวนที่ต้องการ จ านวนของตัวนับที่นับ
ออกไปจะเป็นค าตอบของการแก้ปัญหาในข้อนี้ การแก้ปัญหาโดยกลยุทธ์นี้จะใช้การลองผิดลองถูก
อยู่บ้าง เพราะนักเรียนไม่สามารถนับวัตถุออกได้โดยง่าย นักเรียนจะต้องนับวัตถุที่เหลือหลังจากที่
น าออกว่าจะมีปริมาณเท่ากับวัตถุที่คงเหลือหรือไม่ 
  1.5 กลยุทธ์การจับคู่ (Matching Strategy)  ใช้แก้ปัญหาเปรียบเทียบ (ไม่ทราบค่า
แตกต่าง) กลยุทธ์นี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่มีความสมนัยกัน 1 ต่อ 1 ระหว่างสมาชิกของเซตสองเซต 
ขณะท่ีเซตหนึ่งถูกจับคู่หมด การนับสมาชิกที่ไม่ถูกเข้าคู่กันก็จะเป็นค าตอบ เช่น มาร์คมีหนู 6 ตัว 
จอยมีหนู 11 ตัว จอยมีหนูมากกว่ามาร์คกี่ตัว ในการแก้ปัญหานี้ นักเรียนจะนับตัวนับออกเป็นสอง
เซต เซตหนึ่งมีจ านวน 6 ตัวและอีกเซตหนึ่งมี 11 ตัว โดยจะน าตัวนับในเซตที่มี 6 ตัวมาวางเรียง
เป็นแถว และน าตัวนับที่อยู่ในกอง 11 ตัวมาเรียงโดยให้อยู่ในแนวเดียวกัน จ านวนตัวนับที่ไม่มีคู่จะ
เป็นค าตอบของการแก้ปัญหาในข้อนี้ 
  1.6 การลองผิดลองถูก (Trial and Error)  ให้ส าหรับแก้ปัญหาในรูปแบบปัญหาที่ไม่
ทราบค่าตั้งต้นซ่ึงถือเป็นปัญหาที่ยาก เนื่องจากปริมาณตั้งต้นไม่รู้จึงไม่สามารถถูกแทนด้วยจ านวน
ใดได้ นักเรียนจึงใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก เช่น โรบินมีรถของเล่นอยู่จ านวนหน่ึง ในวัน
เกิดเพื่อนให้มาอีก 5 คัน รวมเป็น 11 คัน โรบินมีรถของเล่นก่อนวันเกิดกี่คัน ในการแก้ปัญหานี้
นักเรียนจะลองผิดลองถูกโดยก าหนดตัวนับตั้งต้น เช่นนับตัวนับตั้งต้น 3 และนับเพิ่มไปอีก 5  และ
เมื่อนับตัวนับทั้งหมดรวมเป็น 8 ซึ่งน้อยกว่า 11  นักเรียนก็จะลองก าหนดตัวนับตั้งต้นใหม่และก็ท า
ในลักษณะเดียวกันน้ี 
 2. กลยุทธ์การนับ (Counting Strategies) กลยุทธ์การนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็น
นามธรรมกว่าการใช้แบบจ าลองด้วยวัตถุทางกายภาพ ในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวนักเรียนจะต้อง
ระลึกได้ว่าไม่จ าเป็นในการสร้างวัตถุทางกายภาพ รูปแบบของกลยุทธ์ดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้ 
  2.1 การนับเพิ่มจากจ านวนแรก (Counting On From First) ใช้ส าหรับ 
การแก้ปัญหาการรวม (ไม่ทราบผลลัพธ์) และปัญหาส่วนย่อย-ส่วนย่อย-ส่วนรวม (ไม่ทราบส่วนรวม) 
นักเรียนจะใช้วิธีการนับต่อจากจ านวนแรก ล าดับของการนับจะสิ้นสุดลงเม่ือนักเรียนนับจ านวนที่
สองเสร็จลง  เช่น โรบินมีรถของเล่น 4 คัน ในวันเกิดเพื่อนให้มาอีก 7 คัน โรบินจะมีรถทั้งหมดกี่คัน 
ในการแก้ปัญหานักเรียนจะนับต่อจากจ านวนแรกคือ 4 โดยจะนับเพิ่มทีละหน่ึง พร้อมกับชูน้ิวเพิ่ม 
ทีละหนึ่งเช่นกัน การนับจะสิ้นสุดลงเม่ือนักเรียนชูน้ิวครบ 7 นิ้ว ผลจากการนับก็จะเป็นค าตอบของ
การแก้ปัญหาในข้อนี้ 

2.2 การนับเพิ่มจากจ านวนที่มากกว่า (Counting On From Larger) กลยุทธ์นี้จะมี
ลักษณะคล้ายกับกลยุทธ์การนับเพิ่มจากจ านวนแรกแต่นักเรียนจะนับเพิ่มจากจ านวนที่มีค่ามากกว่า
ระหว่างจ านวนสองจ านวนที่ก าหนด เช่น โรบินมีรถของเล่น 4 คัน ในวันเกิดเพื่อนให้มาอีก 7 คัน  
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โรบินจะมีรถทั้งหมดกี่คัน ในการแก้ปัญหานักเรียนจะนับต่อจากจ านวน 7และนับเพิ่มไปจนครบ 4 
นิ้วผลจากการนับก็จะเป็นค าตอบของการแก้ปัญหาในข้อนี้ 

2.3 การนับเพิ่มไปยัง (Counting On To) ใช้ส าหรับแก้ปัญหาการรวม (ไม่ทราบ 
ค่าเปลี่ยนแปลง) กลยุทธ์นี้คล้ายกับกลยุทธ์แบบจ าลองโดยตรง การรวมไปยัง นักเรียนจะนับต่อ 
จากจ านวนแรกเพื่อไปหาจ านวนที่เป็นค าตอบ และค าตอบจะเป็นจ านวนที่นับเพิ่มขึ้นของการนับ
จากจ านวนตั้งต้นจนเสร็จสิ้น เช่น โรบินมีรถของเล่น 8 คัน เพื่อนให้มาอีกจ านวนหน่ึงในวันเกิด  
รวมมีทั้งหมด 13 คัน เพื่อนให้รถของเล่นในวันเกิดกี่คัน ในการแก้ปัญหานักเรียนจะนับเพิ่มต่อจาก 
8 นั่นคือเริ่มนับ 9 จนถึง 13 ซึ่งเพิ่มไป 5 จ านวน ดังนั้นค าตอบก็คือ 5 

2.4 การนับลด (Counting Down) ใช้ส าหรับปัญหาการแบ่งแยก (ไม่ทราบผลลัพธ์) 
นักเรียนจะเริ่มนับจากจ านวนที่มีค่ามากกว่าในปัญหาและนับย้อนกลับ เช่น คอเรลมีปลา 11 ตัว ให ้
โรเจอร์ไป 3 ตัว คอเรลจะเหลือปลากี่ตัว นักเรียนจะใช้น้ิวมือและนับลดโดยเริ่มนับจาก 11 และนับ
ลดไป 3 จ านวนแล้วดูจ านวนน้ิวมือที่คงเหลือ 

2.5 การนับลดไปยัง (Counting Down To) ใช้ส าหรับปัญหาแบ่งแยก (ไม่ทราบค่า
เปลี่ยนแปลง) โดยนักเรียนจะนับย้อนกลับโดยเริ่มจากจ านวนที่มากกว่าไปยังจ านวนที่น้อยกว่าใน
ปัญหาท่ีก าหนด เช่น คอเรลมีปลา 12 ตัว ให้โรเจอร์ไปจ านวนหน่ึง คอเรลเหลือปลา 8 ตัว คอเรลให้
ปลาโรเจอร์ไปกี่ตัว นักเรียนจะนับย้อนกลับโดยเริ่มจาก 12 จนถึง 8 ขณะนับลดลงหนึ่งก็จะชูนิ้วขึ้น
หนึ่งน้ิว เมื่อนับลดถึง 8 ก็จะดูจ านวนน้ิวมือที่ชูข้ึนมา 
 นอกจากกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องการบวกและการลบที่กล่าวมาในข้างต้น ยังมี
กลยุทธ์อีกลักษณะหนึ่งท่ีใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ านวน (Number Facts) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความ
ยืดหยุ่นท่ีเรียกว่า Derived Facts  (Carpenter; et al.  1999: 24)  ตัวอย่าง เช่น เมื่อนักเรียนได้
เรียนรู้การบวกแบบสองเท่า (doubles) ได้แก่ 4+4 หรือ 7+7 และเรียนรู้การบวกทบสิบ ได้แก่ 7+3 
หรือ 4+6 นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เช่น 
 มีกบนั่งอยู่บนใบบัว 6 ตัว กระโดดมาเพิ่มอีก 8 ตัว รวมมีกบกี่ตัว 
นักเรียน 4 คนตอบได้อย่างทันทีทันใดว่า 14 วิธีการคิดของนักเรียนทั้ง 4 คนมีดังนี้ 

คนแรก    :  เพราะ 6 บวก 6 เป็น 12 และมีเพิ่มอีก 2 จึงรวมเป็น 14 
คนที่สอง :  8 บวก 8 เป็น 16 แต่ในกรณีน้ีคือ 8 บวกกับ 6 ซึ่ง 6 น้อยกว่า 8 อยู่ 2    
               ดังนั้น  ค าตอบจึงเป็น 14  
คนที่สาม :  น า 1 ออกจาก 8 มารวมกับ 6 ซึ่งจะเป็น 7 กับ 7 ดังนั้นค าตอบจึงเป็น 14 
คนที่สี่     :  8 บวกกับ 2 เป็น 10 และมีอีก 4 ดังนั้นค าตอบจึงเป็น 14 
การหาค าตอบของนักเรียนในลักษณะที่กล่าวมาขึ้นอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการคิดเชิงความสัมพันธ์ ปัจจัยสาม
ประการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ านวน 
ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมควรใช้วัสดุที่เป็นรูปธรรม การจัดกิจกรรมในช่วงแรกของการด าเนินการ
ควรใช้วัสดุที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนาความคิดรวบยอด  ปัญหาท่ีให้
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นักเรยีนได้ท าควรให้มีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง อุปกรณ์ต่างๆ จะมีส่วนช่วยในการแสดงการพิสูจน์
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน (2) สอนโดยใช้กลยุทธ์การคิดใหม่ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ 
กลยุทธ์คิดที่ใหม่ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนระลึกถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ านวนจาก
ความทรงจ าและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงดังกล่าว  และ  (3) ควรฝึกฝนการคิดอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะการคิดเป็นกลุ่มเนื่องจากการฝึกฝนเพียงล าพังย่อมไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
กลยุทธ์ในการคิด (Rathmell.  1987: 16-17) 

รีส ์และคนอื่นๆ (Reys; et al.  2004: 200-202) ได้กล่าวถึงตัวแบบที่ใช้แสดงการบวก เช่น 
ตัวนับ (Counters) ลูกบาศก์ (Linking cubes) เส้นจ านวน (Number line) สเกลสมดุล (Balance 
scale) ซึ่งแต่ละตัวแบบน้ันมีแนวคิดในการบวก ว่าการบวก หมายถึง การหาจ านวนทั้งหมด ตัวแบบ
ส าหรับการบวกสามารถน าไปใช้ในเรื่องการลบได้ ซึ่งแต่ละตัวแบบสามารถน าไปประยุกต์กับสาม
สถานการณ์ซ่ึงน าไปสู่การลบ คือ (1) การแบ่งแยกหรือการเอาออก เป็นการน าปริมาณๆ หนึ่งออก
จากปริมาณที่ก าหนด เช่นแอนมีลูกโป่ง 7 ลูก ให้นักเรียนไป 4 ลูก เหลือลูกโป่งเท่าไร (2) ปัญหา
เปรียบเทียบหรือการหาปริมาณที่แตกต่างกันของสองปริมาณ ซึ่งจะใช้การจับคู่กัน 1 ต่อ 1 และ
พิจารณาปริมาณที่เหลือ เช่น แอนมีลูก 7 ลูก โรสมี 4 ลูก แอนมีลูกโป่งมากกว่าโรสกี่ลูก และ 
(3) ปัญหาส่วนย่อย-ส่วนรวม (part-whole) เป็นปัญหาซ่ึงเซตของวัตถุจะถูกแบ่งเป็นสองเซต ซึ่งจะรู้
จ านวนรวมทั้งหมด ส่วนย่อยเพียงหน่ึงส่วน และให้หาปริมาณของส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วน เช่น แอนมี
ลูกโป่ง 7 ลูก เป็นสีแดง 4 ลูก ที่เหลือเป็นสีฟ้า แอนมีลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูก 

คาเพนเตอร์ และโมเซอร์ (Carpenter; & Moser.  1984: 179-202) ได้ศึกษาถึงกระบวนการ
ที่นักเรียนเกรด 1-3 ใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องการบวกและการลบ ซึ่งได้แบ่งการด าเนินการของ
นักเรียนออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับ 0 นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการบวกและการลบได้  
ระดับ 1 นักเรียนมีข้อจ ากัดในด้านวิธีการที่ใช้ สามารถใช้วิธีการปฏิบัติจริงได้เท่านั้นอาจใช้

นิ้วมือช่วยในการหาค าตอบ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวกจะใช้วิธีการนับ ส่วนการแก้ปัญหาเรื่อง
การลบอาจใช้วิธีการนับเพิ่ม การจ าแนกและการจับคู่ นักเรียนท่ีอยู่ในระดับน้ีไม่สามารถแก้ปัญหา
ระคนที่มีทั้งการบวกและการลบได้ 

ระดับ 2 นักเรียนสามารถส่งผ่านวิธีการที่สร้างตัวแบบโดยตรงไปสู่วิธีการนับ และสามารถ
ใช้วิธีการท้ังสองเพื่อแก้ปัญหา และใช้วิธีการนับสิ่งของและการนับเพิ่ม 

ระดับ 3 นักเรียนสามารถแสดงออกถึงลักษณะที่อยู่ภายในตัวแบบโดยตรง ส่วนใหญ่ใช้การ
นับแบบต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นลักษณะเฉพาะ อาจใช้การนับนิ้วมือเพื่อให้การนับด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ใช้เครื่องหมายส าหรับการนับ ส่วนมากใช้วิธีนับสิ่งของ และการนับเพิ่ม นับลด
ในการแก้ปัญหา 

ระดับ 4 นักเรียนสามารถใช้การระลึกหรือการน าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ านวนมาใช้ในการ
แก้ปัญหาการบวกและการลบ 
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ฟูสัน และไบอาร์ส (Fuson; & Briars.  1990: 180-206) ได้ศึกษานักเรียนเกรด 1 และ 
เกรด 2 ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนค่าประจ าหลัก การบวก และการลบจ านวนที่มีหลายหลัก โดย
การใช้แท่งไม้ฐานสิบ (Base-Ten-Blocks) ในการแสดงการอ่านและใช้ตัวเลขในการแสดงจ านวนใน
ระบบเลขฐานสิบ และแสดงการบวกและการลบของจ านวนที่มีสี่หลักด้วยการเคลื่อนย้ายแท่งไม้
ขนาดต่างๆ ซึ่งให้รายงานผลในแต่ละขั้นด้วยตัวเลขฐานสิบ เม่ือนักเรียนประสบผลส าเร็จในการหา
ค่าของผลบวกและผลลบจ านวนที่ม่ีค่าไม่เกินสี่หลักโดยไม่ต้องใช้แท่งไม้ นักเรียนจะได้รับการฝึกกับ
จ านวนห้าถึงแปดหลัก ผลจากการศึกษาพบว่านักเรียนท้ังสองระดับสามารถแสดงการบวกจ านวนที่
มีสี่หลักได้อย่างมีความหมาย ผลการทดสอบภายหลังการทดลองมีคะแนนสูงกว่าการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในกรณีของการลบ มีผลการทดลองเช่นเดียวกับการบวก 

ฟูสัน และคนอื่นๆ (Fuson; et al.  1997: 130-162) ได้ท าการวิเคราะห์ถึงวิธีการท่ีนักเรียน
เกรด 1-3 ใช้ในการแก้ปัญหาการบวกและการลบจ านวนหลายหลัก พบว่านักเรียนมีวิธีการคิดที่
แตกต่างกันหลายลักษณะ เช่นการหาผลบวกของ 38+26 วิธีคิดแบบแรกนักเรียนจะรวมสามสิบและ
ยี่สิบ เป็นห้าสิบ จากนั้นรวมกับแปดเป็นห้าสิบแปด และรวมกับอีกหก ได้ค าตอบเป็นหกสิบสี่ วิธีคิด
แบบที่สอง นักเรียนจะรวมสามสิบและย่ีสิบ เป็นห้าสิบ รวมแปดและหกเป็นสิบสี่ จากนั้นรวมห้าสิบ
กับสิบจากสิบสี่เป็นหกสิบ ดังนั้นผลรวมท่ีได้ทั้งหมดเป็นหกสิบสี่ การหาผลลบของ 62-28 วิธีคิด
แบบแรก หกสิบเอาออกไปยี่สิบเหลือสี่สิบแล้วเพิ่มอีกสองเป็นสี่สิบสอง เอาออกสองเหลือสี่สิบและ
เอาออกอีกหกเหลือสามสิบสี่ วิธีคิดแบบที่สอง หกสิบเอาออกไปยี่สิบเหลือสี่สิบ แต่เอาแปดออกจาก
สองไม่ได้ ถ้าเอาสองออกจากสอง ก็จะต้องน าหกออกจากที่เหลือดังนั้นผลลบจึงได้สามสิบสี่ วิธีคิด
แบบที่สาม หกสิบเอาออกสามสิบเหลือสามสิบสอง แต่ต้องการเอาออกเพียงย่ีสิบแปดดังนั้นต้องเพิ่ม
อีกสองจึงได้ค าตอบเป็นสามสิบสี่ 

จากการศึกษาเรื่องการบวกและการลบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลยุทธ์ต่างๆ ที่
น ามาใช้ในการหาค าตอบของประโยคจ านวนในเรื่องการบวกและการลบมีหลายกลยุทธ์ เช่นการใช้
แบบจ าลอง ได้แก่ แท่งไม้  การใช้กลยุทธ์การนับ ซึ่งท้ังสองวิธีที่กล่าวมาถือเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การคิดหาค าตอบ ส าหรับในการส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์นี้จะเน้นให้นักเรียนใช้ กลยุทธ์คิดหา
ค าตอบที่หลากหลาย เช่น ใช้การบวกแบบสองเท่า การใช้วิธีการของการชดเชย เพื่อช่วยในการคิด
หาค าตอบ โดยในช่วงแรกของการจัดการเรียนรู้จะใช้สื่อ วัสดุที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้
กลยุทธ์การคิดที่ใหม่ๆ ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ในล าดับต่อมา 

 
2. 2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง  
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามา

ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้  
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1) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  
 เพียเจต์ (Piaget) เชื่อว่าการมนุษย์เกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และมี
แนวโน้มพื้นฐานท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด 2 ชนิด (สุรางค์ โค้วตระกูล.  2548: 47-59) คือ (1) การจัดและ
รวบรวม (Organization) หมายถึงการจัดและรวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายในเข้าเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องกัน เป็นระเบียบ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตราบที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และ (2) การปรับตัว (Adaptation) หมายถึงการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่ออยู่ใน
สภาพสมดุลการปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ การซึบซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ 
(Assimilation)  เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็จะซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ให้
รวมเข้าอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญา การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) 
หมายถึงการเปลี่ยนแบบโครงสร้างของสติปัญญาที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่  
 เพียเจต์ แบ่งองค์ประกอบที่มีส่วนเสริมสร้างพัฒนาการสติปัญญาไว้ 4 ด้านคือ  

1. วุฒิภาวะ (Maturation) การเจริญเติบโตทางด้านสรีรวิทยามีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
สติปัญญา จึงจ าเป็นต้องจัดประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพร้อมหรือวัยของ
นักเรียน  

2. ประสบการณ์ (Experience) จะเกิดขึ้นเม่ือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่ง
ออกเป็นสองชนิด คือ ประสบการณ์ท่ีเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ  

3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) หมายถึงการที่ผู้ใหญ่จะถ่ายทอด
ความรู้ให้นักเรียน และนักเรียนก็พร้อมจะรับการถ่ายทอดด้วยกระบวนการซึมซาบประสบการณ์หรือ
การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา  

4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป็นการปรับความสมดุลของพัฒนาการ
สติปัญญาขั้นต่อไปอีกขั้นหนึ่งซ่ึงสูงกว่า โดยใช้กระบวนการซึมซาบประสบการณ์ และการปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญา 
 เพียเจต์ แบ่งพัฒนาการสติปัญญาออกป็น 4 ขั้น คือ ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
ขั้นเตรียมพร้อมปฏิบัติการ ขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม และขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นแบบแผน เพียเจต์
เชื่อว่าพัฒนาการสติปัญญาของมนุษย์จะเป็นไปตามล าดับขั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือข้ามขั้นไม่ได้ 
รายละเอียดของพัฒนาการสติปัญญาในแต่ละขั้นมีดังต่อไปนี้ 

1.  ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) แรกเกิด-2 ปี เป็นขั้นของ
พัฒนาการทางสติปัญญาความคิดก่อนระยะเวลาที่ เด็กอ่อนจะพูดและใช้ภาษาได้ สติปัญญาความคิด
ของเด็กในวัยน้ีแสดงออกทางการกระท า เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถที่จะอธิบายได้ 

2. ขั้นเตรียมพร้อมปฏิบัติการ (Preoperational) อายุ 2-7 ปี เป็นข้ันท่ีสติปัญญาและ
ความคิดของเด็กขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง แต่เป็นข้ันท่ี
เด็กเริ่มใช้ภาษา สามารถที่จะบอกชื่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเขา 
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สามารถที่จะเรียนรู้ถึงสัญลักษณ์และใช้สัญลักษณ์ได้ เด็กวัยนี้มีความตั้งใจทีละอย่างและยังไม่
สามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เท่ากันแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างหรือแปรสภาพหรือเปลี่ยนที่วางควรจะยังคง
เท่ากัน และยังไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบสิ่งของมากและน้อย ยาวและสั้น  ได้อย่างแท้จริง มีการยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่สามารถที่จะเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น  

3. ขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Operations) อายุ 7-11 ปี  พัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็กในช่วงนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก สามารถที่จะอ้างอิงด้วยเหตุผล  และไม่ขึ้นกับ
การรับรู้จากรูปร่างเท่าน้ัน เด็กวัยนี้สามารถสร้างภาพในใจ สามารถคิดเปรียบเทียบ สามารถ
แบ่งกลุ่มหรือจัดหมู่โดยใช้เกณฑ์หลายๆ อย่าง สามารถเรียงล าดับและคิดย้อนกลับได้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมและความสัมพันธ์ของตัวเลขก็เพิ่มขึ้น 

4. ขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นแบบแผน (Formal Operation) อายุ 12 ปี–วัยผู้ใหญ่ ในวัยน้ีจะเริ่ม
คิดเป็นผู้ใหญ่ สามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะคิดอย่าง
นักวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและทฤษฎี และเห็นว่าความเป็นจริงท่ีเห็นด้วยการรับรู้ไม่
ส าคัญเท่ากับความคิดถึงสิ่งที่อาจเป็นไปได้ โดยสรุปแล้วในวัยน้ีเป็นผู้ที่คิดเหนือไปกว่าสิ่งปัจจุบัน 
สนใจท่ีจะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ ไม่มี
ตัวตนหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม 

ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละขั้นของพัฒนาการสติปัญญา จะมีส่วนช่วยน าไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจะอยู่ในช่วงของขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการ
บวกและการลบจึงต้องเริ่มจากวัตถุที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ ได้แก่ ตัวนับ เบี้ย แท่งไม ้เป็น
ต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างภาพในใจ และน าไปสู่การคิดซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมได้ 

 
2) ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์  

 บรูเนอร์ เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ประมวลข้อมูลข่าวสารจากการที่มี
ปฏิสัมพันธ์และส ารวจสิ่งแวดล้อม การรับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เลือก หรือสิ่งรับรู้ข้ึนอยู่กับความใส่ใจ
ของผู้เรียนท่ีมีต่อสิ่งนั้นๆ การเรียนรู้จะเกิดจากการค้นพบ เนื่องจากผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมส ารวจสภาพสิ่งแวดล้อมและเกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบ  
(Discovery Approach) ขึ้น แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ คือ (สุรางค์  
โค้วตระกูล.  2548: 213) (1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ นอกจากจะเกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนแล้ว ยังจะ
เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมด้วย (2) ผู้เรียนแต่ละคนมีประสบการณ์และ 
พื้นฐานความรู้แตกต่างกัน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบ
ใหม่กับประสบการณ์และมีความหมายใหม่ และ (3) พัฒนาการทางสติปัญญาจะเห็นได้ชัดโดยที่
ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้าที่ให้เลือกได้หลายอย่างพร้อมๆ กัน 
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 พัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญาของนักเรียนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนกัน 2 ประเภท คือ (ประยูร อาษานาม.  2537; อ้างอิงมาจาก Stephen and Weise.  
1975: 25-29; สุรางค์ โค้วตระกูล.  2548: 213-214) (1) องค์ประกอบที่เป็นตัวแทน 
(Representation) หมายถึง ข่าวสารที่นักเรียนจะได้รับ เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการคิดของตนเอง
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นคือ (1.1) ขั้นที่เป็นตัวแทนเชิงกระท า (Enactive Representation) เป็นข้ันท่ี
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยการสัมผัส การก าหนดความหมายให้กับเหตุการณ์หรือวัตถุ
สิ่งของต่างๆ จะอาศัยการกระท าเป็นหลัก (Learning by Doing) การกระท าให้นักเรียนดูเป็น
ตัวอย่างจะท าให้นักเรียนเข้าใจได้ดีกว่าการอธิบายเป็นค าพูด (1.2) ขั้นที่เป็นตัวแทนเชิงรูปภาพที่
ปรากฏให้เห็น (Iconic Representation) เป็นข้ันท่ีนักเรียนสามารถสร้างจินตนาการหรือมโนภาพขึ้น
ในใจได้ กระบวนการคิดหรือการตัดสินใจในการแก้ปัญหาจะใช้ภาพที่เห็นเป็นหลัก และ  (1.3) ขัน้ท่ี
เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Representation)  เป็นข้ันท่ีนักเรียนสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ของตนให้คนอื่นทราบได้โดยใช้ภาษา สามารถเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม และ  (2) 
องค์ประกอบที่เป็นการ บูรณาการ (Integration) หมายถึงกระบวนการคิดหาเหตุผลที่ซับซ้อนเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง กระบวนการคิดต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ รวมกันหลายด้าน  
ทั้งประสบการณ์เดิมประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

บรูเนอร์เชื่อว่าถ้าครูเข้าใจพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนให้เหมาะสมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นพัฒนาการสติปัญญาของตน นักเรียนก็
จะสามารถเรียนรู้ได้ บรูเนอร์ได้เสนอหลักสูตรบันไดเวียน (Spiral Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ี
สอนเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดเดียวกันทุกวัยตามขั้นพัฒนาการสติปัญญา โดยเชื่อว่าวิชาต่างๆ
จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจได้ทุกวัย ถ้าครูสามารถใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ที่ส าคัญคือ
ต้องให้นักเรียนเป็นผู้กระท า หรือแก้ปัญหาเอง บรูเนอร์ (Bruner.  1956) ได้เสนอว่า นักเรียนจะเกิด
ความคิดได้ต้องเริ่มต้นจากการได้ลงมือท า ซึ่งการกระท าจะท าให้นักเรียนค่อยๆ  เกิดความคิด สร้าง
จินตนาการเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้  และจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเรื่องสัญลักษณ์ได้ใน
ภายหลัง  

บรูเนอร์ได้เสนอหลักการส าคัญเกี่ยวกับการสอนและการจัดการเรียนรู้ดังนี้ (สุรางค์  
โค้วตระกูล.  2548: 298-299) 
 1. การสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ครูจะต้องเป็น
ต้นแบบที่ดี และเชื่อว่านักเรียนมีแรงจูงใจภายใน (Self-Motivation) และมีความอยากรู้ อยากเห็น 
อยากค้นพบสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวด้วยตนเอง ดังนั้นครูมีหน้าที่ส าคัญในการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจ ค้นพบ และควรสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความม่ันใจในตนเอง 
 2. โครงสร้างของบทเรียน (Structure) ต้องมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและ
ธรรมชาติของบทเรียนแต่ละหน่วย ครูควรแนะน าให้นักเรียนเห็นหรือค้นคว้าสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ 
นอกจากนี้ควรส ารวจความรู้พื้นฐานท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องมีเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ ถ้านักเรียนยังไม่มี
พื้นฐานควรท่ีจะมีการสร้างเสริมก่อนท่ีจะเริ่มเรียนรู้บทเรียนใหม่  
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 3. การล าดับความยากง่าย (Sequence) ของบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูควร
ค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน ซึ่งมีล าดับขั้นขึ้นกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของ
นักเรียนแต่ละคนท้ังนี้อาจจะท าให้ช้าหรือเร็วได้  รวมถึงวิธีการท่ีนักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมว่าอยู่ในข้ันใด ไม่ว่าจะเป็นขั้นที่เป็นตัวแทนในเชิงกระท า ขั้นที่เป็นตัวแทน
เชิงรูปภาพ หรือขั้นท่ีเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ 
 4. แรงเสริมด้วยตนเอง (Self-reinforcement) มีความหมายกว่าแรงเสริมภายนอก 
(Extrinsic Reinforcement) ครคูวรให้ผลย้อนกลับแก่นักเรียนว่าท าถูกหรือผิด ไม่ควรเน้นแต่ 
การท าถูกเพราะการท าผิดก็เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ครคูวรสอนให้นักเรียนสามารถตั้งความ
คาดหวังที่เป็นจริงและเหมาะสมกับความสามารถของตน  

ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์  จะมีส่วนช่วยน าไปใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะเกิดความคิดในเร่ืองการบวกและการลบจ านวนได้นั้น จะต้อง
เริ่มต้นจากการได้ลงมือท า โดยใช้ตัวแบบต่างๆ ประกอบในการคิดหาค าตอบ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิด
จากการลงมือท านี้จะท าให้นักเรียนค่อยๆ เกิดความคิด และสามารถสร้างจินตนาการจนน าไปสู่
ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ แล้วจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเรื่องสัญลักษณ์ได้ใน
ล าดับต่อมา 

 
 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 
 กาเย ่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบชี้แนะเพื่อให้เกิดการค้นพบ โดยมุ่งที่ผลลัพธ์
ของพฤติกรรม นักเรียนต้องการเรียนรู้อะไร ในการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่จะท าให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส ารวจพื้นฐานความรู้
เดิมของนักเรียน จัดล าดับขั้นของการเรียนรู้โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ การจัดกิจกรรมควรจัดตามความ
ถนัดหรือพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของนักเรียน และเชื่อว่านักเรียนจะสามารถจดจ าความรู้ได้นานโดยมี
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 3 ประการ  (ประยูร อาษานาม.  2537: 19) คือ (1) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจ (2) ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้อย่างชัดเจน และ (3) การจ าแนกความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 
 กาเย่ ได้เสนอล าดับขั้นของการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาออกเป็น 8 ขั้น (พรรณี ช. เจนจิต. 
2538: 408-411) ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้สัญญาณ (Signal Learning) เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่สามารถควบคุมได้ 
เป็นการเรียนรู้โดยกระบวนการที่เกิดเนื่องจากความใกล้ชิดของสิ่งเร้าและการกระท าซ้ าๆ เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก 
 2. การเรียนรู้จากความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (Stimulus Response 
Learning) เป็นการเรียนรู้เนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง สามารถควบคุมได้ 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากได้รับแรงเสริมประกอบกับการมีโอกาสกระท าซ้ าๆ 
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3. การเรียนรู้แบบปฏิกิริยาตอบสนองต่อเนื่องแบบลูกโซ่ (Chaining) เป็นการเรียนรู้สืบเนื่อง
จากสิ่งเร้าและการตอบสนองเป็นลูกโซ่ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท า การเคลื่อนไหว 
 4. การเรียนรู้จากความสัมพันธ์ด้วยภาษา (Verbal Association) มีลักษณะการเรียนรู้คล้าย
การเรียนรู้แบบปฏิกิริยาตอบสนองต่อเนื่องแบบลูกโซ่ แต่ในขั้นนี้จะเน้นการใช้ภาษาที่เป็นสิ่งที่
ส าคัญในชีวิตประจ าวัน 
 5. การเรียนรู้ข้อเท็จจริงโดยการจ าแนกแยกแยะ (Discrimination Learning) เป็นการเรียนรู้
จากการรวบรวมข้อมูลและเตรียมความรู้พื้นฐานของสิ่งที่จะเรียน ได้แก่ การระบุชื่อ วัน สิ่งของ 
สถานท่ี และเหตุการณ์ต่างๆ 
 6. การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Conceptual Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูจัด
สภาพการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการตอบสนอง เกิดแนวคิด สรุปจากข้อมูลที่ปรากฏ ความสามารถบอก
ความแตกต่างองสิ่งของและเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆ ได้โดยการจ าแนกประเภท หรือการจัดกลุ่มสิ่งที่
มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันและก าหนดเร่ืองใหม่ 
 7. การเรียนรู้กฎหรือหลักการ (Principle Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการก าหนดล าดับ
ต่อเนื่องกันอย่างชัดเจน ท าให้นักเรียนสามารถน าความคิดรวบยอดต่างๆ มาสรุปร่วมสัมพันธ์กัน 
และสามารถแยกแยะ สรุปเป็นหลักเกณฑ์หรือหลักการใหม่ๆ จากสิ่งที่เรียนรู้ให้ปรากฏออกมา 
 8. การเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการเรียนรู้ท่ีต้องอาศัยหลักการ
เบื้องต้นเป็นพื้นฐานของความเข้าใจ ที่จะเป็นแนวทางน าไปสู่กระบวนการคิดใหม่ๆ โดยมุ่งที่จะ
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ อธิบายเหตุการณ์และอ้างอิงเหตุและผล หรือการท านายผลที่ได้จาก  
ต่างๆ 
 กาเย ่และบริกส์ (Gagne; & Briggs.  1974: 23-70) ได้จ าแนกประเภทของจุดประสงค์ที่
เป็นผลที่คาดหลังจากการสอนเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) ทักษะทางสติปัญญา (2) ยุทธศาสตร์การ
คิด (3) การเรียนรู้ข้อสนเทศทางวาจา (4) ทักษะการเคลื่อนไหว และ (5) เจตคติ ส าหรับในด้าน
ยุทธศาสตร์การคิดนั้นเป็นกระบวนการภายในของมนุษย์ที่ควบคุมการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหาเป็น
ทักษะท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้  (1) ความสนใจ  ความตั้งใจของนักเรียนในการควบคุม
ตนเองให้สนใจในสิ่งที่ครูสอน บทบาทของครูคือจะท าอย่างไรให้นักเรียนสนใจและตั้งใจฟัง  
(2) การจ าเป็นการแปลความสิ่งต่างๆ ที่เรียนให้เป็นของนักเรียน ช่วยให้สามารถจดจ าได้นาน เป็น
การใส่รหัสข้อมูลเพื่อเก็บไว้ในความจ า (3) การเรียกข้อมูล เป็นการเรียกข้อมูลที่สะสมไว้มาเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหา และ (4) การแก้ปัญหา ครูจ าเป็นต้องจัดสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึก
แก้ปัญหา 
 กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนของกาเย่ท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Slaring.  1991)  
 กระบวนการเรียนรู้มี 8 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นการสร้างแรงจูงใจ ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต้องมีการสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น เพื่อให้การจัดกิจกรรม 
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การเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย (2) ขั้นความเข้าใจ ในการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องให้ความสนใจท่ีจะ
รับรู้สิ่งที่เรียน ความสนใจจะน าไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนซึ่งส่ งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
(3) ขั้นการน าข้อมูลที่เรียนรู้มาแปลงเป็นรหัส เป็นการน าข้อมูลที่เรียนรู้มาแปลงรหัสหรือความเข้าใจ
เฉพาะตน โดยอาจเกิดจากผสมผสานกับความรู้เดิมกลายเป็นความรู้ใหม่ที่มีความหมาย 
(4) ขั้นการกักเก็บ เป็นข้ันท่ีน าข้อมูลที่ถูกดับแปลงเข้ามาเก็บในรูปแบบความจ าชั่วคราวหรือ
ความจ าถาวร (5) ขั้นการระลึกได้ เป็นข้ันท่ีนักเรียนดึงข้อมูลหรือสิ่งเร้าออกมาใช้ ถ้านักเรียนลืมอาจ
ใช้การชี้แนะของครู (6) ขั้นนัยทั่วไป เป็นการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยความเข้าใจ
หรือถ่ายโยงการเรียนรู้ (7) ขั้นปฏิบัติ เป็นการกระท าที่สังเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรียนซ่ึงมี 
การเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว และ (8) ขั้นข้อมูลย้อนกลับ เป็นข้ันของ 
การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทราบ และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 วิธีสอนมี 7 ขั้นตอนคือ (1) กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงภายในด้วย การบอกจุดประสงค์
ของบทเรียน (2) ชี้น าให้นักเรียนใส่ใจในประเด็นท่ีส าคัญในบทเรียน (3) สอนข้อมูลหรือเนื้อหาใหม่
โดยสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่ท าให้นักเรียนสามารถระลึกถึงความรู้เดิมได้ (4) ใช้รูปแบบการสอนท่ี
หลากหลายให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของบทเรียน (5) จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้พบ
วิธีการระลึกถึงสิ่งที่เรียนในหลายๆ ลักษณะเช่น การชี้แนะ การใช้ค าถามน าเป็นต้น (6) สนับสนุน
การถ่ายโยงการเรียนรู้ คือการส่งเสริมให้นักเรียนน ากฎเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม และ (7) ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพจริง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่  จะมีส่วนช่วยน าไปใช้ในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนมี
ความอยากรู้อยากเห็น ทั้งน้ีเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย จากนั้นจัด
สถานการณ์ให้นักเรียนได้พบวิธีการคิดหาค าตอบได้หลากหลายลักษณะ โดยใช้การชี้แนะ การใช้
ค าถามน า สนับสนุนการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนน าวิธีการคิดหาค าตอบไป
ประยุกต์ใช้กับประโยคจ านวนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม และต้องตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้การสังเกต และสัมภาษณ์ถึงวิธีในการคิด
หาค าตอบ 

 
 4) ทฤษฎีการเรียนรู้ของออซุเบล 

 ออซุเบล (David P. Ausubel) เสนอแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้ว่า การรับรู้หรือการค้นพบ 
เป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนต้องจดจ าความรู้ท่ีได้รับเพื่อไว้ใช้ต่อไป ถ้านักเรียนต้องการ
ให้ความรู้ใหม่คงทนสามารถท าได้โดยน าความรู้ใหม่ไปสัมพันธ์กับความรู้เดิม ซึ่งก่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย ลักษณะการเรียนรู้ตามแนวคิดของออซุเบล มี  4 ประเภท (สุรางค์  
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โค้วตระกูล. 2548: 217; สมชาย วรกิจเกษมสกุล.  2540: 46 อ้างอิงจาก Klausmeier; &  Ripple.  
1971: 58) ดังนี้ (1) การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception Learning) 
เป็นการเรียนที่ได้รับการสอนสิ่งใหม่ๆ อย่างครบถ้วนและนักเรยีนน าไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ 
(2) การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจ าโดยไม่คิด หรือแบบนกแก้วนกขุนทอง (Rote Reception 
Learning) เป็นการเรียนรู้โดยนักเรียนได้รับการสอนสิ่งใหม่อย่างครบถ้วน และนักเรียนท่องจ าไว้  
(3) การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning) เป็นการเรียนรู้
ทีน่ักเรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเองและน าไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ และ (4) การเรียนรู้โดย
การค้นพบแบบท่องจ าโดยไม่คิด หรือแบบน าแก้วน าขุนทอง (Rote Discovery Learning) เป็น 
การเรียนท่ีนักเรียนค้นพบแต่ท่องจ าไว้ 
 การเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 ประการ (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2548: 217-
219) คือ (1) สิ่งที่จะเรียนรู้ต้องมีความหมาย (2) นักเรียนต้องมีประสบการณ์ และมีความคิดที่จะ
เชื่อมโยงหรือจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์ให้สัมพันธ์กับความรู้เดิม (3) ความตั้งใจของนักเรียน
และการท่ีนักเรียนมีความรู้ คิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับความรู้เดิม 
นอกจากนี้ออซุเบลยังได้เสนอเทคนิคที่ช่วยในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้แก่ Advance 
Organizers เป็นการจัดเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการให้เรียนรู้ออกเป็นหมวดหมู่ หรือหลักการ
กว้างๆ ก่อนท่ีนักเรียนจะเรียนรู้ใหม่ เทคนิคดังกล่าวมีความส าคัญมากเพราะเป็นวิธีสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนรู้แล้วและสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของออซุเบล ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้อย่างมีความหมายมี
ส่วนช่วยน าไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องการ
บวกและการลบจ านวน ต้องมีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับความรู้เดิม ซึ่งจะท าให้
นักเรียนสามารถหาวิธีการคิดหาค าตอบในการบวกและการลบจ านวนได้ 
 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์  

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์เกิดขึ้นโดย       
ฟรายวิลลิก (Fraivillig.  2001: 454-459) ได้ท าการศึกษาโดยวิธีการสังเคราะห์จากการวิเคราะห์
อย่างลึกซึ้งในการสังเกตการสอนของครูระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 18 คน ซึ่งใช้หลักสูตร 
การสอนคณิตศาสตร์ท่ีเรียกว่า EM (Everyday Mathematics curriculum) เป็นการศึกษาที่ใช้
ระยะเวลายาวนาน โดยรูปแบบการสอน ACT นี้สามารถช่วยให้ครูออกแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย ครูจะต้องใช้ความสามารถในการ
ส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงวิธีในการแก้ปัญหาหรือหาค าตอบ องค์ประกอบ 3 ลักษณะ
ของครูท่ีท าให้การสอนมีประสิทธิภาพได้แก่ (1) การล้วงเอาความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดง
วิธีการในการแก้ปัญหา (2) การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเอง  
และ (3) การขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
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การล้วงเอาความคิดของ
นักเรียนเพื่อให้แสดง
วิธีการในการแก้ปัญหา 

(Eliciting) 

การขยายความคิด 
เชิงคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน 
(Extending) 

การส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจในความคิดรวบ

ยอดของตนเอง  
(Supporting) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 หลักการรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์  

 
ที่มา:  Fraivillig. (2001).  Advancing Child’s Mathematical Thinking (ACT). 

ส าหรับรายละเอียดในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ 
 
(1) การล้วงเอาความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีการในการแก้ปัญหา (Eliciting) 
ในขั้นตอนน้ีเป็นข้ันตอนท่ีมีความส าคัญในการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน

เป็นข้ันตอนท่ีท้าทายให้นักเรียนได้อธิบายและวิเคราะห์วิธีการในการแก้ปัญหาของตนเอง กลยุทธ์ที่
ครูใช้ในการล้วงเอาความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีในการแก้ปัญหามีดังต่อไปนี้ 

1. ล้วงเอาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธีส าหรับปัญหาหนึ่งปัญหา มากกว่าจะให้ได้
ค าตอบเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยครูพยายามสนับสนุนให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีการในการแก้ปัญหา โดยอาจใช้ค าถามกระตุ้น เช่น “ใครแก้ปัญหาข้อนี้โดยวิธีการอื่นๆ บ้าง”  
“มีใครท าวิธีอื่นท่ีไม่เหมือนเพื่อนท าม๊ัย” “สามารถใช้วิธีการอื่นได้อีกมั๊ยนอกจากการใช้นิ้วมือและ 
การใช้เส้นจ านวนเพื่อแก้ปัญหาในข้อนี้” โดยการถามในลักษณะดังกล่าวนี้ครูสามารถกระตุ้นให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน และย่ิงไปกว่านั้นนักเรียนในชั้นเรียนจะได้พบกับวิธีการ
ที่หลากหลายและพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่อไป 
 2. ให้เวลานักเรียนในการคิด และรอฟังรายละเอียดของวิธีการในการแก้ปัญหา ความสงบ
และการอดทนรอของครูเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อจะกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น การรอและ
ฟังความคิดของนักเรียน ให้นักเรียนได้รู้ว่าการคิดอย่างไตร่ตรองจะมีคุณค่ามากกว่าที่ตอบอย่าง
รวดเร็ว 
 3. กระตุ้นให้นักเรียนอธิบายรายละเอียดให้มากขึ้น บ่อยครั้งท่ีนักเรียนต้องได้รับการกระตุ้น
เพื่อให้อธิบายสิ่งที่เขาคิดมากกว่าที่จะเป็นค าตอบที่สมบูรณ์ ครูต้องเข้าใจและตอบสนองนักเรียน 
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และพยายามท าให้ง่ายขึ้นเพื่อประโยชน์ของนักเรียนท้ังหมดในช้ันเรียน ครูสามารถช่วยให้ นักเรียน
เข้าใจวิธีการต่างๆ ได้เมื่อมีโอกาส 
 4. ใช้ข้อความที่นักเรียนอธิบายมาเป็นเน้ือหาในการเรียนการสอน เมื่อนักเรียนได้แสดง
ความคิดครูควรน าไปเป็นประเด็นเน้ือหาเพื่อให้อภิปรายในช้ันเรียน ครูให้นักเรียนแสดงวิธีการใน
การหาค าตอบและแสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เปรียบเสมือนกับว่าเนื้อหาของบทเรียนเป็นของ
นักเรียนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ครูอาจเขียนวิธีการที่นักเรียนใช้ไว้บนกระดานซ่ึงจะช่วยให้
นักเรียนสามารถจ าได้และกล่าวอ้างถึงวิธีการดังกล่าวในการอภิปรายในล าดับต่อไป  
 5. ถ่ายทอดเจตคติให้นักเรียนยอมรับความผิดพลาดของตนเองและมีความพยายามใน 
การหาค าตอบ โดยบอกให้นักเรียนไม่ต้องกังวลกับค าตอบที่ไม่ถูกต้อง ครูยอมรับความผิดพลาด
ของนักเรียนและกลับเข้าสู่เรื่องที่สอน ครูควรบอกกับนักเรียนว่าอย่ากังวลกับค าตอบ ควรให้โอกาส
และเวลานักเรียนได้ร่วมอภิปรายอย่างหลากหลายในกลยุทธ์ของการแก้ปัญหาก่อนท่ีจะตัดสินใจ
ตอบ ให้นักเรียนในชั้นเรียนรู้สึกว่าไม่จ าเป็นต้องตัดสินใจตอบจากความคิดแรกๆ นักเรียนจะ
กระตือรือร้นในการใช้ความคิดและมีส่วนร่วม 
 6. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา ครูและนักเรียนควรร่วมพูดคุยกัน 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้มีการท างานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา สร้างบรรยากาศของ
ห้องเรียนให้ตื่นเต้นเต็มไปด้วยการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา และนักเรียนทุกคนควรกล้าท่ีจะ
แสดงความคิดเห็น 
 7. การตัดสินใจของครูเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอแนวความคิด เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด และท่ีส าคัญคือครูต้องคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีการแก้ปัญหา
ที่แตกต่างไปจากเพื่อนเพื่อให้ร่วมอภิปราย 
 

(2) การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเอง (Supporting) 
หลังจากที่ครูให้นักเรียนได้แสดงวิธีการในการแก้ปัญหาแล้ว เป็นไปได้ที่บางครั้งนักเรียนไม่

สามารถที่จะแสดงวิธีการแก้ปัญหาได้หรืออาจเรียกว่าเกิด Zones of Proximal Development  
การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเองเป็นเทคนิคการสอนที่ถูกใช้เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหาของตนเอง นักเรียนจะรู้สึกเหมือนได้รับ 
การช่วยเหลือจากเพื่อน ในการส่งเสริมดังกล่าวครูจะมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ย้ าเตือนความทรงจ าของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาที่
คล้ายกัน บางครั้งนักเรียนอาจต้องการการย้ าเตือนถึงปัญหาหน่ึงซึ่งมีลักษณะเหมือนกับปัญหา
ดังกล่าวที่เขาสามารถหาค าตอบได้แล้วก่อนหน้านี้ 

2. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน การทบทวนความรู้เดิมเป็นสิ่งส าคัญเพื่อนักเรียนจะได้มี
ความรู้ท่ีเพียงพอที่ใช้ส าหรับใช้ในการส่งเสริมวิธีการอื่นๆในการแก้ปัญหา เช่นครูทบทวนเรื่องค่า
ของเหรียญส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนเรื่องการนับเงิน 
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3. น านักเรียนให้คิดซ้ าโดยทันทีทันใด ครูสามารถส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนทุกคนใน
ชั้นเรียนได้โดยแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนคนหนึ่งช้าๆ และท าทีละขั้นตอน ซึ่งจะเป็นวิธีการ
ที่แตกต่างออกไป 

4. การเขียนสัญลักษณ์ซึ่งแทนวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีบนกระดาน การเขียนสัญลักษณ์
ส าหรับแสดงวิธีการหาค าตอบของนักเรียนบนกระดานจะช่วยให้นักเรียนได้เชื่อมโยงค าท่ีจะบรรยาย
ความคิด ดัวยการเขียนเครื่องหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  การบันทึกสิ่งต่างๆ  บนกระดานน้ัน
สามารถช่วยให้นักเรียนได้ท าตามขั้นตอน 

5. ให้นักเรียนยอมรับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาและไม่สามารถแก้ได้ ครูคาดหวังให้
นักเรียนขอความช่วยเหลือได้เมื่อจ าเป็น ต้องไม่ท าให้นักเรียนเกิดปมด้อยในการท่ีเขาได้รับความ
ช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ การยอมรับของนักเรียนและความคาดหวังของครูเป็นหลักส าคัญส าหรับครู
ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
(3) การขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน (Extending) 
หลังจากล้วงเอาความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีการในการแก้ปัญหา และการส่งเสริม

ให้นักเรียนเข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเองแล้ว นักเรียนไม่เกิดการท้าทายในความเข้าใจด้าน
คณิตศาสตร์ การให้นักเรียนได้มีการขยายความคิดจะช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกในวิธีการแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย นักเรียนได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหา กลยุทธ์ส าหรับการสอนเพื่อให้
นักเรียนถูกกระตุ้นให้เกิดการขยายความคิดมีดังต่อไปนี้ 

1. การรักษามาตรฐานและความคาดหวังในตัวนักเรียนทุกคนในระดับสูง ครูควรให้นักเรียน
ทั้งหมดพยายามแก้ปัญหาที่มีความยาก นักเรียนทุกระดับความสามารถควรมีส่วนร่วมใน 
การแก้ปัญหา ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและหลากหลาย นักเรียนแต่ละคนมี 
ความต้องการความช่วยเหลือหรือค าชี้แนะจากครูท่ีแตกต่างกัน นักเรียนทุกคนสามารถร่วมกันสร้าง
ห้องเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. กระตุ้นนักเรียนให้พยายามเขียนเป็นหลักการท่ัวไป โดยครูพยายามท้าทายนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนพยายามแก้ปัญหาในระยะเริ่มแรกจนถึงความคิดรวบยอดเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้
แบบจ าลองการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ครูอาจใช้อุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย และต้องไม่พลาด
โอกาสที่จะขยายความคิดของนักเรียน ครตู้องเข้าใจและยอมรับสิ่งที่นักเรียนแสดงออกและให้
นักเรียนได้ทดสอบหลักการคิดทันที 

3. เขียนวิธีการหาค าตอบทั้งหมดบนกระดานเพื่อกระตุ้นให้มีการคิดไตร่ตรอง ในระหว่าง
การร่วมอภิปรายครูควรเขียนวิธีการหาค าตอบของนักเรียนที่แตกต่างกันบนกระดานซ่ึงเป็น  
การกระตุ้นให้นักเรยีนคิดไตร่ตรอง ให้นักเรียนได้กล่าวอ้างในการแสดงความคิดเวลาที่ความตั้งใจ
ของนักเรียนลดลง เป็นรูปแบบการเสริมแรงให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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4. ผลักดันให้นักเรียนแต่ละคนเพื่อให้พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นๆ ครูท้าทายให้
นักเรียนแต่ละคนพยายามหาวิธีการในการหาค าตอบด้วยวิธีที่แตกต่างที่นักเรียนท าในตอนแรก วิธีนี้
จะท้าทายให้นักเรียนมีความคิดที่ยืดหยุ่นในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เป็นเทคนิคที่ท าให้ครูได้จัด
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในช้ันเรียน 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้วิธีการหาค าตอบที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่านักเรียนจะสามารถ
อธิบายวิธีการในการหาค าตอบ ครูควรให้นักเรียนพยายามหาวิธีการที่เร็วกว่าวิธีเดิม มีประสิทธิภาพ
มากกว่า ซึ่งวิธีการนี้ครูต้องค านึงความเข้าใจและศักยภาพของนักเรียนด้วย ครูต้องระวังและให้
ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

6. ปลูกผังให้นักเรียนรักการท้าทาย ความรู้สึกตื่นเต้นมีผลต่อนักเรียนในชั้นเรียน ครูควร
ปลูกฝังเจตคติให้นักเรียนรักความท้าทายโดยเป็นแบบอย่างให้นักเรียน ครูตอบสนองนักเรียนโดย
การสร้างค าถามหรือปัญหาพร้อมกับให้ข้อคิดเห็น เช่น ฉันรักความท้าทาย หรือ อย่าบอกฉันนะ ฉัน
ต้องการหาค าตอบด้วยตัวของฉันเอง ครูกระตุ้นให้นักเรียนสร้างความท้าทายให้ครูและเพื่อนๆ คน
อื่นๆ นักเรียนในชั้นรักที่จะติดตามค าถามที่ยากและรับมือกับปัญหาท่ีซับซ้อน  
 การล้วงเอาความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีในการแก้ปัญหา การส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเอง และการขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน เป็นศิลปะ
การสอนท่ีมีความซับซ้อน การอภิปรายและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนซ่ึงมีความสัมพันธ์กันและมี
หน้าที่หลายอย่าง ในความเป็นจริงแล้วในห้องเรียนอาจมีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ
เกิดขึ้น เช่น การตอบสนองการล้วงเอาความคิดของนักเรียนเพื่อแสดงวิธีการในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนคนหน่ึงอาจไปขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนอื่นๆ  ได้ โดยสรุปแล้วจะเห็น
ได้ว่าการปรับปรุงการสอนตามหลักการของรูปแบบ ACT มีเป้าหมายท่ีส าคัญคือจะช่วยให้นักเรียน
สร้างความเข้าใจในความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อย่างมีความหมายด้วยตนเอง ในส่วนของ 
การล้วงเอาความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีในการแก้ปัญหาจะเป็นการย้ าเตือนครูเพื่อพิจารณา
ว่าจะให้นักเรียนแสดงการคิดของตนได้อย่างไร เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและสร้างการเรียนรู้จาก
การคิดดังกล่าว ในส่วนของการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเองจะอธิบายถึง
กลยุทธ์ส าหรับการช่วยเหลือนักเรียนว่ามีความเข้าใจในระดับใด ในส่วนของการขยายความคิด  
เชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครูจะกระตุ้นเพื่อท้าทายการคิดของนักเรียนโดยค านึงถึงความพยายาม
ของนักเรียน ซึ่งครูสามารถใช้แนวทางของหลักการสอนดังกล่าวเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 ในงานวิจัยนี้ ได้น าหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนการคิด  
เชิงคณิตศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  ครูจะก าหนด
ปัญหาและใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนได้คิดหาค าตอบ ร่วมอภิปราย สร้างข้อคาดเดา 
นักเรียนได้เสนอแนวคิดในการหาค าตอบที่หลากหลายวิธี และสร้างข้อสรุปร่วมกัน  
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ส าหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน 
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ ได้แก่ งานวิจัยของ เชแลค; แชนเชล; และชายด์ (Sehielack; Chancelbr; 
Childs.  2000) ได้ท าการศึกษาในเรื่องการออกแบบค าถามเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-4 โดยมีการก าหนดค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหาหนทางที่จะใช้  
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการแนะน าที่จะสรุป การอภิปรายเพื่อหา เหตุผล 
รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดประสบการณ์จะเน้นค าถามที่ใช้กระบวนการใน
การหาค าตอบ ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ได้  

ฟรายวิลลิค (Fraivillig.  2001: 454-459 ) ได้ศึกษาเรื่องกลวิธีทางการสอนส าหรับส่งเสริม
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ โดยศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครูท่ีสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อหา
กลวิธีการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยใช้รูปแบบ ACT ได้แก่ครูพยายามล้วง
เอาความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้เวลานักเรียนในการคิด 
กระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมอธิบายรายละเอียด เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเอง โดยครูทบทวนความรู้เดิมและย้ าเตือน
ถึงวิธีการในการแก้ปัญหาในลักษณะที่คล้ายกัน ให้นักเรียนยอมรับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาและ
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครูกระตุ้นให้นักเรียนเขียน
เป็นหลักการท่ัวไป ผลักดันให้นักเรียนแก้ไขปัญหาโดยวิธีการอื่นๆ และส่งเสริมให้ใช้วิธีการหา
ค าตอบที่มีประสิทธิภาพ 

รุ่งทิวา นาบ ารุง (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและวิเคราะห์วิถีธรรมชาติแห่งการคิด 
เชิงคณิตศาสตร์เร่ืองการคูณและการหารของนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 7-10 ปี พบว่านักเรียนสามารถ
แสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ตามธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย โดยนิยมใช้การนับ  ด าเนินการ
แก้ปัญหามากที่สุด รองลงมาคือการบวก/การลบ และการใช้ตัวแบบ ส าหรับการให้เหตุผลนักเรียน
มองเห็นโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับปัญหาท่ีผ่านมา สามารถระลึกได้ทันทีว่าปัญหาน้ันคล้ายกับปัญหา
เดิม สามารถใช้การประมาณหรือการลองผิดลองถูกเพื่อหาค าตอบ บอกได้ว่าค าตอบที่ได้มาของ
ตนเองสมเหตุสมผลหรือไม่ ในการน าเสนอตัวแทนความคิดพบว่านักเรียนสามารถน าเสนอตัวแทน
ทางความคิดได้อย่างหลากหลายท้ังในรูปค าพูด ผ่านสถานการณ์ท่ีสัมผัสได้โดยอาจใช้ตัวแบบ ผ่าน
สถานการณ์ท่ีใช้ภาพเป็นสื่อ หรือผ่านสถานการณ์ที่ใช้สัญลักษณ์ โดยการน าเสนอตัวแทนความคิดนี้
จะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ หรือความสามารถทางภาษาเป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี้ยังพบว่ านักเรียนมี
ลักษณะเฉพาะของการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นของตนเอง ใช้การหยั่งรู้ด้วยตนเอง และการคิด 
เชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีทั้งในระดับต่ าจนถึงระดับสูง 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ พบว่า การใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนพยายามคิดหาค าตอบ 
ถือเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งรูปแบบของหลักการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์จะมี
ส่วนช่วยให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาค าตอบของประโยคจ านวนที่หลากหลาย เปิดโอกาสและกระตุ้น
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอภิปราย ซึ่งสามารถน าไปสู่วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ได้ 
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2.4 การสอนแนะให้รู้คิด 
การสอนแนะรู้คิด (Cognitive Guided Instruction : CGI) เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

ในปี ค.ศ. 1980 โดย คาร์เพนเตอร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานท่ีว่า ความรู้และ
ความเชื่อของครูท่ีเกิดจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนน ามาออกแบบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ต้องเกิดจากความรู้ของผู้เรียนซ่ึงให้ความส าคัญกับการคิด
แก้ปัญหา ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนคอยอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการและ
ค าถามต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา การอภิปราย การน าเสนอแนวคิดของตนในการแก้ปัญหา 
คาร์เพนเตอร ์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไว้ 4 ประการ 
(Carpenter; et al.  2000: 1) ได้แก่ (1) เป็นการพัฒนาความเข้าใจและการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน (2) การจัดการเรียนรู้ของครูมีผลต่อการพัฒนาความเข้าใจและการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน (3) ความรู้และความเชื่อของครูมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ  (4) ความรู้และ 
ความเชื่อของครูได้รับอิทธิพลมาจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน  

แฮงส์ (Hankes.  1998: Online) ได้เปรียบเทียบหลักการในการจัดการเรียนรู้รูปแบบเดิม
และการสอนแนะให้รู้คิดดังตาราง 

 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเดิมกับการสอนแนะให้รู้คิด  
 

หัวข้อที่ใช้เปรียบเทียบ การสอนแบบรูปแบบเดิม การสอนแนะให้รู้คิด 
บทบาทครู ครเูป็นผู้ด าเนินการสอนและ

ให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง 
ครมีูปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน 
และเป็นสื่อกลางให้เข้าถึง
สิ่งแวดล้อม 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักเรียนเรียนรู้เพียงล าพัง นักเรียนได้เรียนรู้จาก 
การท างานเป็นกลุ่ม 
มีการอภิปราย และเสนอ
ความคิดของตนกับเพื่อนๆ 

หลักสูตร กิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร
เป็นแบบเรียนและฝึกหัดจาก
ต ารา 

กิจกรรมในหลักสูตรจะเป็น
การจัดการเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ 

เวลา ก าหนดเวลาที่แน่นอนใน 
แต่ละวัน โดยครอบคลุมเนื้อหา 
จะถือว่าเวลาในการท ากิจกรรม
มีความส าคัญ 

เวลาในชั้นเรียนใช้ไปใน 
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดย
นักเรียนจะร่วมกันสะท้อนและ
อภิปรายตามความคิดของ
ตนเอง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

หัวข้อที่ใช้เปรียบเทียบ การสอนแบบรูปแบบเดิม การสอนแนะให้รู้คิด 
ความคิดรวบยอด การน าเสนอความคิดรวบยอด

ให้กับนักเรียนจะมีลักษณะ
จากส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวม 
โดยใช้ทักษะพื้นฐาน 

การน าเสนอความคิดรวบยอด
ให้กับนักเรียนมีลักษณะแบบ
องค์รวมไปยังส่วนย่อย เป็น
การให้แนวคิดหลักที่ส าคัญ 

มุมมองเกี่ยวกับตัวนักเรียน นักเรียนจะถูกมองว่าไม่มี
ความรู้ ไม่มีข้อมูลใดๆ การให้
ข้อมูลแก่นักเรียนจะท าได้โดย
คร ู

มองนักเรียนว่ามีความคิดและ
สามารถสร้างทฤษฎี และเชื่อ
ว่านักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
เบื้องต้น 

การประเมินผล การประเมินผลนักเรียนจะ
แยกจากการสอน และการ
ทดสอบจะเกิดการแบ่งระดับ
ของนักเรียน และเน้นการ
แข่งขัน 

การประเมินนักเรียนจะอยู่ใน
ขั้นตอนการสอน ด้วยการตั้ง
ค าถาม สังเกตผู้เรียน 
จากผลงานไม่เน้นการแข่งขัน 

 
ที่มา: Hankes, J.E. (1998). Cognitive Guided Instruction & System Reform Native 

American Pedagogy and CGI. (Online) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด มีหลักการดังนี้  (Carpenter; et 
al.  1999: 60-85: 2000: 4-5; Hiebert; et al.  1997) 

1. ครูน าเสนอปัญหา ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งถ้านักเรียนมีความยุ่งยาก 
ในการแก้ปัญหา ให้ครูเสนอปัญหาที่ง่ายขึ้นและมีลักษณะคล้ายกัน ปัญหาท่ีครูเสนอกับนักเรียนควร
เป็นปัญหาที่น่าสนใจ มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และควรให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทในชีวิตจริงของนักเรียน 

2. ให้นักเรียนแก้ปัญหา โดยครูช่วยแนะให้นักเรียนมีความเข้าใจปัญหา ครูควรให้เวลา
นักเรียนในการท าความเข้าใจแก้ปัญหา อาจให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ เปิดโอกาสอย่างอิสระ
เพื่อให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา และสิ่งส าคัญคือในระหว่างที่นักเรียนแก้ปัญหาครูต้องอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ 

3. ให้นักเรียนน าเสนอวิธีในการแก้ปัญหา โดยครูเลือกนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีในการ
แก้ปัญหาพร้อมกับเหตุผลเพื่อน าเสนอต่อเพื่อนนักเรียนในชั้น ซึ่งในระหว่างที่นักเรียนอธิบายวิธีใน
การแก้ปัญหา ครูอาจใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงแนวคิดของตนเอง 
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4. อภิปรายถึงวิธีในการแก้ปัญหา หลังจากที่นักเรียนได้น าเสนอวิธีในการแก้ปัญหาแล้ว 
นักเรียนท้ังชั้นช่วยกันอภิปรายถึงค าตอบและวิธีการต่างๆ โดยครูต้องเป็นผู้น าให้เกิดการอภิปราย
โดยการใช้ค าถาม 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด ได้แก่ งานวิจัย
ของคาเพนเตอร์ และคณะ (Carpenter; et al.  1989: 499-531) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบ 
การสอนของการสอนแนะให้รู้คิดกับครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 40 คน จากทั้งหมด 24 
โรงเรียน โดยแบ่งครูเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน ได้แก่ กลุ่มที่ใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด และ
กลุ่มที่ใช้การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแนะ  
ให้รู้คิดมีคะแนนความสามารถทางการบวกและการลบสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ  
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (2551: 190-191) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรม 
การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่ใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเชื่อมโยงโดยบูรณาการ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูล กับ สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด  
ที่ใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง  
การวิเคราะห์ข้อมูล กับ สิ่งแวดล้อมศึกษา และศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นใน
ด้านความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการเชื่อมโยง 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และการมีส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนแย้มวิทยาการ จังหวัดราชบุรี จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า ในด้าน
ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทักษะการให้เหตุผล และด้านทักษะ 
การเชื่อมโยง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาการท าแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกว่าก่อน 
การทดลองที่ระดับนัยส าคัญ .01  ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
จากการท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองที่ระดับ
นัยส าคัญ .01 และด้านส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบวัด  
การมีส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมภายหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองที่ระดับนัยส าคัญ .01 
 จากการศึกษาถึงรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด พบว่า สามารถช่วยน าไปใช้ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ได้ โดย ในข้ันแรก ครูจะน าเสนอโจทย์การบวก
และการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ซึ่งเป็นโจทย์ที่สามารถคิดหาค าตอบได้อย่าง
หลากหลายวิธี  ขั้นที่ 2  ให้นักเรียนคิดหาวิธีการหาค าตอบของโจทย์ที่ก าหนด โดยให้คิดเป็นกลุ่ม
เล็กๆ  และมีครูคอยอ านวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนใช้ช่วยในการคิดหาค าตอบ 
ซึ่งได้แก่ ไม้ไอศรีม ตัวนับ เบี้ย เป็นต้น  ขั้นที่ 3 ให้นักเรียนน าเสนอวิธีการคิดหาค าตอบ โดยครูใช้
ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงวิธีการคิดหาค าตอบที่หลากหลาย  และขั้นที่ 4 ครูและนักเรียน
ร่วมอภิปรายวิธีการคิดหาค าตอบ โดยมีครูเป็นผู้น าเพื่อให้เกิดการอภิปราย 
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2.5 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
“การคิดเป็นสิ่งที่สอนได้” (สุรางค์ โค้วตระกูล.  2548; อ้างอิงจาก Beyer.  1988; 

Pressesien.  1986; Mayer.  1987) ครูจะต้องถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการฝึกให้นักเรียน
คิด และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนทุกๆ อย่าง ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 306-307) ได้
กล่าวถึงบทบาทของครูในการพัฒนาความคิด และเทคนิคในการสอนให้คิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บทบาทของครูในการพัฒนาความคิด 
1. ครูต้องมีความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิด นิยามของการคิด และมีทักษะในการ

สอนให้คิด 
2. ครูต้องกระตุ้นย่ัวยุให้นักเรียนเกิดความสงสัย เกิดปัญหาและอยากค้นหาค าตอบ 
3. ครูเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 
4. ครูสนับสนุนให้นักเรียนค้นหาความรู้ท่ีเชื่อถือได้ ให้นักเรียนรู้จักใช้เหตุผล  
5. ครูลดบทบาทในการเป็นผู้สอน ผู้บอก ผู้บรรยาย ผู้เฉลย ผู้สรุป ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบ

ค าตอบด้วยตนเอง แต่ถ้าปัญหายากเกินไป ควรใช้วิธีการแนะน าหรือบอกใบ้ 
6. ครูให้การเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ เป็นผู้ฟังที่ดี และตั้งใจฟังค าถามของนักเรียน  
7. ครูสร้างความอบอุ่น ความเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าท า 
8. ให้โอกาสนักเรียนคิดอย่างทั่วถึง โดยใช้วิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย 
เทคนิคในการสอนให้คิด 
1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้คิด และแสวงหาค าตอบ 
2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นมากๆ โดยไม่ต้องค านึงถึงความถูกผิด  
3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมการคิดแบบต่างๆ เช่น ฝึกสังเกต ฝึกบันทึก ฝึกการฟัง  
4. ฝึกคิดเป็นขั้นตอน 
5. ฝึกคิดจากง่ายไปหายาก 
6. กระตุ้นและเสริมแรงให้นักเรียนคิดเป็นระยะ 
7. ครรูับฟังความคิดเห็นของนักเรียนอย่างสนใจ เนื่องจากอาจมีความคิดที่ดีหรือแปลก

แตกต่างออกไปแฝงอยู่ 
8. ครูไม่เฉลยค าตอบ แต่จะช้ีแนะหรือบอกใบ้ให้นักเรียนค้นหาค าตอบเอง 
9. ครูจัดแสดงสื่ออุปกรณ์การฝึกคิดที่หลากหลาย และให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจาก  

สื่อต่างๆ 
10. ปลุกใจให้นักเรียนคิดอยู่เสมอ โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสถานการณ์ปลุก

ใจให้นักเรียนคิดให้เป็นประจ าปกติวิสัยและต่อเนื่อง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ใช้รูปแบบของ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด โดยจัดนักเรียนท ากิจกรรมเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆ  
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ในการแก้ปัญหา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการบังคับให้นักเรียนแสดงความคิดออกมาให้ผู้อื่นรู้ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตาม ยังท าให้
นักเรียนสามารถทราบความคิดและมองเห็นข้อผิดพลาดในการคิดของตนเองและผู้อื่น ว่ามี
ข้อผิดพลาดอย่างไร มีการข้ามขั้นตอนของกระบวนการคิดไปหรือไม่ ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนา 
การคิดได้ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.  2551: 306)  ส าหรับนักเรียนที่ท างานได้รวดเร็ว ให้ครูถาม
นักเรียนถึงวิธีการแก้ปัญหาในวิธีการอื่นๆ หรือครูปรับขนาดของจ านวนในปัญหา หรือเตรียมปัญหา
อื่นๆ ที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนได้คิด ในการเลือกปัญหาน้ันครูควรเลือกปัญหาที่น่าสนใจ และ
นักเรียนสามารถเข้าใจปัญหาน้ันได้ไม่ยากจนเกินความสามารถของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียน
น าเสนอกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายโดยใช้
ค าถามในรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ได้แก่ (1) การล้วงเอา
ความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีการในการแก้ปัญหา (2) การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจใน
ความคิดรวบยอดของตนเอง และ (3) การขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน และร่วมกัน
อภิปรายถึงวิธีการในการแก้ปัญหา 

 
ตอนที่ 3 การประเมินผลของการคิดเชิงความสัมพันธ์  
 สุวิทย์ มูลค า (2548: 157-160) ได้กล่าวถึง การประเมินผลกระบวนการคิดว่าสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ  ได้แก่ (1) การประเมินผลโดยการใช้แบบทดสอบ ซึ่งอาจเป็น
แบบทดสอบมาตรฐานหรือ แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาเองซึ่งเป็นแบบวัดการคิดที่เหมาะสมกับ  
ความต้องการในการวัด และ (2) ใช้การประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งมีแนวทางในการประเมิน 2 
ลักษณะคือ  
 ลักษณะที่ 1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออก ได้แก่ การพูด การฟัง การอภิปราย  
การร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระบวนการคิดจากพฤติกรรม  
การแสดงออก ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ผลการบันทึกจาก  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อนร่วมชั้น ผู้สอน  
 ลักษณะที่ 2 ประเมินจากผลงานและช้ินงานท่ีเกิดขึ้น การประเมินผลกระบวนการคิดใน
ลักษณะที่สองนี้สามารถใช้วิธีการท่ีหลากหลายได้ เช่น การตรวจงานหรือผลงานของนักเรียน  
การรายงานตนเองของผู้เรียน การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และการใช้แฟ้มสะสมงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับประเมินการปฏิบัติงานของ
นักเรียน โดยการสร้างแนวทางในการให้คะแนนจะต้องก าหนดมาตรวัด (Scale) และรายการของ
คุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออกของแต่ละจุดในมาตรวัดอย่างชัดเจน  
(กรมวิชาการ.  2539: 54-59)  การให้คะแนนแบบรูบริค เป็นการให้คะแนนซึ่งจะตอบค าถามว่า
นักเรียนท าอะไรได้ส าเร็จหรือไม่ หรือมีความส าเร็จในระดับใด โดยท่ัวไปการให้คะแนนแบบรูบริคมี 
2 รูปแบบคือ  
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 1. การให้คะแนนเป็นภาพรวม (Holistic Score) คือการให้คะแนนผ่านช้ินงาน โดยดู
ภาพรวมของชิ้นงานน้ัน แล้วเขียนอธิบายคุณภาพของงานหรือความส าเร็จของงานเป็นชิ้นๆ การให้
คะแนนมีหลายวิธี เช่น การแบ่งตามคุณภาพของงานเป็น 3 กอง การก าหนดระดับความผิดพลาด
โดยพิจารณาจากความบกพร่องของค าตอบว่ามีมากน้อยเพียงใดแล้วหักจากระดับสูงสุดลงมาทีละ
ระดับ 
 2. การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) เพื่อให้การมองคุณภาพของงาน
หรือความสามารถของนักเรียนเป็นไปอย่างชัดเจนจึงได้มีการแยกองค์ประกอบของการให้คะแนน
และอธิบายคุณภาพของงานในแต่ละองค์ประกอบของงานเป็น 4 ด้านคือ (1) ความเข้าใจในความคิด
รวบยอด ข้อเท็จจริง (2) การสื่อความหมาย สื่อสาร (3) การใช้กระบวนการและกลยุทธ์ และ 
(4) ผลส าเร็จของงาน 
 พอบแฮม (Popham.  1997: 72-75) ได้กล่าวถึงความหมายของเกณฑ์การให้คะแนนแบบ 
รูบริคว่า หมายถึง การแนะน าการให้คะแนนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพในการตอบสนองของนักเรียน 
ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจะมีลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญคือ เกณฑ์ การนิยามคุณภาพ กลยุทธ์การให้
คะแนน ซึ่งอาจเป็นวิธีการให้คะแนนแบบภาพรวมหรือแยกองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง พอบแฮม
ได้ให้ข้อสังเกตและค าแนะน าในการพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคไว้ดังนี้  
 1. เกณฑ์ต่างๆ ควรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ตรงประเด็นที่สุด
ของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
 2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคควรมีจ านวนเกณฑ์ประมาณ 3-5 เกณฑ์ และต้องเป็น
เกณฑ์ที่มีจุดหมายแน่นอน 
 3. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคไม่ควรมีความยาวมากเกินไป  
 4. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคแต่ละเกณฑ์ต้องสามารถแทนคุณสมบัติที่ส าคัญของ
ทักษะท่ีจะประเมิน 
 5. ผู้ประเมินต้องตระหนักว่าผลที่ประเมินเป็นเพียงตัวแทนของทักษะ ไม่ใช่ตัวทักษะ ดังนั้น
การสอนจึงต้องมุ่งไปที่ทักษะไม่ใช่สอนเพื่อมุ่งไปสู่การทดสอบหรือการประเมิน  
 

นอกจากการประเมินผลจากการตรวจใบกิจกรรมของนักเรียนแล้วในงานวิจัยนี้จะใช้ การ
สังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนระหว่างท ากิจกรรม ตลอดจนมีการสัมภาษณ์
เพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนไม่ได้แสดงการคิดอย่างเด่นชัดในการคิดหาค าตอบของประโยคจ านวนที่
ก าหนด เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 4 ความคงทนของการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ความคงทนทางการเรียนรู้ เป็นการคงไว้ซึ่งผลการเรียน หรือความสามารถที่จะระลึกได้ต่อ

สิ่งเร้าที่เคยเรียนหรือประสบการณ์ท่ีเคยรับรู้มาแล้ว หลังจากที่ได้ทิ้งระยะไว้ระยะหนึ่ง หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการรวบรวมหรือสามารถระลึกถึงประสบการณ์ต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม หลังจากผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Adam.  1967: 9; ชัยพร วิชชาวุธ.  2540: 19; กมลรัตน์ 
หล้าสุวงษ์.  2541: 129) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความคงทนทางการเรียนรู้ก็คือการจ าซึ่งยังคงอยู่น่ันเอง 
การจ า ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้  เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ  ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับความรู้เดิม การจ าเป็นกระบวนการท่ีสมองสามารถสะสมประสบการณ์ต่างๆ  ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม แล้วสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของการระลึกได้ 
หรือเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เคยรับรู้หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ประสบมาแล้วออกมาได้อย่างถูกต้อง 
(Crider; et al. 1983: 224. กมลรัตน์ หล้าสุวงษฺ์.  2541: 128; ประสาท อิศรปรีดา.  2541: 137; 
สุชา จันทน์เอม. 2544: 202) 
 แอตคินสัน และซิฟฟริน (ชัยพร วิชชาวุธ.  2540: 39, 71-72; อ้างอิงจาก Atkinson and 
Shiffrin.  1997) ได้แบ่งความจ าของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. ความจ าจากการรู้สึกสัมผัส (Sensory Memory) เป็นการคงอยู่ของความรู้สึกสัมผัส
หลังจากเสนอสิ่งเร้าสิ้นสุดลง การสัมผัสด้วยอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้นและผิวหนัง 
หรือส่วนใดส่วนหน่ึง  

2. ความจ าระยะสั้น (Short-Term Memory) เป็นความจ าหลังการเรียนรู้ เป็นความจ าที่ 
คงอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ ที่ตั้งใจจ าหรือใจจดจ่อต่อสิ่งนั้นเท่านั้น เมื่อไม่ใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นแล้ว
ความจ าก็จะเลือนหายไป  

3. ความจ าระยะยาว (Long-Term Memory) เป็นความจ าที่คงทนถาวรมากกว่าความจ า
ระยะสั้น ไม่ว่าจะท้ิงระยะไปนานเพียงใด เมื่อต้องการรื้อฟื้นความจ านั้นๆ จะระลึกออกมาได้ทันที
และถูกต้อง  

ระบบความจ าระยะยาวนี้เป็นระบบความจ าที่มีคุณค่าย่ิง เป็นความหมายหรือความเข้าใจใน
สิ่งที่ตนรู้สึก เป็นการตีความ จึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม ความสนใจและความเชื่อของแต่ละบุคคล  
ความจ าระยะสั้นเป็นความจ าชั่วคราว เมื่อมีการทบทวนจะช่วยป้องกันไม่ให้ความจ าสลายตัวไปจาก
ความจ าระยะสั้น และถ้าสิ่งใดอยู่ในความจ าระยะสั้นเป็นระยะเวลานาน ก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็น
ความจ าระยะยาว และเม่ือจ าสิ่งใดไว้ในความจ าระยะยาวสิ่งนั้นก็จะติดอยู่ในความจ าตลอดไป
กลายเป็นความจ าที่ถาวรซ่ึงสามารถจะร้ือฟื้นออกมาได้ ส าหรับระยะเวลาที่ความจ าระยะสั้นจะฝังตัว
กลายเป็นความจ าระยะยาว หรือเรียกว่าความคงทนในการจ านั้นจะใช้เวลาประมาณ 14 วัน หรือ 2 
สัปดาห์ (ชัยพร วิชชาวุธ.  2540: 71-72) 
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 การวัดความคงทนหรือการทดสอบความจ าเป็นการวัดหลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ไป
แล้วว่าจะมีการคงไว้ซึ่งผลการเรียนรู้หรือสามารถระลึกได้ต่อสิ่งเร้าที่เคยได้เรียนหรือมีประสบการณ์
รับรู้มาแล้ว โดยจะท้ิงระยะเวลาไว้ช่วงหนึ่งและท าการวัดความคงทน การวัดความคงทนมี 3 วิธี  
(กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์.  2542: 242-248) ได้แก่ (1) การจ าได้ (Recognition) เป็นการทดสอบ
ความจ า โดยการปรากฏสิ่งเร้าที่เคยประสบมาแล้วในอดีตปะปนกับสิ่งเร้าใหม่ๆ แล้วให้ชี้ว่าสิ่งเร้าใด
เป็นสิ่งเร้าเดิม (2) การระลึกได้ (Recall) เป็นการดึงความจ าถึงสิ่งที่เคยประสบมาในอดีตโดยไม่มี 
สิ่งเร้าในอดีตมาปรากฏให้เห็น และ (3) การเรียนซ้ า (Relearning) เป็นการท าซ้ าๆ หรือเสนอสิ่งเร้า
ซ้ าๆ ในการเรียนรู้ ในกรณีน้ีมักจะใช้วัดด้วยระยะเวลาหรือจ านวนครั้ง  
  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคงทนในการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  
บุญเกื้อ ละอองปลิว (2534: 64) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

ความคงทนในการเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
การสอนแบบวิเคราะห์กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่าความคงทนในการเรียนรู้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบวิเคราะห์กับการสอนแบบปกติตามคู่มือครูของ สสวท . 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 สุพรรณ ประศรี (2536: 94) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับเพิ่มและการคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการสอน
ด้วยหลักการสอนประเภทเหตุการณ์ของกาเย่กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่าความคงทน
ของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับเพิ่มและการคูณที่ได้รับการสอนด้วย
หลักการสอนประเภทเหตุการณ์ของกาเย่สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีปกติอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 ประพันธ์  จ่ายเจริญ (2536: 50) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการจ าเรื่องเศษส่วน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สอนโดยวิธีปกติ โดยใช้แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นกับการใช้
แบบฝึกหัดในแบบเรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติที่ใช้แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น
มีความคงทนในการจ าสูงกว่านักเรียนท่ีใช้แบบฝึกหัดในแบบเรียน  
 ราตรี เทียนด า (2540: 78) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนโดย
ใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม ผลการวิจัยพบว่า ความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนท่ีเรียนจากการสอนโดยใช้หนังสือเรียนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เอมอร สิทธิรักษ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาส านึกเกี่ยวกับจ านวนเรื่องเศษส่วนและ
ทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ด้านพัฒนาการส านึกเกี่ยวกับจ านวนและความคงทน ศึกษาผลการพัฒนาส านึกเกี่ยวกับจ านวนที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม และศึกษาเจตคติ ในด้านความ
คงทน พบว่านักเรียนมีความคงทนในด้านส านึกเกี่ยวกับจ านวนอยู่เม่ือเวลาผ่านไป 1 เดือน   
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 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความคงทนทางการเรียนรู้ สรุปได้ว่าความคงทน
ทางการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีผลกระทบต่อตัวผู้เรียนอย่างมาก เพราะหากผู้เรียนสามารถ
จดจ าสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วได้เป็นอย่างดีย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท าให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้เดิมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคงทนในการเรียนรู้จะมีผลจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งถ้านักเรียนได้รับการสอนโดยเน้นความเข้าใจและมีการฝึกทักษะอย่าง
เพียงพอก็จะเกิดความคงทนในการเรียนรู้ ส าหรับในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดให้มีการวัดความคงทนของ
ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยพิจารณาจาก คะแนนของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที เปรียบเทียบกับ คะแนนของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้  เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  

เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  แล้วศึกษาความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  ความคงทนของการคิด
เชิงความสัมพันธ์  และพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อมูลที่  
เก็บรวบรวมน ามาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท า 
การประเมินความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์และความคงทนของการคิดเชิงความสัมพันธ์  
โดยพิจารณาคะแนนจาก การท าใบกิจกรรมในชั้นเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน 
การคิดเชิงความสัมพันธ์ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท าการประเมินพฤติกรรมการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากงานเขียนของนักเรียน  และผลการสังเกตพฤติกรรมด้านการคิด
เชิงความสัมพันธ์ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยโดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์  
และใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ช่วยในการเก็บข้อมูล 
เชิงลึก 

 
ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้ันตอนในศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและ
การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้ันตอนในการก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน  
การวิจัย และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้เสริมสร้างการคิด        
เชิงความสัมพันธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นข้ันตอนในการน าเครื่องมือที่
ผ่านขั้นตอนการหาประสิทธิภาพไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เป็นข้ันตอนในการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนท่ี 
3 ไปวิเคราะห์หาผลสรุปตามสมมติฐานและความมุ่งหมายของการวิจัย จากนั้นท าการสรุป
ผลการวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ทั้ง 4 ขั้นตอน 
แสดงเป็นภาพประกอบได้ดังนี้ 
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ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 
ขั้นตอน   การด าเนินงาน   ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 2  
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน 

การวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลอง
ภาคสนามและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 

ขั้นตอนที่ 4  
วิเคราะห์ข้อมูลและ 

สถิติที่ใช้ 
 

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา จากเอกสาร งานวิจัย 
และศึกษาจากสภาพจริง 

ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา
จากเอกสารและงานวิจัย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
พีชคณิตต่ า การแก้ประโยคจ านวนส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการเชิงพีชคณิต ขาดการคิด
เชิงความสัมพันธ์  นักเรียนขาดความ
เข้าใจเคร่ืองหมายเท่ากับ  

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ
ขั้นตอนในการพัฒนาเคร่ืองมือ 

พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ก าหนดแบบแผนการทดลอง 
 
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 

ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ก าหนดรูปแบบการวัดและ 
การประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสัมภาษณ์ 

ทดลองน าร่อง 

กลุ่มตัวอย่าง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
แบบแผนการทดลอง 
ข้อมูลจากการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการวิจัย 
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รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด
เชิงความสัมพันธ์ มีดังนี้ 

 
ขั้นตอนที ่1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

ในการด าเนินการในขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ใน
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 
ส่วนดังน้ี 

1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนจากเอกสารและงานวิจัย 
ผลจากการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากเอกสารและงานวิจัย พบว่า

นักเรียนในระดับประถมศึกษายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับนานาชาติโดยเฉพาะทางด้านพีชคณิต (สุวพร  เซ็มเฮง; และ สิริพร  ทิพย์คง.  2540: 62-76. 
สุนีย์  คล้ายนิล.  2546: 18 ; สสวท.  2549: 15)  อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ค่อย
เน้นการถ่ายโยงการเรียนรู้โดยเฉพาะเลขคณิตไปยังพีชคณิตซึ่งความเข้าใจในเรื่องของการ
ด าเนินการเชิงจ านวนสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความส าเร็จในการเรียนพีชคณิตในภายหลัง (Stephens.  
2007: 4; citing Mac Gregor and Stacey.  1999) 

 
1.2 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาเร่ืองการบวกและการลบจ านวนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเน้ือหาเร่ืองการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง

ไม่เกิน 100 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีหนึ่งหลัก (ไม่มีการทด)  
การบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการทด) โจทย์ปัญหา การลบจ านวนที่มี
สองหลักกับจ านวนที่มีหนึ่งหลัก (ไม่มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย) การลบจ านวนที่มีสอง
หลักกับจ านวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย) โจทย์ปัญหา ในการสอน
เนื้อหาดังกล่าวในแต่ละเรื่องจะมีการสอดแทรกกิจกรรมที่เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ในเรื่อง
ของความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ การมองความสัมพันธ์ของจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้
การชดเชยช่วยในการหาค าตอบ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 60 นาที รวมเวลาทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสิ้น 18 คาบเรียน แล้ว
ทดสอบความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน 1 คาบเรียน โดยใช้แบบสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที และทดสอบความสามารถในการคิด
เชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนหลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 สัปดาห์ 1 คาบเรียน โดยใช้
แบบสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  รวมใช้
เวลาทั้งสิ้น 20 คาบเรียน 
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1.3 ศึกษาจากสภาพจริง 
ในการศึกษาจากสภาพจริง ผู้วิจัยได้ออกแบบทดสอบในเรื่อง การบวกและการลบจ านวน

และได้ไปทดสอบกับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเบื้องต้นถึงกลยุทธ์ที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง  

การบวกและการลบจ านวน เพื่อวิเคราะห์ว่านักเรียนมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างไร ใช้กลยุทธ์ 
เชิงพีชคณิตหรือกลยุทธ์เชิงความสัมพันธ์  โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-4  ของโรงเรียน
ปราโมชวิทยา รามอินทรา และโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) รวมจ านวนทั้งสิ้น 361 
คน ท าแบบทดสอบเรื่องการบวกและการลบจ านวน โดยแบบทดสอบมีจ านวน 9 ข้อ ซึ่งแบ่งค าถาม
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) รูปแบบของประโยคจ านวนที่นักเรียนคุ้นเคย (2) รูปแบบประโยคจ านวน
ที่นักเรียนไม่คุ้นเคย และ (3) โจทย์ปัญหา ดังตาราง 7 

 
ตาราง 7 แบบทดสอบทีไ่ด้ท าการศึกษาเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหา

เรื่องการบวกและการลบจ านวน ครั้งที่ 1 
 
ประเภทของแบบทดสอบ ข้อค าถาม 

(1) รูปแบบของประโยค
จ านวนที่นักเรียนคุ้นเคย 

1. 98+37 = 
2. 143-99 =  
3. 75+89+25 =  
 

(2) รูปแบบประโยคจ านวนที่
นักเรียนไม่คุ้นเคย 

4. 173+29-28 =  
5. 18+7 =       + 6 
6. 78+39 = 38 + 
7. 92 – 48 =  90  -  
8. 62 -29 =         - 30   
 

(3) โจทย์ปัญหา อาร์มมีลูกแก้วสีแดง 26 ลูกและลูกแก้วสีเขียว 39 ลูก นุชมี
ลูกแก้วสีแดงและลูกแก้วสีเขียวรวมกันเท่ากับอาร์ม ถ้านุชมี
ลูกแก้วสีแดง 25 ลูก นุชจะมีลูกแก้วสีเขียวกี่ลูก 
 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น มีดังน้ี  
 ในข้อ 1 การบวกและข้อ 2 การลบ เป็นการแก้ปัญหารูปแบบของประโยคจ านวนที่นักเรียน
คุ้นเคย ในข้อที่ 1 ที่เป็นเรื่องการบวกนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องร้อยละ 94.46 ของ
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จ านวนนักเรียนท่ีท าแบบทดสอบทั้งหมด ส่วนในข้อที่ 2 เรื่องการลบ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องร้อยละ 87.82 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด ซึ่งวิธีการท่ีนักเรียนใช้
ทั้งหมดเป็นการค านวณเชิงพีชคณิต ไม่พบว่ามีนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

ในข้อ 3 มุ่งตรวจสอบความสามารถในการใช้สมบัติของการด าเนินการ  ได้แก่ สมบัติ 
การสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยใชก้ารค านวณ
เชิงพีชคณิตร้อยละ 82.82 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และนักเรียนใช้วิธีการคิด
เชิงความสัมพันธ์ โดยใช้สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ร้อยละ 2.22 ของจ านวนนักเรียน
ที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด 

ในข้อ 4 มุ่งตรวจสอบความสามารถในการมองประโยคโดยภาพรวม นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 63.71 ของจ านวนนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบทั้งหมด พบว่ามีนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยการมองประโยคโดย
ภาพรวมเพียงร้อยละ 2.22 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด 

ในข้อ 5 และข้อ 6 มุ่งตรวจสอบความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับและการใช้การชดเชยช่วยใน
การหาค าตอบในเรื่องการบวก ส าหรับข้อ 5 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยใช้ 
การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 58.17 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และพบว่ามี
นักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ร้อยละ 0.56 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด  
ส่วนในข้อ 6 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 
55.68 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และพบว่ามีนักเรียนใช้วิธีการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ร้อยละ 0.56 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด 

ในข้อ 7 และข้อ 8 มุ่งตรวจสอบความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ และการใช้การชดเชยช่วยใน
การหาค าตอบในเรื่องการลบ ส าหรับข้อ 7 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยใช้ 
การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 51.52 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และไมพ่บว่ามี
นักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ ในท านองเดียวกัน ข้อ 8 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องโดยใช้การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 41.55 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด 
และไมพ่บว่ามีนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์เช่นกัน  
 ในข้อ 9 เป็นโจทย์ปัญหาท่ีนักเรียนไม่คุ้นเคย มุ่งตรวจสอบกลยุทธ์ที่ใชใ้นการแก้ปัญหา  
ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 63.71 ของจ านวนนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบทั้งหมด ซึ่งวิธีการที่นักเรียนใช้ทั้งหมดเป็นการค านวณเชิงพีชคณิต ไม่พบว่ามีนักเรียน
ใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

จากการวิเคราะห์การแก้ปัญหาของนักเรียนพบว่านักเรียนมากกว่า ร้อยละ 90 ใช้วิธีการคิด
เชิงพีชคณิต ส่วนวิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ พบว่ามีการใช้วิธีดังกล่าวใช้ในข้อ 3-6 เท่าน้ัน โดยข้อ 
3 มีนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์เพียง 8 คน ข้อ 4 มีนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์
เพียง 5 คน  ข้อ 5 มีนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์เพียง 2 คน  และ ข้อ 6 มีนักเรียนใช้
วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์เพียง 2 คน ส าหรับข้อ 1-2 และข้อ 7-9 ไม่พบนักเรียนใช้วิธีการคิด 
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เชิงความสัมพันธ์  ตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบวิธีในการคิดเชิงพีชคณิตและการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบวิธีในการคิดเชิงพีชคณิตและการคิดเชิงความสัมพันธ์ของ      
     นักเรียน 
 

การคิดเชิงพีชคณิต การคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 

 

 

   
 

นักเรียนใช้สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่ 
ช่วยในการหาค าตอบ 

 

 

 

 
 

นักเรียนมองประโยคโดยภาพรวม  
ไม่ท าตามล าดับขั้นตอนวิธี   
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

การคิดเชิงพีชคณิต การคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 

 

     
 

นักเรียนใช้การชดเชยช่วยในการหาค าตอบ 

 

 

 

 
 

นักเรียนใช้การชดเชยช่วยในการหาค าตอบ 
 

 
ครั้งที่ 2 ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิธีการคิดหาค าตอบของประโยคจ านวน ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพิ่มเติมการทดสอบในครั้งแรก ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับแบบทดสอบ
โดยใช้จ านวนในแบบทดสอบให้มีค่าน้อยลง จ านวนข้อน้อยลง และมีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  และ
เนื่องจากนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 1 มีข้อจ ากัดในเร่ืองของการอ่าน ผู้วิจัยจึงได้ตัดโจทย์ปัญหาออก
จากแบบทดสอบที่ปรับใช้ในการทดสอบครั้งน้ี  อีกทั้งผู้วิจัยต้องการข้อมูลเพื่อยืนยันมากขึ้น และ
นักเรียนไม่เป็นนักเรียนกลุ่มที่ท าแบบทดสอบเดิม ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบกับนักเรียนโรงเรียน
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อื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงเรียนเดิม ได้แก่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัลอียะห์ โรงเรียนพิมานวิทย์ นราธิวาส และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา 
จังหวัดนราธิวาส  โดยได้เปลี่ยนจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-4 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-4   รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 650 คน  โดยให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกัน  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-4 ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน ซึ่งแบบทดสอบ
ทั้งสองชุดเป็นแบบทดสอบที่คู่ขนานกัน ดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แบบทดสอบที่ได้ท าการศึกษาเบื้องต้นถึงกลยุทธ์ที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหา  
     เรื่องการบวกและการลบจ านวน ครั้งที่ 2 

 
ระดับ ข้อค าถาม 

ประถมศึกษาปีท่ี 1-2 (1)  7 + 5 =        + 4 
(2) 7 - 5 =          - 6 
(3)  3+8+7 =  
(4)  9+8-7 =  
 

ประถมศึกษาปีท่ี 3-4 (1)  7 + 15 =        + 14 
(2) 12 - 7 =          - 6 
(3)  25+38+75 =  
(4)  26+18-17 =  
 

 
ในแต่ละโรงเรียน ผู้วิจัยได้สุ่มให้นักเรียนในแต่ละช้ัน จ านวนชั้นละ 1 ห้องเรียนท า

แบบทดสอบพร้อมท้ังแสดงวิธีที่ใช้ในการคิด ผู้วิจัยได้สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็น
ทางการถึงกลยุทธ์ที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  
 ในขอ้ 1 มุ่งตรวจสอบความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ และการหาค าตอบโดยใช้วิธี 
การชดเชยในเรื่องของการบวก นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การค านวณ 
เชิงพีชคณิตร้อยละ 20.00 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด ไม่พบนักเรียนใช้วิธี 
การคิดเชิงความสัมพันธ์ และพบว่านักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับ 
โดยนักเรียนจะน าจ านวนสองจ านวนแรกมาบวกกันแล้วเติมในช่องว่าง  (ตอบ 12 หรือ 22) ร้อยละ 
42.46 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และน าจ านวนทั้งหมดในประโยคจ านวนมาบวก
กันแล้วเติมในช่องว่าง (ตอบ 16 หรือ 36) ร้อยละ 25.54 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบ
ทั้งหมด 
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 ในข้อ 2 มุ่งตรวจสอบความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ และการหาค าตอบโดยใช้วิธี 
การชดเชยในเรื่องของการการลบ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยใช้การค านวณ  
เชิงพีชคณิตร้อยละ 12.46 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด ไม่พบนักเรียนใช้วิธี 
การคิดเชิงความสัมพันธ์ และพบว่านักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับ 
โดยนักเรียนจะน าจ านวนสองจ านวนแรกมาลบกันแล้วเติมในช่องว่าง  (ตอบ 2 หรือ 5) ร้อยละ 49.58 
ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และนักเรียนหาจ านวนที่น า 6 มาลบออกด้วยจ านวน
นั้นแล้วมีค่าเท่ากับสองจ านวนแรกลบกัน (ตอบ 4 หรือ 1)  ร้อยละ 16.46 ของจ านวนนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบทั้งหมด 

ในข้อ 3 มุ่งตรวจสอบความสามารถในการใช้สมบัติของการด าเนินการ  ได้แก่ สมบัติ 
การสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การค านวณ
เชิงพีชคณิตร้อยละ 60.92 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และนักเรียนใช้วิธีการคิด
เชิงความสัมพันธ์ โดยใช้สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่เพียงร้อยละ 8.15 ของจ านวน
นักเรียนท่ีท าแบบทดสอบทั้งหมด 

ในข้อ 4 มุ่งตรวจสอบความสามารถในการมองประโยคโดยภาพรวม นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 40.46 ของจ านวนนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบทั้งหมด พบว่ามีนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยการมองประโยคโดย
ภาพรวมเพียงร้อยละ 18.31 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด 

ในการเก็บข้อมูลครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการสุ่มนักเรียนที่ไม่ได้แสดงวิธีในการคิดเพื่อสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า วิธีการคิดของนักเรียนส่วนใหญ่ใช้การนับ โดยจะใช้น้ิวมือช่วยในการคิด 
และพบว่ามีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ในข้อ 4 ได้แก่ 9+8-7=  
โดยนักเรียนจะมองประโยคโดยภาพรวม ซึ่งจะน า 8 มาลบกับ 7 ได้ 1 แล้วน า 1 มาบวกกับ 9 ได้
ผลลัพธ์เป็น 10 

ครั้งที่ 3 ผู้วิจัยต้องการส ารวจวิธีการคิดหาค าตอบของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 ของ
โรงเรียนเป้าหมาย ซึ่งนักเรียนเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ ที่ไม่ได้ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ผู้วิจัยจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนโรงเรียนคันนายาว  
(ธารินเจริญสงเคราะห์) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยจะเข้าไปด าเนินการทดลอง โดยท าการเก็บข้อมูลกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ทั้งระดับช้ันซ่ึงมีจ านวน 5 ห้องเรียน โดยใช้แบบทดสอบเดียวกับ
การเก็บข้อมูลในคร้ังที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 

ในข้อ 1 มุ่งตรวจสอบความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับในเรื่องของการบวก นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 5.70 ของจ านวนนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบทั้งหมด ไม่พบนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ และพบว่านักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับ โดยนักเรียนจะน าจ านวนสองจ านวนแรกมาบวกกัน  แล้ว
เติมในช่องว่าง (ตอบ 12) ร้อยละ 39.24 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด น าจ านวน
ทั้งหมดในประโยคจ านวนมาบวกกันแล้วเติมในช่องว่าง (ตอบ 16) ร้อยละ 16.45 ของจ านวน
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นักเรียนท่ีท าแบบทดสอบทั้งหมด และพบนักเรียนตอบทั้งสองจ านวน (12 และ 16) ร้อยละ 5.70 
ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด 

ในข้อ 2 มุ่งตรวจสอบความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับในเรื่องของการลบ นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยใช้การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 5.06 ของจ านวนนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบทั้งหมด ไม่พบนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ และพบว่านักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเร่ืองเครื่องหมายเท่ากับ โดยนักเรียนจะน าจ านวนสองจ านวนแรกมาลบกันแล้วเติม
ในช่องว่าง (ตอบ 2) ร้อยละ 46.20 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด นักเรียนหาจ านวน
ที่น า 6 มาลบออกด้วยจ านวนน้ันแล้วมีค่าเท่ากับสองจ านวนแรกลบกัน (ตอบ 4) ร้อยละ 19.63 ของ
จ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และพบนักเรียนตอบทั้งสองจ านวน (2 และ 4) ร้อยละ 
5.06 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด 

ในข้อ 3 มุ่งตรวจสอบความสามารถในการใช้สมบัติของการด าเนินการ  ได้แก่ สมบัติ 
การสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  โดยใช้การค านวณ
เชิงพีชคณิตร้อยละ 8.23 ของจ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด มีนักเรียนร้อยละ 66.45 ของ
จ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด สามารถเติมค าตอบได้ถูกต้องแต่ไม่แสดงแนวคิด และไม่
พบนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์  

ในข้อ 4 มุ่งตรวจสอบความสามารถในการมองประโยคโดยภาพรวม นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยใช้การค านวณเชิงพีชคณิตร้อยละ 7.60 ของจ านวนนักเรียนที่ท า
แบบทดสอบทั้งหมด นักเรียนเติมค าตอบที่ถูกต้องอย่างเดียวไม่แสดงการคิดร้อยละ 45.57 ของ
จ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด และไม่พบนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์  

ผลจากการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่ากลยุทธ์ที่นักเรียนใช้
ส่วนมากใช้วิธีการนับ โดยจะใช้น้ิวมือช่วยในการคิดเช่นเดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังก่อน 
นักเรียนคิดตามล าดับขั้นตอนวิธีของการด าเนินการ ไม่มองความสัมพันธ์ของจ านวน เม่ือนักเรียน
พบปัญหาท่ีมีความยุ่งยากนักเรียนจะใช้การแปลงปัญหาท่ียุ่งยากดังกล่าวมาให้เป็นปัญหาท่ีนักเรียน
คุ้นเคย 

ผลจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า กลยุทธ์ทีใ่ช้สอนในเร่ืองของ   
การบวก นักเรียน 3 ใน 5 คนจะใช้การนับ หรือใช้การบวกตามขั้นตอนวิธี ได้แก่การบวกในแนวตั้ง
และแนวนอน การหาผลบวกโดยวิธีการทบสิบครูจะสอนให้นักเรียนใช้วิธีการดังกล่าว เฉพาะ
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ส่วนนักเรียนท่ีมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ปานกลาง และต่ า จะไม่ใช้กลยุทธ์นี ้และนอกจากสองกลยุทธ์นี้ไม่มีการสอนกลยุทธ์ใดๆ เพิ่มเติมอีก 
เนื่องจากเวลาในการเรียนค่อนข้างจ ากัด เนื้อหาในการสอนมีมาก  

และจากการวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า
นักเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเร่ืองต่อไปนี้ 
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ตาราง 10 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนในเร่ืองการบวกและการลบจ านวน 
 

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ตัวอย่าง 
นักเรียนไม่เข้าใจเรื่อง 
ค่าประจ าหลัก นั่นคือไม่เข้าใจ
ว่า ตัวเลข 4 ของจ านวน 45 มี
ค่าเป็น 40  

 
นักเรียนคุ้นเคยกับประโยค
จ านวนในรูปแบบ a+b = c  
คิดว่าจ านวนที่เติมในช่องว่าง
จะต้องเป็นผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการเสมอ 

 
นักเรียนเข้าใจว่าหลัง
เครื่องหมายเท่ากับจะต้องเป็น
ผลลัพธ์ของการด าเนินการ
จ านวนทั้งหมดที่อยู่ในประโยค 

 
 

ผลจากการศึกษาสภาพจริง พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
เรื่องเครื่องหมายเท่ากับ โดยเห็นว่าจ านวนที่น ามาเติมหลังเครื่องหมายเท่ ากับจะต้องเป็นผลลัพธ์
ของการด าเนินการของจ านวนทั้งหมดที่อยู่ในประโยค การคิดหาค าตอบของนักเรียนจะใช้วิธีการ
ทางพีชคณิต คิดค านวณตามขั้นตอนวิธี  ไม่มองความสัมพันธ์ของจ านวนในประโยค  ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ คิด 
เชิงความสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
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1.4 การศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และรูปแบบการสอนแบบ  ACT และ CGI เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการสอนแบบ ACT และ CGI ผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  โดยให้นักเรียน
แก้ปัญหา เรื่องการบวกและการลบจ านวน เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล ทีเ่น้นให้นักเรียนอธิบายวิธีคิด 
ส่งเสริมให้มีการคิดด้วยวิธีที่หลากหลาย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1. ครูน าเสนอปัญหา ครเูลือกและน าเสนอปัญหาหรือโจทย์ปัญหาเรื่องการบวกและการลบ
จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นักเรียน ใช้ปัญหาท่ีมีวิธีในการคิดที่หลากหลาย และครูต้องคาดหวังในตัวนักเรียนทุกคนในระดับสูง
ว่านักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาได้ 

2. ให้นักเรียนแก้ปัญหา ครูให้เวลานักเรียนในการคิด และรอฟังรายละเอียดของวิธี 
การแก้ปัญหา ถ้านักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน 
หรือย้ าเตือนความทรงจ าของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีคล้ายกัน ให้นักเรียน
ยอมรับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาและไม่สามารถแก้ได้ 

3. ให้นักเรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา  ครูพยายามล้วงเอาวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายจากนักเรียน โดยใช้ค าถามกระตุ้น เช่น ใครแก้ปัญหาในข้อนี้โดยใช้วิธีการอื่นๆ บ้าง  
ใครท าวิธีที่ไม่เหมือนเพื่อนท าบ้าง หรือ สามารถใช้วิธีการอื่นๆ ได้อีกไหม นอกจากนี้ครูต้องกระตุ้น
ให้นักเรียนอธิบายรายละเอียดให้มากขึ้น และใช้ข้อความที่นักเรียนอธิบายมาเป็นเน้ือหาในการเรียน
การสอน ครเูขียนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่นักเรียนน าเสนอบนกระดาน เพื่อให้นักเรียนเห็นวิธี 
การแก้ปัญหาหรือวิธีการคิดที่หลากหลาย  นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนใช้วิธีการหาค าตอบที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. อภิปรายถึงวิธีในการแก้ปัญหา ครเูปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล
การแก้ปัญหา โดยคัดเลือกนักเรียนน าเสนอผลการแก้ปัญหาที่มีวิธีการแตกต่างกัน  ร่วมกันอภิปราย
ถึงวิธีการดังกล่าว และให้นักเรียนยอมรับความผิดพลาดของตน โดยไม่ต้องกังวลกับค าตอบที่ไม่
ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นในการใช้การคิดและมีส่วนร่วมในการอภิปราย ปลูกฝังให้
นักเรียนรักความท้าทาย กล้าเผชิญกับปัญหาที่ยากและรับมือกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อน 
  

กรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
สรุปได้ตามขั้นตอน ดังภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
 
 

ขั้นที่ 1 ครูน าเสนอปัญหา 
ครูน าเสนอปัญหาหรือโจทย์ปัญหา 

เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ ์
และตัวตั้งไม่เกิน 100 

ขั้นที่ 3 ใหน้ักเรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
นักเรียนน าเสนอวิธีการ 

ในการหาค าตอบของกลุ่มหรือรายบุคคล 

ขั้นที่ 4 อภิปรายถึงวิธีในการแก้ปัญหา 
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย 

และสรุปถึงวิธีการในการหาค าตอบ 
โดยเน้นลักษณะการคิดเชิงความสัมพันธ ์

จบ 

ขั้นที่ 2 ให้นักเรียนแก้ปัญหา 
ให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

โดยเน้นให้นักเรียนหาวิธีการ 
หาค าตอบที่หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูล้วงเอา
ความคิดของ
นักเรียนเพื่อให้
แสดงวิธีในการ
แก้ปัญหา 

ครูส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าใจ 
ในความคิด 
รวบยอด 
ของตนเอง 

ครูขยาย
ความคิดเชิง
คณิตศาสตร์ 
ของนักเรียน 

เริ่ม 

แนวคิดที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมจากทฤษฎีที่
เก่ียวข้องในการจัด 

การเรียนรู้ 
 

- การสอนเริ่มจากใช้วัตถ ุ

ที่เป็นรูปธรรม ใช้ภาพ และ
สัญลักษณ์ ตามล าดับ 

- จัดการเรียนการสอนให้เกิด
การเรียนรู้โดยการค้นพบ 
- การสอนแบบชี้แนะ 
- ก าหนดโครงสร้างของ
บทเรียนและจัดล าดับความ
ยากง่ายให้มีความเหมาะสม
กับนักเรียน 

- สร้างแรงจูงใจและใช้
หลักการเสรมิแรง 
- ตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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ส าหรับบทบาทของครูในการเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ดังภาพประกอบ 7 

 
ภาพประกอบ 7 บทบาทของครูในการเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  

  
ส าหรับรายละเอียดบทบาทของครูในการเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้ 
1. ใช้สื่อ อุปกรณ์เพื่อช่วยในการฝึกคิด 
    ใช้สื่อ อุปกรณ์ วัตถุที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ในช่วงแรกๆ ของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เช่น ตัวนับ เบี้ย แท่งไม้ ไม้ไอศกรีม จากนั้นเปลี่ยนมาใช้รูปภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สร้างภาพในใจและน าไปสู่การคิดที่เป็นนามธรรมได้ 

2. กระตุ้นยั่วยุให้เกิดความสงสัยและใช้วิธีการคิดที่หลากหลาย  
   กระตุ้นและยั่วยุให้นักเรียนเกิดความสงสัย เกิดการเรียนรู้ในลักษณะการค้นพบ และ

พยายามคิดวิธีการหาค าตอบให้หลากหลาย โดยใช้รูปแบบของการแข่งขันเป็นกลุ่ม เช่น ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มหาวิธีการคิดที่หลากหลาย โดยพิจารณาว่ากลุ่มใดมีวิธีการคิดมากที่สุด หรือกลุ่มใดได้
วิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุด วิธีการคิดใดง่ายที่สุด เร็วที่สุด เป็นต้น 

ใช้การประเมินผล
หลากหลาย
รูปแบบ 

 

สร้างความเป็น
กันเองเพื่อให้
นักเรียนกล้า
แสดงความคิด 

 

ให้โอกาสนักเรียน
ได้คิดอย่างทั่วถึง 
 

เป็นผู้ฟังที่ด ี

ให้การเสริมแรง
อยู่เสมอ 

 

ใช้วิธีการแนะน า 
หรือบอกใบ ้

ใช้ค าถามกระตุ้น
ให้คิด 

กระตุ้นยั่วยุให้เกิด
ความสงสัย 

และใช้วิธีการคิดที่
หลากหลาย 

 

ใชส่ื้อ อุปกรณ์ 

เพื่อช่วยในการ
ฝึกคิด 

 

บทบาทของคร ู
ในการเสริมสร้าง

การคิดเชิง
ความสัมพันธ ์
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3. ใช้วิธีการแนะน า หรือบอกใบ้ใช้ค าถามกระตุ้นให้คิด  

    ใช้วิธีการแนะน าหรือบอกใบ้ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถคิดหาค าตอบได้ โดยใช้ค าถาม
กระตุ้นให้นักเรียนคิด เช่น การหาผลบวกของ 21+22 ครูอาจทบทวนการหาผลบวกของพหุคูณของ
สิบก่อนโดยใช้ภาพประกอบ ได้แก่ สิบบวกสิบ ยี่สิบบวกยี่สิบ สามสิบบวกสามสิบ เป็นต้น จากนั้น
บอกใบ้วิธีการคิดโดยถามนักเรียนว่า ยี่สิบบวกยี่สิบเป็นเท่าไร ยี่สิบบวกยี่สิบเอ็ดเป็นเท่าไร ยี่สิบ
บวกยีส่ิบสองได้เท่าไร แล้วถ้ายี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบสองได้เท่าไร 

4. เป็นผู้ฟังที่ดี  ให้การเสริมแรงอยู่เสมอ 
    ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนอย่างตั้งใจในขณะท่ีนักเรียนอธิบายหรือ

น าเสนอวิธีการคิด และใช้หลักการเสริมแรง เช่น การแจกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน 
การน าเสนอวิธีการคิด ครูอาจตั้งข้อตกลงกับนักเรียนว่าถ้านักเรียนน าเสนอวิธีการคิดที่ไม่ถูกต้อง
นักเรียนยังคงได้รับเบี้ยจากการร่วมแสดงวิธีการคิด  

5. ให้โอกาสนักเรียนได้คิดอย่างทั่วถึง 
    เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างทั่วถึงโดยรอเวลาให้นักเรียนได้คิด สังเกตนักเรียน  

ถ้านักเรียนไม่แสดงการคิดครูต้องใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนคิด  
6. สร้างความเป็นกันเองเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงความคิด  
    สร้างความเป็นกันเองกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงความคิด โดยให้ค าชมเชย 

หรือให้การเสริมแรงเม่ือนักเรียนแสดงวิธีการคิดหาค าตอบ และเมื่อวิธีการคิดหาค าตอบไม่ถูกต้องก็
ไม่ต าหนินักเรียน แต่ให้ค าชมเชยส าหรับความกล้าในการแสดงความคิด 

7. ใช้การประเมินผลหลากหลายรูปแบบ  
    ใช้การประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้การสังเกตจากการร่วมกิจกรรม การตอบ

ค าถาม การน าเสนอวิธีการคิด การวิเคราะห์การเขียนจากแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ถึงวิธีใน
การคิดหาค าตอบ 
 
ขั้นตอนที ่2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือส าหรับจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
การคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และ 
เครื่องมือส าหรับการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
 2.1 เครื่องมือส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
เร่ืองการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ประกอบด้วยค าชี้แจงส าหรับ
ครู และแผนการจัดการเรียนรู้ 
      2.1.1 ค าชี้แจงส าหรับครู เป็นเอกสารส าหรับครูในการท าความเข้าใจการด าเนินการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครูในการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการคิดเชิงความสัมพันธ์  
     2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ จ านวน 18 แผน 
แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  โดยมี
รายละเอียดดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน  
 

แผนที่ รายละเอียดของเน้ือหา เวลาสอน 

1-2 1. การเขียนตัวเลขแทนจ านวนที่หลากหลาย  2 คาบเรียน 
3 2. การหาผลบวกของจ านวนที่เป็นพหุคูณของสิบ  1 คาบเรียน 
4 3. เครื่องหมายเท่ากับ กับ สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่  1 คาบเรียน 
5 4. การบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนหน่ึงหลัก 1 คาบเรียน 
6 5. การบวกจ านวนที่มีสองหลักซึ่งเป็นพหุคูณของสิบกับจ านวนที่มี  

    สองหลัก  
1 คาบเรียน 

7 6. การบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก  1 คาบเรียน 
8-9 7. โจทย์ปัญหาการบวก  2 คาบเรียน 
10 8. การหาผลลบของจ านวนที่เป็นพหุคูณของสิบ  1 คาบเรียน 
11 9. การหาผลลบของจ านวนที่มีสองหลักซึ่งเป็นพหุคูณของสิบกับ   

   จ านวนที่มีหนึ่งหลัก  
1 คาบเรียน 

 
12 10. การหาผลลบของจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีหนึ่งหลัก  1 คาบเรียน 
13 11. การหาผลลบของจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลักซึ่งเป็น   

     พหุคูณของสิบ  
1 คาบเรียน 

14 12. การลบจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก  1 คาบเรียน 
15-16 13. โจทย์ปัญหาการลบ  2 คาบเรียน 

17 14. โจทย์บวกลบระคน  1 คาบเรียน 
18 15. โจทย์ปัญหาระคน  1 คาบเรียน 
19 16. ทดสอบ 1 คาบเรียน 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที1่ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษารูปแบบของประโยคจ านวนที่

น ามาใช้ในการเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิด
เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ซึ่งประกอบด้วย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  

 ขั้นที่ 2 น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบสอบวัดการคิดเชิงความสัมพันธ์ ที่ใช้ในการวิจัย
ทั้งหมดให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 
           ขั้นที่ 3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน (รายช่ือในภาคผนวก ก) 
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  โดยใช้แบบประเมิน 
ความสอดคล้องแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence 
[IOC]) ดังนี ้

  IOC =
R

N


 

 เมื่อ  IOC     คือ   ดัชนีความสอดคล้อง 
                      R   คือ    ผลรวมของคะแนนตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

                      เมื่อ    -1 , 0 ,  1  แทน  ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  และ 
        เห็นด้วย  ตามล าดับ 

 N คือ     จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ ผลปรากฏว่าแผน  

การจัดการเรียนรู้เกือบทุกแผนมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ยกเว้นแผนที่ 3 ที่ 8 และท่ี 15 ซึ่ง
มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67  

 ขั้นที่ 4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน  

ขั้นที่ 5 น าไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ
การจัดกิจกรรมพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้บางแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากเกินไป
จึงปรับเนื้อหาให้เกิดความเหมาะสมและบางกิจกรรมยากเกินไปจึงปรับให้ง่ายข้ึน  

ขั้นที่ 6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงจากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่อง ครั้งที่ 1 
ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องครั้งที่ 2 กับนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน
ชั้น ป.1/4 จ านวน 32 คน ของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน แล้ว
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนอีกครั้ง เพื่อน าไปใช้ในการทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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2.2 เครื่องมือส าหรับการวัดผลและประเมินผลความสามารถด้านการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ 

ในงานวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือส าหรับการวัดผลและประเมินผลความสามารถด้านการคิด     
เชิงความสัมพันธ์ ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์   
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์และแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้าน
การคิดเชิงความสัมพันธ์ 

   2.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันท ี และแบบทดสอบ 
วัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
เพื่อวัดความคงทนของการคิดเชิงความสัมพันธ์ ใช้ส าหรับวัดความสามารถในการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ ด้านความสามารถ  
ในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนและใช้การชดเชย และด้านความสามารถ  
ในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  

 
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ มีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ หลังการทดลอง

ทันท ีจ านวน 21 ข้อ และหลังสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความคงทนของการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ จ านวน 21 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบทั้งสองฉบับเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกัน  
โดยแบบทดสอบแต่ละฉบับแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านละ 7 ข้อ คือ วัดความสามารถด้านความเข้าใจ
เครื่องหมายเท่ากับจ านวน 7 ข้อ วัดความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสอง
จ านวนและใช้การชดเชยจ านวน 7 ข้อ และวัดความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและ
การด าเนินการจ านวน 7 ข้อ 
         ขั้นที่ 2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า  

ขั้นที่ 3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ หลังการทดลองทันที 
จ านวน 21 ข้อ และหลังสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ จ านวน 21 ข้อ  ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
3 ท่าน (รายช่ือในภาคผนวก ก) พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามจุดประสงค์  
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ ผลปรากฏว่า 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ที่ใช้ทดสอบหลังการทดลองทันที และที่
ใช้ทดสอบหลังสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ เกือบทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 
ยกเว้น ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 ข้อที่ 9 และข้อที่ 12 ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 
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ขั้นที่ 4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ มาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  

ขั้นที่ 5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ไปทดสอบครั้งที่ 1 กับ
นักเรียนกลุ่มน าร่องซึง่เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมทางด้านภาษา และปรับปรุงให้มีความชัดเจน  

ขั้นที่ 6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ที่ปรับปรุงจากขั้นที่ 5 
ไปทดสอบครั้งที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มน าร่อง ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน ป.1/4 
จ านวน 32 คน ของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน แล้วปรับปรุงให้
มีความเหมาะสมอีกครั้ง 

ขั้นที่ 7 น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ที่ได้จาก 
ขั้นที ่6 มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ แล้วคัดเลือกข้อที่มี
ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปในแต่ละด้านของการวัด
ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ด้านละ 5 ข้อ ซึ่งรวมแล้วแบบทดสอบในแต่ละฉบับจะเหลือ
ฉบับละ 15 ข้อ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลัง  
การทดลองทันทีและหลังสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์  ผลจากการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย
และค่าอ านาจจ าแนก พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์มีค่า 
ความยากง่ายระหว่าง 0.31-0.72  และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.49-0.81 

ขั้นที่ 8 ตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทกีับหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ โดยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนทั้งสองฉบับด้วยการทดสอบ t แบบคู่ (paired t-test) ผลจาก 
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์
หลังการทดลองทันทีกับหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกัน และความแปรปรวน
ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีกับหลังสิ้นสุด
การทดลอง 2 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงว่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทกีับหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์มีความเป็นคู่ขนาน  
 ขั้นที ่9 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ทั้งสอง
ฉบับด้วยวิธีการหาสัมประสิทธ์แอลฟา ( -Coefficient) ซึ่งได้ตั้งเกณฑ์ค่าความเชื่อม่ันในแต่ละฉบับ
ต้องไม่น้อยกว่า 0.70 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีมีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.78 และแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์มีค่าความเชื่อม่ัน 
เท่ากับ 0.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งสองฉบับ (ดูภาคผนวก ง) 
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2.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 แบบ คือ  

แบบที่ 1 ใช้ส าหรับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในขณะท ากิจกรรมที่
เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ และแบบท่ี 2 ใช้ในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
เป้าหมายตลอดการทดลอง จ านวน 6 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงลึก และใช้การสัมภาษณ์นักเรียน
เป้าหมายถึงวิธีการคิดหาค าตอบของประโยคจ านวนที่ก าหนด เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิด
เชิงความสัมพันธ์ 

 
การพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยพัฒนาจากแบบสังเกต

พฤติกรรมของ เอมอร สิทธิรักษ์ (2546: 43-44) ผู้วิจัยวิเคราะห์พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถในการเขียนประโยค
จ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้อย่างหลากหลาย  ความสามารถในการหาค าตอบของประโยคเปิด
ของจ านวนได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม  และความสามารถในการใช้เครื่องหมาย
เท่ากับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ  

ด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ ผู้วิจัยพิจารณา
ความสามารถในการเขียนแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลาย มีร่องรอยการขีด เขียน โยงจ านวนซ่ึง
สัมพันธ์กัน ใช้ลูกศร หรือแผนภาพในการเปรียบเทียบจ านวน ใช้ทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วย
ในการหาค าตอบ และใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ 

ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนและใช้การชดเชย 
ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถในการใช้สมบัติการสลับที่ช่วยในการหาค าตอบ ความสามารถในการใช้
สมบัติการเปลี่ยนหมูต่ลอดจนสมบัติอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบ และไม่ใช้การคิดค านวณตาม
ขั้นตอนวิธี 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห ์เพื่อหาพฤติกรรมในด้านความสามารถทั่วไปท่ี
เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ผู้วิจัยพิจารณา ความพยายามในการคิดหากลยุทธ์ในการหา
ค าตอบ ใช้เวลาในการคิดหาค าตอบน้อยลง หากลยุทธ์ที่ใช้หาค าตอบได้อย่างหลากหลาย มีการ
น าเสนอกลยุทธ์ที่ใช้หาค าตอบ มีส่วนร่วมในการตอบค าถามหรืออภิปราย มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ขั้นที่ 2 น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ให้คณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า  

ขั้นที่ 3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
(รายช่ือในภาคผนวก ก) พิจารณาความเหมาะสมของภาษา  
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ขั้นที่ 4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่
ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  

ขั้นที่ 5 น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ที่ปรับปรุงจากขั้นที่ 4 ไปใช้ 
กับนักเรียนกลุ่มน าร่อง ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน ป.1/4 จ านวน 32 คน ของ
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) แล้วปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอีกครั้ง 
 
 2.2.3 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้
ส าหรับการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายจ านวน 6 คน เพื่อตรวจสอบวิธีการคิดหาค าตอบของ
นักเรียนเป้าหมายว่ามีวิธีการคิดในลักษณะใด  

 
การพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์   

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1 สร้างแบบสัมภาษณ์โดยพัฒนาตามแนวทางของสุภางค์ จันทวานิช (2540: 74-103)  
ขั้นที่ 2 น าแบบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบแล้วน ามา

ปรับปรุงตามค าแนะน า 
           ขั้นที่ 3 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองน าร่องกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คน ของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พบว่าสามารถใช้
เพื่อสัมภาษณ์ผู้เรียนในเชิงลึกได้จริง 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปได้ดังตาราง 12 
ตาราง 12 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ด้านข้อมูลที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ของนักเรียน 
(เชิงปริมาณ) 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
เชิงความสัมพันธ์หลังการทดลอง 
 

ความคงทนของการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ของนักเรียน 
(เชิงปริมาณ) 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
เชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง  
2 สัปดาห์ 

พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ของนักเรียน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม แบบที่ 1 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม แบบที่ 2 
3. แบบสัมภาษณ์ 
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ขั้นตอนที ่3 การทดลองภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมลู  
 การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบบแผนท่ีใช้ใน
การทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง และขั้นตอนในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใน  
แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียน 

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน 
ซึ่งมีนักเรียนท้ังหมด 133 คน โดยแต่ละห้องเรียนจัดแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1/3   ของโรงเรียน 
คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีนักเรียน 
จ านวน 32 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยผู้วิจัยร่วมกับครู
ประจ าชั้นคัดเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target student) เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง 
 2 คน ปานกลาง 2 คน และต่ า 2 คน โดยเลือกแบบเจาะจงซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนท่ีสามารถสื่อสาร
การคิดของตนได้ เพื่อท าการศึกษาเชิงลึกในด้านพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน 
      
 การก าหนดแบบแผนการทดลอง  

     ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบแผนการทดลองที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัย โดยได้ก าหนดแบบ
แผนการทดลองเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดยมีรูปแบบการทดลองดังต่อไปนี้ 
  

กลุ่มทดลอง  X Q1 Q2 
 
โดย  X    หมายถึง  การจัดกระท า (Treatment) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ      
                             ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

Q1  หมายถึง  ผลการประเมินหลังการทดลอง (Posttest) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
Q2  หมายถึง  ผลการประเมินความคงทนในด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน  
                   กลุ่มทดลอง หลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้ว 2 สัปดาห์ 

  
ระยะเวลาในการทดลอง 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 จ านวน 20   
คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 18 คาบเรียนและทดสอบ 2  
คาบเรียน โดยทดสอบภายหลังสิ้นสุดการทดลองทันที 1 คาบเรียน และทดสอบภายหลังสิ้นสุดการ
ทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ 1 คาบเรียน 
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ขั้นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและทดลอง  

น าร่องแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ในนักเรียนกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยร่วมกับครูประจ าชั้นคัดเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target 

student) เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง 2 คน ปานกลาง 2 คน และต่ า 2 คน โดยเลือก
แบบเจาะจงซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนท่ีสามารถสื่อสารการคิดของตนได้  เพื่อท าการศึกษาเชิงลึกใน
ด้านพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสอนในเวลาเรียนปกติ ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยท าหน้าที่
เป็นผู้สอนและผู้สังเกตการณ์ โดยมีครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 ท่านท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย 
บันทึกพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนเป้าหมายและนักเรียนคนอื่นๆ และผู้วิจัย
สัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 3. หลังสิ้นสุดการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที มีการเรียกสัมภาษณ์นักเรียน 
ในกรณีที่แสดงวิธีการคิดหาค าตอบไม่ชัดเจน และสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายจ านวน 6 คนเพื่อท า
การวิเคราะห์เชิงลึกในด้านพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 4. หลังจากสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินความคงทนด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ 
 

ขั้นตอนที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน คะแนน
จากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีและหลังสิ้นสุด
การทดลอง 2 สัปดาห์ ผลจากการสังเกตโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์  
ผลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์  
มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. น าคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( . .S D ) และหาจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่   
ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
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2. ทดสอบสมมติฐานท่ีว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
มีความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่า 
ร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด โดยใช้การทดสอบ Z 

3. ทดสอบสมมติฐานท่ีว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
มีความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีและหลังสิ้นสุดการ
ทดลอง 2 สัปดาห์  และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t แบบคู่ 

4. น าผลจากงานเขียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผลจากการสังเกตโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ ผลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา
ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ มาวิเคราะห์พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ในแต่ละด้าน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
 2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก การทดสอบ t แบบคู่ (paired t-test) และค่าความเชื่อม่ัน 
ของแบบทดสอบวัดโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธ์แอลฟา ( -Coefficient) 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบ Z และการทดสอบ t แบบคู่ (paired t-test) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งน้ี คือ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด
เชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  แล้วศึกษา
ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  ความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  
และพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมน ามาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 
ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

ตอนท่ี 2 ความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 

ในการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  ความคงทนของความสามารถใน
การคิดเชิงความสัมพันธ์  และพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง  การบวกและการลบ
จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถหรือการแสดงออกของ
นักเรียนในด้าน (1) ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  (2) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้การชดเชย  และ (3) ความสามารถในการใช้สมบัติ
พื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ   

ตอนที่ 1  ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ ์

1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ในการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

ผู้วิจัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตาราง  13  
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยเลขคณติ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

แหล่งที่มาของคะแนน คะแนนเต็ม 
ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

( x ) 

ค่าเฉลีย่เลขคณิต 
คิดเป็นร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1.  ใบกิจกรรมในชั้นเรียน 70 39.43 56.32 6.41 
2.  แบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ (หลังเรียน) 

30 15.43 51.43 3.19 

รวม 100 54.86 54.86 8.81 
 

จากตาราง 13 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 39.43  คิดเป็นร้อยละ 56.32 ของคะแนนเต็ม  
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.41   ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีเท่ากับ 15.43  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
51.43  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.19  จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนรวมจาก
ใบกิจกรรมในชั้นเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการ
ทดลองทันทเีท่ากับ 54.86  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.86 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.81 

1.2 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  
เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ผู้วิจัยน าคะแนนรวมจาก
ใบกิจกรรมในชั้นเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการ
ทดลองทันทไีปหาจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ ร้อยละ 50 
ขึ้นไปของคะแนนเต็ม  ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบ Z (Z-test) ผลการทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัยแสดงดังตาราง 14 
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ตาราง 14  ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถ 
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ของคะแนนเต็ม (คน) 
Z-score ค่าวิกฤติ 

32 21 1.769* 1.645 
 

* ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 

จากตาราง 14 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง 
ไม่เกิน 100 มีความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม   
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส าคัญ .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย 
 

ตอนที่ 2  ความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ ์

2.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ในการศึกษาความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1  ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์
หลังการทดลองทันที และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุด 
การทดลอง 2 สัปดาห์ ไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตาราง  15  
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที และคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1  

แหล่งที่มาของคะแนน 
คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

( x ) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
คิดเป็นร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1.  แบบทดสอบวัดความสามารถ   
    ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์     
    หลังการทดลองทันที 

30 15.43 51.43 3.19 

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์  
หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 
สัปดาห์ 

30 15.75 52.50 3.31 

 
 จากตาราง 15 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เท่ากับ 15.43  คิดเป็นร้อยละ 51.43 ของคะแนนเต็ม  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.19   
ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุด
การทดลอง 2 สัปดาห์เท่ากับ 15.75  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.50  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.31   
 2.2 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  

เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  ผู้วิจัย
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลอง
ทันท ีและคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุด 
การทดลอง 2 สัปดาห์ โดยใช้การทดสอบ t แบบคู่ (paired t-test) ทดสอบสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น  
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยแสดงดังตาราง 16 
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ตาราง 16  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีและหลัง
สิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ 

ความสามารถในการคิดเชิง
ความสัมพันธ์ 

 
คะแนนเต็ม 

 
ค่าเฉลี่ย 

สถิติทดสอบ 
t 

ค่าวิกฤติ 

หลังการทดลองทันที 30 15.43 
-1.056 .299 หลังสิ้นสุดการทดลอง  

2 สัปดาห์ 
30 15.75 

 
*ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 
 จากตาราง 16 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์หลัง 
การทดลองทันทีกับหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน  แสดงว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง 
การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความคงทนของความสามารถใน 
การคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ ในด้านความเข้าใจ
เครื่องหมายเท่ากับ  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนใน
ประโยคและใช้การชดเชย  และความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  
โดยใช้การทดสอบ t แบบคู่ (paired t-test)  ปรากฏผลดังตาราง 17 



 

 

   84 

ตาราง 17  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์แต่ละด้าน หลังการทดลอง
ทันทแีละหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ 

ความสามารถในการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ 

คะแนน
เต็ม 

 

ค่าเฉลี่ย
หลังการ
ทดลอง
ทันที 

ค่าเฉลี่ย 
หลังสิ้นสุด 
การทดลอง 
2 สัปดาห์ 

สถิติ
ทดสอบ 

t 

ค่า
วิกฤติ 

ด้านความเข้าใจเครื่องหมาย
เท่ากับ 

10 5.06 5.28 -1.315 .198 

ด้านความสามารถในการ
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนสองจ านวนในประโยค

และใช้การชดเชย 

10 5.18 5.03 .587 .561 

ด้านความสามารถในการใช้
สมบัติพื้นฐานของจ านวนและ

การด าเนินการ 
10 5.18 5.43 -1.679 .103 

 
*ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

  
 จากตาราง 17 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในด้านความเข้าใจเครื่องหมาย
เท่ากับ  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้  
การชดเชย  และความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  ทั้งหลัง 
การทดลองทันทีและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 3  พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

 ในการศึกษาพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง  การบวกและการลบ
จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ผู้วิจัยพิจารณาการแสดงออกของนักเรียนในด้าน  
(1) ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  (2) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
สองจ านวนในประโยคและใช้การชดเชย  และ (3) ความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวน
และการด าเนินการ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง  การบวกและการลบ
จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100   ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจ านวน 2 คน ร่วมกันวิเคราะห์  
(1) ผลงานเขียนของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน  (2) ผลการสังเกต
พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนเป้าหมายขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน  
โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยมีแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ และกล้องวีดีโอ ช่วย
บันทึกรายละเอียดเหล่านั้น  และ (3) ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดเชิงความสัมพันธ์  โดยมีแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ ช่วยบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น 

 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง   
การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ผู้วิจัยอธิบายพฤติกรรมข้างต้นของ
นักเรียนท้ังชั้นเรียนจ านวน 32 คนและนักเรียนเป้าหมายจ านวน 6 คน  ซึ่งได้แก่  เป็นเอก   
ปลายฟ้า  นิสา  วาทิน  ใบหญ้า  และพอเพียง (นามสมมติ)   โดยท่ี เป็นเอกและปลายฟ้าเป็น
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ชอบซักถามและแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ  
ในขณะท่ี นิสาและวาทินเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง ซักถามและแสดง
ความคิดเห็นเป็นบางครั้ง  ส่วนใบหญ้าและพอเพียงเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ า 
นั่งเฉยไม่ซักถามและไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น   

ในการอธิบายพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เ รื่อง การบวกและการลบ
จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100   ผู้วิจัยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 3 ช่วง  ดังนี ้

ช่วงที่ 1  คาบเรียน 1–6   

ช่วงที่ 2  คาบเรียน 7–12   

ช่วงที่ 3  คาบเรียน 13–18   
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ในแต่ละช่วงของกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยเลือกคาบเรียนที่นักเรียนมีพฤติกรรมการคิด
เชิงความสัมพันธ์ในด้าน (1) ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  (2) ความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้การชดเชย  และ (3) ความสามารถในการ
ใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ ที่เด่นชัดมาอธิบายรายละเอียดพฤติกรรมดังกล่าว
ข้างต้นของนักเรียน ดังนี้  

3.1 ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  
ในการศึกษาความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ผู้วิจัย

พิจารณา (1) การเขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้อย่างหลากหลาย  (2) การหา
ค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนได้อย่างถูกต้อง  และ (3) การใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ  จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนจาก 
ใบกิจกรรมในชั้นเรียน  ผลการสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนเป้าหมายขณะ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดเชิงความสัมพันธ์  พบว่า  นักเรียนทีเ่ขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้
อย่างหลากหลาย นักเรียนท่ีหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนได้อย่างถูกต้องมีจ านวนมากขึ้น  
และนักเรียนท่ีใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ มี
จ านวนมากขึ้น   

(1) นักเรียนที่เขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้อย่างหลากหลาย
มีจ านวนมากขึ้น 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้  คาบเรียน 1  เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม  

“การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอ”  นักเรียนต้องเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอ 5 แท่ง 
ให้แตกต่างกันหลายๆ รูปแบบ  เช่น 1+4 = 5   3+2 = 4+1  หรือ 5 = 3+2   ซึ่งรูปแบบของ 

การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 : การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอในรูปแบบ  a+b = c หรือ a-b = c   

รูปแบบที่ 2 : การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอในรูปแบบ  a+b+d = e หรือ    

     a+b+c+d=e  หรือ a+b+c+d+e = f 

รูปแบบที่ 3 : การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอในรูปแบบ  a = b+c 

รูปแบบที่ 4 : การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอในรูปแบบ  a+b = c+d 
ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจ านวน 30 คนจากทั้งหมด 32 คน เขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอใน
รูปแบบที่ 1  ซึ่งอาจเนื่องมาจากนักเรียนคุ้นเคยกับประโยคจ านวนในรูปแบบ a+b = c นี้  
ดังภาพประกอบ 8  และมีนักเรียนจ านวน 2 คน จากทั้งหมด 32 คน ที่เขียนตัวเลขแสดงจ านวนของ
ดินสอในรูปแบบท่ี 2 ดังภาพประกอบ 9  และไม่มีนักเรียนท่ีเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอใน
รูปแบบที่ 3 และรูปแบบท่ี 4 
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ภาพประกอบ 8  ผลงานเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอในรูปแบบที่ 1 ของนักเรียน ในคาบเรียน 1 

 

 

ภาพประกอบ 9  ผลงานเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอในรูปแบบที่ 2 ของนักเรียน ในคาบเรียน 1 
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จากการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนดินสอ 5 แท่ง ของนักเรียน พบว่า มีประโยคที่นักเรียนเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนดินสอดังกล่าวทั้งหมด 47 ประโยค  เป็นประโยคที่เขียนอยู่ในรูปแบบที่ 1 จ านวน 39 
ประโยค คิดเป็นร้อยละ 82.97 ของจ านวนประโยคทั้งหมด  รูปแบบท่ี 2 จ านวน 8 ประโยค คิดเป็น 
ร้อยละ 82.97 ของจ านวนประโยคทั้งหมด และเม่ือผู้วิจัยน าเสนอการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใน
รูปแบบที่ 4  โดยการยกตัวอย่างประโยคที่มีการลดขนาดของจ านวน ได้แก่ 1+0 = 1+0  แล้วถาม
นักเรียนว่า “ประโยคจ านวนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่”  ปรากฏว่า นักเรียนจ านวน 29 คนจากทั้งหมด 
32 คน ตอบว่าประโยคจ านวนดังกล่าวไม่ถูกต้อง  มีนักเรียนจ านวน 3 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่
ยอมรับว่าประโยคดังกล่าวถูกต้อง เมื่อผู้วิจัยถามต่อเนื่องว่า “ถ้านักเรียนคิดว่าประโยคดังกล่าวผิด 
จะแก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างไร”  ซึ่งนักเรียนจ านวน 20 คนจากจ านวนนักเรียนที่ตอบว่าประโยค
ดังกล่าวผิด ตอบตรงกันว่า “ต้องเขียนในรูปของ 1+0 = 1 จึงจะถูกต้อง”  

ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“ประโยคนี้ถูกหรือผิดเอ่ย”  นักเรียนต้องพิจารณาความถูกต้องของประโยคจ านวนรูปแบบต่างๆ  ซึ่ง
รูปแบบของประโยคจ านวนที่ก าหนดมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 : ประโยคจ านวนที่เขียนในรูปแบบ  a+b = c  

รูปแบบที่ 2 : ประโยคจ านวนที่เขียนในรูปแบบ  a = b+c  

รูปแบบที่ 3 : ประโยคจ านวนที่เขียนในรูปแบบ  a = b+c+d   

รูปแบบที่ 4 : ประโยคจ านวนที่เขียนในรูปแบบ  a+b = c+d 

รูปแบบที่ 5 : ประโยคจ านวนที่เขียนในรูปแบบ  a+b+c=d+e   
 

ในกิจกรรมนี้ เมื่อนักเรียนพิจารณาประโยคจ านวนที่อยู่ในรูปแบบท่ีคุ้นเคย ซึ่งได้แก่ รูปแบบที่ 1 
นักเรียนจ านวน 30 คนจากทั้งหมด 32 คน สามารถตอบได้ถูกต้องว่าประโยคดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 
และสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง ส าหรับประโยคที่ไม่ถูกต้อง ดังภาพประกอบ 10   

 

ภาพประกอบ 10 ร่องรอยการพิจารณาความถูกต้องของประโยคจ านวนรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 
ของนักเรียน 
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ส าหรับประโยคจ านวนที่อยู่ในรูปแบบท่ีไม่คุ้นเคย ซึ่งได้แก่ รูปแบบท่ี 2 ถึงรูปแบบท่ี 5  นักเรียน
จ านวน 27 คนจากทั้งหมด 32 คน สามารถตอบได้ถูกต้องว่า ประโยคในรูปแบบที่ 2 และรูปแบบท่ี 
3 ถูกต้องหรือไม่  และสามารถแก้ไขประโยคจ านวนที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ ดังภาพประกอบ 11    
 

 

ภาพประกอบ 11 ร่องรอยการพิจารณาความถูกต้องของประโยคจ านวนรูปแบบที่ 2 และรูปแบบท่ี 3 
ของนักเรียน 

ส่วนประโยคจ านวนรูปแบบท่ี 4 และรูปแบบท่ี 5 มีนักเรียนจ านวน 15 คนจากทั้งหมด 32 คน  
ที่ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องว่าประโยคดังกล่าวถูกต้องหรือไม่  เช่น นักเรียนเห็นว่าประโยคจ านวน 
30+20 = 0+50 เป็นประโยคจ านวนที่ไม่ถูกต้อง  จึงแก้ไขประโยคจ านวนดังกล่าวเป็น 30+20 = 50 
ดังภาพประกอบ 12  
 
 

 

ภาพประกอบ 12  ร่องรอยการพิจารณาความถูกต้องของประโยคจ านวน 30+20 = 0+50          
ของนักเรียน 

ส่วนประโยคจ านวนรูปแบบท่ี 5  นักเรียนเห็นว่าประโยคจ านวน 10+10+10 = 30+10 ซึ่งเป็น
ประโยคจ านวนที่ผิด แต่นักเรียนตอบว่า เป็นประโยคจ านวนที่ถูกต้อง  ดังภาพประกอบ 13  
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ภาพประกอบ 13  ร่องรอยการพิจารณาความถูกต้องของประโยคจ านวน 10+10+10 = 30+10        
ของนักเรียน 

 ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้  หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านประสบการณ์ในการเขียน
ประโยคให้หลากหลาย และผ่านการพิจารณารูปแบบของประโยคจ านวนในลักษณะต่างๆ เพื่อ
พิจารณาว่าการผ่านประสบการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการหาค าตอบของประโยคจ านวนในรูปแบบท่ี
ไม่คุ้นเคยได้หรือไม่ ดังนั้นในคาบเรียน 17  เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การบวกลบระคน” 
นักเรียนต้องหาค าตอบของประโยคจ านวนรูปแบบต่างๆ ทีไ่ม่คุ้นเคยเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบ  
a+b-d = e  และ a-b+d = e ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจ านวน 24 คนจากทั้งหมด 32 คน สามารถหา
ค าตอบของประโยคจ านวนรูปแบบดังกล่าวได้ ดังภาพประกอบ 14  
 

 
 
ภาพประกอบ 14  การหาค าตอบของนักเรียนของประโยคจ านวนในรูปแบบ a+b-d = e   
      และ a-b+d = e 
 
แต่มีนักเรียนทีไ่ม่สามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนในลักษณะดังกล่าวได้ จากผลการสัมภาษณ์
พบว่า นักเรียนยังมีปัญหาเร่ืองการบวกและการลบจ านวนหลักเดียวไม่คล่อง ท าให้ไม่สามารถหา
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ค าตอบของประโยคจ านวนในลักษณะซับซ้อน เมื่อผู้วิจัยให้นักเรียนคิดโดยใช้อุปกรณ์ของจริง
ประกอบ ได้แก่ ไม้ไอศกรีม บล็อก ส่งผลให้นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนดังกล่าว
ได้ 
 จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน  
จ านวน 30 คนจากทั้งหมด 32 คน เขียนประโยคจ านวนในรูปแบบท่ีคุ้นเคย ซึ่งได้แก่ a+b = c และ 
a-b = c  มีนักเรียนเพียงจ านวน 2 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่เขียนประโยคจ านวนในรูปแบบท่ี
แตกต่างจาก 2 รูปแบบดังกล่าว ต่อมาเมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนและพิจารณาประโยค
จ านวนที่มีความหลากหลายมากขึ้น ท าให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคจ านวนที่ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ได้มากขึ้นจ านวน 15 คนจากทั้งหมด 32 คน ได้แก่ รูปแบบ a = b + c   a = b - c   
และส่งผลให้นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนที่ไม่คุ้นเคยได้จ านวน 24 คนจากทั้งหมด 
32 คน ซึ่งนักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  
 (2) นักเรียนหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนได้อย่างถูกต้องมีจ านวนมากขึ้น 
 ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 5 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การบวก
จ านวนสองหลักกับจ านวนหน่ึงหลัก” นักเรียนต้องหาผลบวกของจ านวนสองหลักกับจ านวนหน่ึง
หลัก ซึง่ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจ านวน 25 คนจากทั้งหมด 32 คน ยังคุ้นเคยกับรูปแบบของประโยค
จ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะ a+b = เมื่อผู้วิจัยน าเสนอประโยคของจ านวนใน
ลักษณะ อื่นๆ เช่น = a+b ได้แก่ = 50+6 และ = 9+70 พบว่านักเรียนไม่เข้าใจและไม่
ยอมรับประโยคจ านวนในลักษณะดังกล่าว โดยไม่แน่ใจว่าจะหาค าตอบของประโยคจ านวนได้
อย่างไร แต่เมื่อผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนอ่านประโยคจ านวนที่ก าหนด = 50+6 นักเรียน
จะอ่านว่า “ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับห้าสิบบวกหก” แต่เมื่อตกลงกับนักเรียนว่าช่องสี่เหลี่ยมนั้น
เปลี่ยนเป็นค าว่า “ อะไร ” และเม่ือให้นักเรียนอ่านประโยคจ านวนที่ก าหนดใหม่อีกครั้งว่า “อะไร
เท่ากับห้าสิบบวกหก” พบว่านักเรียน เริ่มเข้าใจว่าจะคิดหาค าตอบได้อย่างไร (น า 50 บวกกับ 6) 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์งานเขียน และผลการสัมภาษณ์ในข้อดังกล่าว พบว่ามีนักเรียนตอบถูก
จ านวน 23 คนจากทั้งหมด 32 คน ส าหรับการหาค าตอบของประโยค = 9+70 พบว่ามีนักเรียน
ตอบผิดจ านวน 17 คน จากทั้งหมด 32 คน และในจ านวนที่ตอบผิด พบว่านักเรียนตอบ 97 มี
จ านวน 7 คน จากทั้งหมด 32 คน ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนจะคุ้นเคยกับการหาค าตอบ
ของ 70+9 มากกว่า 9+70 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน = 9+70  ของนักเรียน  
ดังภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน = 9+70  ของนักเรียน 
  
 ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การหา
ผลบวกของจ านวนที่มีสองหลักสองจ านวน” นักเรียนต้องหาผลบวกของจ านวนที่มีสองหลักสองกับ
จ านวนที่มีสองหลัก ผู้วิจัยน าเสนอปัญหาที่มีโครงสร้างเดิม ได้แก่  = 28+30 พบว่า มีนักเรียน 
จ านวน 16 คนจากทั้งหมด 32 คน ไมเ่ข้าใจว่าจะหาค าตอบของประโยคจ านวนที่ก าหนดได้อย่างไร 
แต่เมื่อผู้วิจัยย้ าเตือนถึงประโยคจ านวนเดิมที่คล้ายกับประโยคจ านวนที่ก าหนดพบว่าจ านวน 22 คน 
จากทั้งหมด 32 คน สามารถหาวิธีการในการคิดค าตอบของประโยคจ านวนที่ก าหนดได้   
ดังภาพประกอบ 16 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน = 28+30 ของนักเรียน 
 
 ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 14 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การลบ
จ านวนที่มีสองหลักสองจ านวน” นักเรียนต้องหาผลลบของจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก  
ในกิจกรรมนี้ เมื่อผู้วิจัยน าเสนอปัญหาในลักษณะเดิม รูปแบบของประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมาย
เท่ากับในลักษณะ =a-b เช่น = 67-27 พบว่า นักเรียนจ านวน 19 คนจากทั้งหมด 32 คน มี
ความเข้าใจว่าจ านวนที่น ามาเติมในช่องว่างจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการหาผลลบของจ านวนที่
ก าหนด (67-27) ดังภาพประกอบ 17 
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ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน = 67-27 ของนักเรียน 
 
 จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน   
จ านวน 25 คนจากทั้งหมด 32 คน ไม่สามารถหาผลลัพธ์จากการด าเนินการของประโยคจ านวนใน
รูปที่แตกต่างจากประโยคที่คุ้นเคยได้ ต่อมาเมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการหาค าตอบของ
ประโยคจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนที่ไม่คุ้นเคยได้  
จ านวน 16 คนจากทั้งหมด 32 คน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงที่ 2 และในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในช่วงที่ 3 นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนที่ไม่คุ้นเคยได้ถึงจ านวน 19 
คนจากทั้งหมด 32 คน นักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  
 (3) นักเรียนใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองปริมาณ ได้มากขึ้น 
 ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 2 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ” โดยนักเรียนต้องหาค าตอบของประโยคจ านวน 7+5 = +4 ใน
การท ากิจกรรมนี้ พบว่า นักเรียนจ านวน 30 คนจากทั้งหมด 32 คน เข้าใจว่าเครื่องหมายเท่ากับใน
ประโยคจ านวนจะต้องเป็นผลลัพธ์ของการด าเนินการเสมอ พิจารณาได้จากผลของการหาค าตอบ
ของประโยคจ านวน 7+5 = +4 มีนักเรียนจ านวน 22 คนจากทั้งหมด 32 คน คิดว่าจ านวนที่เติม
ในช่องว่างคือ 12 ซึ่งเป็นค าตอบของ 7+5  นักเรียนจ านวน 8 คนจากทั้งหมด 32 คน คิดว่าจ านวนที่
เติมในช่องว่างคือ 16 ซึ่งได้จากการน า 7+5+4 และพบว่ามีนักเรียนตอบถูกเพียง 2 คน ตัวอย่างการ
หาค าตอบของประโยคจ านวน 7+5 = +4  ของนักเรียน ดังภาพประกอบ 18 
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ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน 7+5 = +4  ของนักเรียน 
  
 ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในข้างต้นสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
นักเรียนเป้าหมาย ดังนี้ 
 การสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย “เป็นเอก”  พบว่านักเรียนมีวิธีคิดในการหาค าตอบดังนี้ 
 
 ครู    :  “นักเรียนหาจ านวนที่มาเติมในช่องว่างได้อย่างไร” 
 เป็นเอก  :  “ผมคิดว่า 7 บวกกับ 5 ได้ 12 แล้วผมก็หาจ านวนที่น ามาบวกกับ 4 ได้
เป็น 12”  
 ครู    :  “แล้วนักเรียนคิดหาจ านวนน้ันได้อย่างไร” 
 เป็นเอก  :  “ผมก็นับเพิ่มต่อจาก 4 จนถึง 12” (นักเรียนแสดงวิธีการนับโดยใช้น้ิวมือ 
โดยนับต่อจาก 4 นั่นคือ นับ 5  6  7  ... 12 พร้อมกับงอนิ้วทีละนิ้วขณะที่นับ ซึ่งพบว่ามีนิ้วทั้งหมด 
8 นิ้ว) “ก็เลยตอบ 8” 
 ครู    :  “นักเรียนมีวิธีการคิดวิธีอื่นอีกไหม” 
 เป็นเอก  :  (นิ่งประมาณ 2 นาที) “ไม่มีแล้วครับ” 
 
 จากการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย “นิสา”  พบว่านักเรียนมีวิธีคิดในการหาค าตอบดังนี้ 
  
 ครู    :  “นักเรียนหาจ านวนที่มาเติมในช่องว่างได้อย่างไร” 
 นิสา  :  “เอา 7 บวกกับ 5 ค่ะ ได้ 12”  
 ครู    :  “แล้วจ านวนน้ีนักเรียนคิดว่ามีไว้ท าไม” (ชี้ตรง +4) 
 นิสา  :  “หนูก็ไม่ทราบค่ะ แต่ 7 บวกกับ 5 ได้ 12 หนูคิดว่าช่องนี้ (ชี้ไปที่ช่อง
สี่เหลี่ยม) ต้องเติม 12” 
 ครู    :  ครูให้นักเรียนพิจารณาประโยคจ านวน 2 ประโยคดังนี้ 
                  7+5 = +4  
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     และ     7+5 =        
     “แล้วนักเรียนคิดว่าโจทย์สองข้อนี้เหมือนกันไหม”  
 นิสา  :  (นิ่งประมาณ 1 นาที) “ไม่เหมือนกันค่ะ” 
 ครู    :  “ต่างกันตรงไหนค่ะ” 
 นิสา  :   “ข้อแรกมีบวก 4 ข้างหลังแต่ข้อที่สองไม่มี” 
 ครู    :  “แล้วนักเรียนคิดว่าค าตอบของประโยคจ านวนประโยคที่ 2 จะตอบ
เท่าไหร่คะ” 
 นิสา  :  “ อืม...หนูว่าข้อนี้ (ชี้ที่ประโยคจ านวนประโยคที่ 2) น่าจะตอบ 12 หนูเคย
เห็น แต่ข้อนี้ (ชี้ที่ประโยคแรก) ไม่แน่ใจ” 
 ครู    :  “แล้วนักเรียนคิดว่าจะหาค าตอบของข้อนี้ได้ไหม” 
 นิสา  :   “หนูขอใช้ไมไ้อศกรีมได้ไหมคะ” 
 นักเรียนนับไม้ไอศกรีมมากองเป็น 2 กอง กองแรก 7 อัน และกองที่สอง 5 อัน นักเรียน
นับไมไ้อศกรีมทั้งสองกองรวมกัน ได้ 12 อัน จากนั้นนับไม้ไอศกรีมมากองอีกกองหนึ่งจ านวน 4 อัน 
และหยิบไม้ไอศกรีมมาเพิ่มทีละ 1 มาวางใกล้ไม้ไอศกรีม ที่กอง 4 อัน นับ 5   6   7  ... จนถึง 12 
นับไมไ้อศกรีมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 
 นิสา  :   “หนูคิดว่าค าตอบข้อนี้ต้องเป็น 8” 
 ครู    :  “ท าไมนักเรียนถึงคิดว่าต้องเป็น 8 คะ” 
 นิสา  :   “เพราะว่า 8 รวมกับ 4 ได้เท่ากับ 12” 
 จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย “พอเพียง”   พบว่านักเรียนมีวิธีคิดในการหา
ค าตอบดังนี้ 
  
 ครู    :  “นักเรียนหาจ านวนที่มาเติมในช่องว่างได้อย่างไร” 
 พอเพียง :  “เอา 7 บวกกับ 5 ครับ ได้ 12”  
 ครู    :  “นักเรียนคิดอย่างไรค่ะ” 
 พอเพียง :  “เอา 5 ไว้ในใจ (เอามือซ้ายตบอก) เอาขึ้นมา 7 (ชูน้ิวขึ้น 7 นิ้ว) แล้วก็นับ
ต่อ 6  7  8  ... 12 (ขณะนับหักนิ้วลงทีละนิ้ว)” 
 ครู    :  ครูให้นักเรียนพิจารณาประโยคจ านวน 2 ประโยคดังนี้ 
                  7+5 = +4  
     และ     7+5 =        
     “แล้วนักเรียนคิดว่าโจทย์สองข้อนี้เหมือนกันไหม”  
 พอเพียง :  (นิ่งประมาณ 1 นาที) “ไม่เหมือนกันครับ” 
 ครู    :  “ต่างกันตรงไหนค่ะ” 
 พอเพียง :   “ผมว่าข้อแรกโจทย์ผิด” 
 ครู    :  “โจทย์ข้อแรกผิดอย่างไรคะ” 
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 พอเพียง :  “ ผมว่าต้องไม่มีบวกสี่ข้างหลัง (ชี้ไปท่ี +4)” 
 ครู    :  “ถ้าครูยืนยันว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ผิด ( ครูชี้ไปท่ีประโยคแรก) นักเรียนคิดว่า
ค าตอบทั้งสองข้อนี้เหมือนกันไหม” 
 พอเพียง :   “ผมว่าค าตอบเหมือนกัน”  
 
 จากการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายทั้งสามคนพบว่า เป็นเอกและนิสา สามารถหาค าตอบ
ที่ถูกต้องของประโยคจ านวน 7+5 = +4 ซึ่งแสดงว่านักเรียนท้ังสองคนสามารถใช้เครื่องหมาย
เท่ากับในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ  ในขณะท่ีพอเพียงไม่สามารถหา
ค าตอบที่ถูกต้องได้ ซึ่งแสดงว่ายังมีข้อจ ากัดในการใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ และยังคงเข้าใจว่าหลังเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นผลที่
เกิดจากการหาผลบวกของ 7 กับ 5 เท่าน้ัน  
   
 ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การหา
ผลบวกของจ านวนที่มีสองหลักสองจ านวน” นักเรียนต้องหาผลบวกของจ านวนที่มีสองหลักกับ
จ านวนที่มีสองหลัก ในช่วงนี้นักเรียนเร่ิมคุ้นเคยกับรูปแบบของประโยคจ านวนในลักษณะอื่นมากขึ้น 
พิจารณาได้จากการที่นักเรียนมีข้อซักถามน้อยลงเกี่ยวกับการหาค าตอบในรูปแบบอื่นของประโยค
จ านวนที่ไม่คุ้นเคย เช่น ประโยคจ านวนในลักษณะ = 54+21 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์งานเขียน
พบว่านักเรียนท าข้อดังกล่าวได้ถูกต้องจ านวน 17 คนจากทั้งหมด 32 คน ตัวอย่างการหาค าตอบ
ของประโยคจ านวน = 54+21  ของนักเรียน  ดังภาพประกอบ 19 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน = 54+21  ของนักเรียน 
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ส าหรับรูปแบบของประโยคจ านวนในลักษณะ 21+18 = 20 + ซึ่งในคาบเรียนที่ 9 นักเรียนได้พบ
ในกิจกรรม เรื่อง โจทย์ปัญหาท้าให้คิด (ปัญหาลูกแก้วของนกกับปลา I) พบว่าเป็นปัญหาที่มี 
ความยากส าหรับนักเรียน จากการสัมภาษณ์นักเรียนถึงความเข้าใจวิธีในการคิดหาค าตอบพบว่ามี
นักเรียนเพียงจ านวน 11 คนจากทั้งหมด 32 คนเท่านั้น ที่สามารถเข้าใจได้ว่าจ านวนที่น ามาเติมใน
ช่องว่างเมื่อน ามารวมกับ 20 จะต้องมีผลบวกเท่ากับ 39  
 ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 14 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การลบ
จ านวนที่มีสองหลักสองจ านวน” นักเรียนต้องหาผลลบของจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสอง
หลัก ในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถหาค าตอบของของประโยคจ านวนในลักษณะ = 38-20 ได้
อย่างถูกต้องจ านวน 18 คนจากทั้งหมด 32 คน  ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน  

= 38-20  ของนักเรียน ดังภาพประกอบ 20 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน = 38-20  ของนักเรียน 
  
 จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
มีนักเรียนจ านวน 30 คนจากทั้งหมด 32 คน เข้าใจว่าเครื่องหมายเท่ากับในประโยคจ านวนจะต้อง
เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินการเสมอ ไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองปริมาณที่เท่ากัน ต่อมาในช่วงที่ 2 นักเรียนจ านวน 11 คนจากทั้งหมด 32 คน สามารถใช้
เครื่องหมายเท่ากับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณที่เท่ากัน  และในช่วงที่ 3 นักเรียน
แสดงพฤติกรรมดังกล่าวจ านวนมากขึ้นจ านวน 18 คนจากทั้งหมด 32 คน นักเรียนยังคงแสดง
พฤติกรรมดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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3.2  ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนใน
ประโยคและใช้การชดเชย 
 ในการศึกษาความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนใน
ประโยคและใช้การชดเชยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   ผู้วิจัยพิจารณา (1) ความสามารถใน
การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลายและใช้ทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหา
ค าตอบ (2) ร่องรอยการขีดเขียน โยงจ านวนทีส่ัมพันธ์กัน และการใช้ลูกศรหรือแผนภาพใน 
การเปรียบเทียบจ านวน และ (3) การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ    
จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน  ผลการสังเกตพฤติกรรม  
การคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนเป้าหมายขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน  และผล  
การสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงความสัมพันธ์  พบว่า 
นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น และใช้การเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนอย่างหลากหลายกับทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหาค าตอบ  นักเรียนมีร่องรอย
การขีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน หรือการใช้ลูกศรหรือแผนภาพในการเปรียบเทียบจ านวน
เพิ่มขึ้น และใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบได้มากขึ้น   
  
 (1) นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น และใช้การเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนอย่างหลากหลายกับทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหาค าตอบ
ได้มากขึ้น 
 ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 1 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม 
“การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอ” นักเรียนต้องเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอ 5 แท่ง 
ให้แตกต่างกันหลายรูปแบบ ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจ านวน 30 คนจากทั้งหมด 32 คนไมส่ามารถ
เขียนตัวเลขแสดงจ านวนที่หลากหลาย ดังนั้น เมื่อลงมือปฏิบัติกิจกรรมในช่วงแรก พบว่า นักเรียน
ไม่เข้าใจว่าจะเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างไร และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนอย่าง
หลากหลายจะมีประโยชน์อย่างไร แต่เมื่อใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนพยายามเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนของดินสอในลักษณะอื่นๆ นักเรียนก็สามารถท ากิจกรรมดังกล่าวได้ และเม่ือถึงกิจกรรมท้า
ทาย ที่ก าหนด 4+4 = 8 และ 5+5 = 10 ให้นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการหาผลบวกของ 4+5 ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย พบว่านักเรียนจ านวน 31 คนจากทั้งหมด 32 คน ไม่สนใจสิ่งที่โจทย์ก าหนด 
และนักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการคิดหาค าตอบโดยการนับเพิ่มจากจ านวนแรกที่ก าหนด พบนักเรียน
เพียง 1 คนเท่านั้น ที่สามารถน าการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนทีห่ลากหลายมาใช้ในการคิดหา
ค าตอบ ซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยอธิบายแนวคิด ดังนี้ “5 
สามารถเขียนได้เป็น 4+1 และจากที่โจทย์ก าหนด 4+4 ได้ 8 ดังนั้น 4+5 จึงเพิ่มจาก 8 ขึ้นมา 1 
เป็น 9” และเม่ือพบตัวอย่างการคิดหาค าตอบโดยใช้วิธีการดังกล่าว ผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้นให้
นักเรียนคิดหาวิธีที่แตกต่างจากวิธีการท่ีเพื่อเสนอไปแล้ว โดยเน้นสิ่งที่โจทย์ก าหนด พบว่า มี
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นักเรียนจ านวน 4 จากทั้งหมด 32 คนที่สามารถให้แนวคิดในการหาผลบวกที่น่าสนใจดังน้ี “ 5+5 
เป็น 10 ดังนั้น 4+5 จึงได้ค่าที่น้อยกว่า 10 อยู่ 1 ค าตอบที่ได้จึงเป็น 9” 
 ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 7 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “ทบทวน
การบวกจ านวนท่ีมีสองหลัก” นักเรียนต้องหาผลบวกของจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก ใน
กิจกรรมนี้นักเรียนได้หาผลบวกของประโยคจ านวน 41+50 = ผลจากการวิเคราะห์งานเขียน 
พบว่า มีนักเรียนหาค าตอบในข้อดังกล่าวได้ถูกต้อง จ านวน 28 คนจากทั้งหมด 32 คน ผลจากการ
สมัภาษณ์นักเรียนท่ีหาค าตอบได้ถูกต้อง มีนักเรียนใช้การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่าง
หลากหลายโดยมอง 41 เป็น 40+1 และใช้ทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหาค าตอบ 
นักเรียนอธิบายแนวคิด ดังนี้ “40+50 ได้เป็น 90 และ 41 มากกว่า 40 อยู่ 1 ดังนั้น 41+50 จึงเป็น 
91” นักเรยีนใช้วิธีคิดในลักษณะดังกล่าวนี้จ านวน 11 คนจากทั้งหมด 32 คน ดังภาพประกอบ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน 41+50 = ของนักเรียน 
  
 ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 17 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การบวก
ลบระคน” นักเรียนต้องหาค าตอบของประโยคจ านวนที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย นักเรียนส่วนใหญ่เริ่ม
คุ้นเคยกับการคิดหาค าตอบในลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวก
ลบระคน ในการหาผลบวกของ 31+31+31 = ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนพบว่า มีนักเรียนท่ี
หาค าตอบในข้อดังกล่าวได้ถูกต้องจ านวน 18 คนจากทั้งหมด 32 คน และจากการสัมภาษณ์นักเรียน
ที่หาค าตอบได้ถูกต้อง มีนักเรียนใช้การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลายโดยมอง 
31 เป็น 30+1 และใช้ทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหาค าตอบ นั่นคือนักเรียน
สามารถหาผลบวกของ 30+30+30 ได้เป็น 90 แต่ 31 มากกว่า 30 อยู่ 1 ดังนั้นค าตอบต้องเพิ่มขึ้น
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จาก 90 อีก 3 เป็น 93 โดยพบว่านักเรียนใช้วิธีคิดในลักษณะดังกล่าวนี้จ านวน 15 คนจากทั้งหมด 
32 คน ดังภาพประกอบ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน 31+31+31 = ของนักเรียน 
  
  จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียน
จ านวน 1 คนจากทั้งหมด 32 คน ทีส่ามารถเขียนจ านวนให้อยู่ในลักษณะที่หลากหลายได้ ในช่วงที่ 
2 มีนักเรียนจ านวน 11 คนจากทั้งหมด 32 คน สามารถเขียนจ านวนให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย
และสามารถน าการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนอย่างหลากหลายกับทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วย
ในการหาค าตอบได้ และนักเรียนสามารถน าไปช่วยหาค าตอบได้มากขึ้นเป็นจ านวน 15 คนจาก
ทั้งหมด 32 คน ในช่วงที่ 3 นักเรยีนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 (2) นักเรียนมีร่องรอยการขีดเขียน โยงจ านวนซึ่งสัมพันธ์กัน  หรือการใช้ลูกศรหรือ
แผนภาพในการเปรียบเทียบจ านวนเพิ่มขึ้น   
 ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนไม่คุ้นเคยกับการขีดเขียน โยงจ านวน
ซึ่งสัมพันธ์กัน ท าให้ไม่มีการใช้ลูกศรหรือแผนภาพเพื่อช่วยในการเปรียบเทียบจ านวน อย่างไรก็
ตามพฤติกรรมดังกล่าวเริ่มพบในช่วงที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนขีดเขียน และโยง
จ านวนในประโยค จ านวน 20 คนจากทั้งหมด 32 คน ซึ่งในจ านวนดังกล่าวมีนักเรียนจ านวน 13 คน 
ทีขี่ดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน ในช่วงที่ 3  ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียนจ านวน 
22 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่มีร่องรอยการขีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน มีการใช้ลูกศรในการ
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เปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนในประโยคเพื่อช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวน ตัวอย่าง
แสดงร่องรอยการขีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กันเพื่อช่วยในการหาค าตอบของนักเรียน  
ดังภาพประกอบ 23 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างแสดงร่องรอยการขีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กันเพื่อช่วย 
      ในการหาค าตอบของนักเรียน 
  
 จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีนักเรียน
ทีข่ีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน และไม่มีนักเรียนท่ีใช้ลูกศรหรือแผนภาพเพื่อช่วยในการ
เปรียบเทียบจ านวน พฤติกรรมดังกล่าวเริ่มพบในช่วงที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียน 
จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 32 คน ทีข่ีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน และพบว่ามีนักเรียนแสดง
พฤติกรรมดังกล่าวมากขึ้นเป็นจ านวน 22 คนจากทั้งหมด 32 คน ในช่วงที่ 3 ของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ นักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 (3) นักเรียนใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ ได้
มากขึ้น   
 การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวน เช่น   
40+10 = + 20  เป็นวิธีการที่นักเรียนใช้การเปรียบเทียบจ านวนโดยมองว่า 20 มากกว่า 10 อยู่ 
10 ดังนั้นจ านวนที่น ามาบวกกับ 20 แล้วได้เท่ากับผลบวกของ 40+10 จะต้องมีค่าน้อยกว่า 40 อยู่ 
10 ซึ่งจ านวนน้ันก็คือ 30  
 ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 3 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การบวก
จ านวนที่เป็นพหุคูณของสิบ” ในการหาค าตอบของประโยคจ านวน 40+10 = + 20 ผลจากการ
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วิเคราะห์งานเขียนพบว่า ในข้อดังกล่าวนักเรียนสามารถหาค าตอบที่ถูกต้องได้เพียง 5 คนจาก
ทั้งหมด 32 คน นักเรียนส่วนใหญ่จะตอบ 50 และจากการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีตอบถูก ไม่มีนักเรียน
คนใดที่ใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ 
 ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 9 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม  
โจทย์ปัญหาท้าให้คิด ปัญหาลูกแก้วของนกกับปลา I “นกกับปลามีลูกแก้วสีแดงกับลูกแก้วสีฟ้า
รวมจ านวนเท่ากัน นกมีลูกแก้วสีแดง 21 ลูก และลูกแก้วสีฟ้า 18 ลูก ปลามีลูกแก้วสีแดง 20 ลูก 
ปลาจะมีลูกแก้วสีฟ้ากี่ลูก”   นั่นคือหาค าตอบของประโยคจ านวน 21+18 = 20 + ซึ่งผลจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและการสัมภาษณ์นักเรียนในแต่ละกลุ่มถึงวิธีในการคิดหาค าตอบ พบว่ามี
นักเรียนเพียง 1 กลุ่มจาก 5 กลุ่มเท่าน้ันท่ีสามารถแสดงแนวคิดในการหาค าตอบโดยใช้การ
เปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ นั่นคือน า 1 ออกจากจ านวน 21 เพื่อให้
เหลือ 20 แล้วน าไปเติมให้ 18 ดังนั้นปลาจะมีลูกแก้วสีฟ้า 19 ลูก และมี 1 กลุ่มที่สามารถหาค าตอบ
ได้โดยใช้วิธีการคิดเชิงพีชคณิต ส่วนนักเรียนอีก 3 กลุ่มไม่สามารถหาค าตอบได้ ดังภาพประกอบ 
24 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน 21+18 = 20 + ของนักเรียน 
 
 ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนข้างต้นสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายดังน้ี 
 การสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายนักเรียนเป้าหมาย  “ปลายฟ้า”  พบว่า นักเรียนมีวิธีคิดใน
การหาค าตอบดังนี้ 
 
 ครู    :  “นักเรียนอ่านประโยคจ านวนในข้อนี้ให้ครูฟังหน่อย” 
 ปลายฟ้า :  “21 บวก 18 เท่ากับ 20 บวก อะไร”  
 ครู    :  “หนูคิดหาค าตอบข้อนี้อย่างไรค่ะ เล่าให้ครูฟังหน่อย” 
 ปลายฟ้า :  “หนูเอา 1 จาก 21 ออกไป ให้เหลือ 20 แล้วไปเติม 18” 
 ครู    :  “แล้วท าอย่างไรต่อคะ” 
 ปลายฟ้า :  “18 เพิ่มมา 1 ก็เป็น 19 ในช่องสี่เหลี่ยมก็ต้องเติม 19” 
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 ครู    :  “นักเรียนมีวิธีการคิดหาค าตอบแบบอื่นอีกไหม” 
 ปลายฟ้า :  “มีค่ะ แม่หนูสอน” 
 ครู    :  “คิดอย่างไรค่ะ เล่าให้ครูฟังหน่อย ” 
 ปลายฟ้า :  “ก็เอา 21 บวก 18 ได้ 39 แล้วก็เอา 39 ลบ 20 ” 
 ครู    :  “ค าตอบที่ได้เท่ากันไหม” 
 ปลายฟ้า :  “ค าตอบเท่ากันค่ะ แต่หนูว่าวิธีคิดแบบแรกง่ายกว่า ” 
 ครู    :  “ท าไมหนูบอกว่าง่ายกว่า” 
 ปลายฟ้า :  “ก็ไม่ต้องบวกเลย หนูว่าง่ายดี ” 
 จากผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนเป้าหมาย ปลายฟ้า สามารถใช้วิธีการคิดหา
ค าตอบได้ทั้งสองวิธีนั่นคือใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ และใช้
วิธีการคิดเชิงพีชคณิต ขณะท่ีนักเรียนเป้าหมายคนอื่นๆ เช่น เป็นเอก และวาทินสามารถคิดหา
ค าตอบได้โดยใช้วิธีการเชิงพีชคณิตอย่างเดียว ส่วน นิสา ใบหญ้า และพอเพียงไม่สามารถแสดงวิธี
คิดในการหาค าตอบของข้อนี้ได้ 
 ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 16 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม โจทย์
ปัญหาท้าให้คิด ปัญหาลูกแก้วของนกกับปลา II “นกมีลูกแก้ว 47 ลูก แบ่งลูกแก้วไปให้น้อง 25 ลูก 
ปลามีลูกแก้ว 49 ลูก แบ่งลูกแก้วให้น้องจ านวนหน่ึง นกและปลาเหลือลูกแก้วจ านวนเท่ากัน ปลา
แบ่งลูกแก้วให้น้องไปกี่ลูก”   นั่นคือหาค าตอบของประโยคจ านวน 47 - 25 = 49 -  ซึ่งผลจาก
การท ากิจกรรมกลุ่มและการสัมภาษณ์วิธีในการคิดหาค าตอบ พบว่ามีนักเรียน 3 กลุ่มจาก 5 กลุ่มที่
พยายามใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ แต่มีเพียง 2 กลุ่มจาก 3 
กลุ่มดังกล่าวที่หาค าตอบได้ถูกต้อง คือ ตอบ 27 
 จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีนักเรียน
ทีส่ามารถใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบได้  ในช่วงที่ 2 นักเรียน
จ านวน 1 กลุ่ม จาก 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดทีใ่ช้การเปรียบเทียบ
จ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ และในช่วงที่ 3 พบว่านักเรียนจ านวน 2 กลุ่ม จาก 5 
กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดใช้วิธีการเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อ
ช่วยในการหาค าตอบ 
 
 3.3 ด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  
 ในการศึกษาความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ผู้วิจัยพิจารณา (1) การใช้สมบัติสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ช่วย
ในการหาค าตอบ (2) ใช้สมบัติพื้นฐานอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบ และ(3) ไม่ใช้การคิดค านวณตาม
ขั้นตอนวิธี จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน  ผลการสังเกต
พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนเป้าหมายขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรี ยน  และ
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ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงความสัมพันธ์  
พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ใช้สมบัติสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ช่วยในการหาค าตอบ ได้จ านวน
มากขึ้น แต่มีนักเรียนเพียงบางส่วนท่ีสามารถใช้สมบัติพื้นฐานอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบ และ
นักเรียนไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี  
  
 (1) นักเรียนใช้สมบัติสลับที่และสมบัติการเปล่ียนหมู่ช่วยในการหาค าตอบได้
จ านวนมากขึ้น 
 ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 4 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การหา
ผลบวกของจ านวนสามจ านวน” ผู้วิจัยได้ทบทวนเกี่ยวกับสมบัติสลับที่และการเปลี่ยนหมู่ที่นักเรียน
เคยเรียนมาแล้วในภาคเรียนท่ี 1 ในลักษณะแบบไม่เป็นทางการ นั่นคือให้นักเรียนพิจารณาการหา
ผลบวกของ 10+9 และ 9+10 ว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ (สมบัติสลับที่) นักเรียนจ านวน 22 คนจาก
ทั้งหมด 32 คน เห็นว่าการหาผลบวกของจ านวน 9+10 และ 10+9 มีค่าเท่ากัน และมีนักเรียน
สามารถบอกได้ว่า สมบัติดังกล่าวเรียกว่า “สมบัติสลับที่” นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนหาผลบวก
ของ 9  8  และ 1 โดยให้นักเรียน  อธิบายวิธีการคิดหาผลลัพธ์เพื่อให้ได้ค าตอบที่รวดเร็ว (สมบัติ
สลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู)่ ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และผลการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่ามีนักเรียนจ านวน 13 คนจากทั้งหมด 32 คน ทีส่ามารถหาวิธีการบวกได้ 
โดยหาผลบวก 9 กับ 1 ก่อนได้ 10 และน า 10 บวกกับ 8 ได้ 18 
 ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 8 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “ทบทวน 
เรื่องการหาผลบวกของจ านวนสามจ านวน” ผลจากการตรวจใบกิจกรรมและการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
พบว่ามีนักเรียนจ านวน 14 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่สามารถใช้สมบัติสลับที่และการเปลี่ยนหมูใ่น
การหาค าตอบของประโยคของจ านวน 8+30+2 =  
 ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 17 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม การบวก
ลบระคน ผลจากการวิเคราะห์งานเขียน และผลการสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่ามีนักเรียนจ านวน 17 
คนจากทั้งหมด 32 คน ที่สามารถใช้สมบัติสลับที่และการเปลี่ยนหมูใ่นการหาค าตอบของประโยค
ของจ านวน 17+21+9 = ดังภาพประกอบ 25 
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ภาพประกอบ 25 ตัวอย่างแสดงร่องรอยการคิดหาค าตอบของนักเรียน โดยใช้สมบัติการสลับที่ 
      และการเปลี่ยนหมู่ 
 
 จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียน 
จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 32 คน สามารถใช้สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่มาช่วยใน
การหาค าตอบของประโยคจ านวนได้   และมีนักเรียนใช้สมบัติดังกล่าวมากขึ้นในการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ในช่วงที่ 2 เป็นจ านวน 14 คนจากทั้งหมด 32 คน  ส าหรับในช่วงที่ 3 ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีนักเรียนจ านวน 17 คนจากทั้งหมด 32 คน ทีส่ามารถใช้สมบัติการสลับที่และสมบัติการ
เปลี่ยนหมู่มาช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวนได้    
 
 (2) นักเรียนใช้สมบัติพื้นฐานอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบ ได้มากขึ้น 
 ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่พบว่านักเรียนมีการใช้สมบัติพื้นฐานอื่นๆ ช่วยใน
การหาค าตอบ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นการทบทวนสมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มเพียง
เท่าน้ัน อีกทั้งรูปแบบของประโยคจ านวนในช่วงแรกไม่สามารถน าสมบัติพื้นฐานอื่นๆ  มาช่วยในการ
หาค าตอบได้ 
 ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 12 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การหา
ผลลบของจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีหนึ่งหลัก” นักเรียนจะพบรูปแบบของประโยคจ านวนใน
ลักษณะ 30+7-2 = และได้มีการสอดแทรกประโยคจ านวนในลักษณะ 30+5-5 =  โดยให้
นักเรียนหาค าตอบของประโยคจ านวนดังกล่าว ซึ่งถ้านักเรียนตระหนักได้ถึงสมบัติพื้นฐาน a-a=0 
และสมบัติเอกลักษณ์การบวก a+0=a นักเรียนก็จะสามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนดังกล่าว
ได้อย่างรวดเร็ว  ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า มีนักเรียนเพียงจ านวน 5 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่
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มองประโยคในภาพรวม และสามารถใช้สมบัติดังกล่าวในการค าตอบได้ในทันทีว่าจ านวนที่ต้อง
น ามาเติมในช่องว่างเป็น 30 ดังภาพประกอบ 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26 ตัวอย่างแสดงร่องรอยการคิดหาค าตอบของนักเรียน 
 
  
 ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนสอดคล้องกับการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย ดังนี้  
 
 ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย “เป็นเอก” พบว่านักเรียนมีวิธีคิดในการหาค าตอบ
ดังนี้ 
  
 ครู    :  “นักเรียนหาจ านวนที่มาเติมในช่องว่างได้อย่างไร” 
 เป็นเอก :  “ผมคิดว่า 30 เมื่อเพิ่มมา 5 และออกไป 5 ก็จะเหลือเท่าเดิม”  
 ครู    :  “แล้วนักเรียนคิดหาผลบวกของ 30 กับ 5 ก่อนไหม” 
 เป็นเอก :  “จริงๆจะหาก็ได้ครับ หรือไม่หาก็ได้ ถ้าจะให้เร็วๆก็ไม่ต้องหา” 
 ครู    :  “ถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นักเรียนหาค าตอบได้หรือเปล่า” (ครูน าเสนอประโยค
ของจ านวน  31+9-8 = ) 
 เป็นเอก :  (มองดูโจทย์นิ่งประมาณ 1 นาที) “ผมคิดว่าน่าจะได้ 32” 
 ครู    :  “ท าไมนักเรียนคิดว่าได้ค าตอบเป็น 32 คิดอย่างไร” 
 เป็นเอก :  “ผมคิดว่า 9 ลบ 8 จะเหลือ 1 แล้วเอา 1 มารวมกับ 31 ก็ได้ 32”  
 และจากการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย “นิสา” พบว่านักเรียนมีวิธีคิดในการหาค าตอบ
ดังนี้ 
  
 ครู    :  “นักเรียนหาจ านวนที่มาเติมในช่องว่างได้อย่างไร” 
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 นิสา  :  “หนูเอา 30 บวก 5 ได้ 35 แล้วลบออก 5 ได้ 30”  
 ครู    :  “ถ้านักเรียนคิดหาค าตอบเร็วๆ จะคิดอย่างไร” 
 นิสา  :  (มองดูโจทย์นิ่งประมาณ 1 นาท ีพยักหน้า) “จริงๆหนูว่าไม่ต้องเอา 30 
บวกกับ 5 ก็ได้ค่ะ เราเอา 5 หักออกจาก 5 เลยก็ได้” 
 ครู    :  “ถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นักเรียนหาค าตอบได้หรือเปล่า” (ครูน าเสนอประโยค
ของจ านวน  31+9-8 = ) 
 นิสา  :  (มองดูโจทย์นิ่งประมาณ 2 นาที ชูน้ิวขึ้นมา 9 หักนิ้วลงไป 8 นิ้ว) “หนูคิด
ว่าน่าจะได้ 32” 
 ครู    :  “นักเรียน คิดอย่างไร เล่าให้ครูฟังหน่อย” 
 นิสา  :  “มี 9 (พร้อมกับแสดงท่าทางชูน้ิวขึ้นมา 9 นิ้ว) ลบไป 8 (หักนิ้วลง 8 นิ้ว) 
ก็จะเหลือ 1 เอา 31 บวกกับ 1 ก็ได้ 32 ค่ะ” 
 ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย พบว่า เป็นเอกสามารถหาค าตอบของประโยค
จ านวนดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ส่วนนิสาไม่สามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนดังกล่าวได้
ในทันทีแต่เมื่อถูกกระตุ้นให้พยายามหาวิธีคิดนักเรียนก็สามารถคิดหาค าตอบได้ โดยใช้สมบัติ
พื้นฐาน a-a=0 และสมบัติเอกลักษณ์การบวก a+0=a 
 ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 18 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “ทบทวน
โจทย์บวกลบระคน” นักเรียนจะพบรูปแบบของประโยคจ านวนในลักษณะ 24+8-7 = พบว่ามี
นักเรียนจ านวน 18 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่สามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนได้อย่างถูกต้อง 
ดังภาพประกอบ 27 
 

 
  

ภาพประกอบ 27 ตัวอย่างการหาค าตอบของประโยคจ านวน 24+8-7 = ของนักเรียน 
 
 จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีนักเรียน 
สามารถใช้สมบัติอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวน เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นการ
ทบทวนสมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่เพียงเท่าน้ัน อีกทั้งรูปแบบของประโยคจ านวนใน
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ช่วงแรกไม่สามารถน าสมบัติพื้นฐานอื่นๆ มาช่วยในการหาค าตอบได้  นักเรียนพบรูปแบบของ
ประโยคจ านวนที่สามารถใช้สมบัติอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบได้ ในช่วงที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งพบว่ามีนักเรียนจ านวน 5 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่สามารถน าสมบัติพื้นฐานอื่นๆ  ได้แก่ 
สมบัติพื้นฐาน a-a = 0 และสมบัติเอกลักษณ์การบวก a+0 = a มาช่วยในการหาค าตอบของประโยค
จ านวน และมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวน 18 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่ใช้สมบัติอื่นๆ ช่วยใน
การหาค าตอบของประโยคจ านวนในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในช่วงที่ 3 
  
 (3) นักเรียนไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี 
  ในช่วงแรกและช่วงที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนจ านวน 30 คนจาก
ทั้งหมด 32 คน  หาค าตอบของประโยคจ านวนที่ก าหนดโดยใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี ซึ่งพบ
มากในเร่ืองของการลบ เช่นในคาบเรียนที่ 14 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “การลบจ านวนที่มีสอง
หลักกับจ านวนที่มีสองหลัก” พบว่านักเรียนจ านวน 24 คนจากทั้งหมด 32 คน ใช้วิธีคิดค านวณตาม
ขั้นตอนวิธี เช่น การบวกแนวตั้ง ดังภาพประกอบ 28 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 ตัวอย่างการคิดหาค าตอบของนักเรียนโดยใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี 
 
ผลจากการตรวจใบกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีวิธีการคิดหาค าตอบในเรื่องของการลบดังนี้ ใช้วิธี 
การลบในแนวตั้ง ใช้วิธีการลบในแนวนอน และการมองความสัมพันธ์ของจ านวน เช่นการหาค าตอบ
ของ 35-15 = พบว่ามีนักเรียนจ านวน 14 คนจากทั้งหมด 32 คน ใช้วิธีการคิดหาค าตอบโดย 
การลบในแนวตั้ง ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีใช้วิธีการลบในแนวตั้ง  พบว่า นักเรียนชอบใช้
วิธีการดังกล่าวเนื่องจากสามารถม่ันใจได้ ว่าค าตอบที่ได้ถูกต้อง และม่ันใจกว่าการใช้วิธีการลบใน
แนวนอน มีนักเรียนใช้วิธีการลบในแนวนอนจ านวน 10 คนจากทั้งหมด 32 คน และนักเรียนใช้ 
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การมองความสัมพันธ์ของจ านวน 8 คนจากทั้งหมด 32 คน ซึ่งพบว่านักเรียนที่ใช้วิธีการคิดลักษณะ
นี้จะไม่แสดงวิธีการคิด แต่จะเขียนเฉพาะค าตอบที่ได้ในช่องว่าง เช่น เติม 20 ในช่องว่าง ซึ่งผล 
การสัมภาษณ์พบว่านักเรียนจะใช้วิธีการมองความสัมพันธ์ของจ านวนซ่ึงแยกออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่ 
 ลักษณะที่ 1 นักเรียนจะมอง 35 เป็น 20 บวกกับ 15 และน า 15 ออกไป ดังนั้นจะได้
ค าตอบเป็น 20 
 ลักษณะที่ 2 นักเรียนจะมองว่า 35 เป็น 30 กับ 5 และมอง 15 เป็น 10 กับ 5 จากนั้นน า 5 
หักลบกับ 5 และน า 30 หักลบออก 10 ก็จะได้ค าตอบเป็น 20  
 ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนที่ 17 เมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรม “โจทย์
บวกลบระคน” นักเรียนจะพบรูปแบบของประโยคจ านวนในลักษณะ 38+13-12 = พบว่ามี
นักเรียนจ านวน 11 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่สามารถหาค าตอบของประโยคจ านวนได้อย่างถูกต้อง 
โดยใช้วิธีการมองภาพรวมของประโยคไม่ใช้วิธีการคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี  ดังภาพประกอบ 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 29 ตัวอย่างการคิดหาค าตอบของนักเรียนโดยไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี   
  
 จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีนักเรียน
ที่ไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี ส่วนในช่วงที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบนักเรียน
จ านวน 8 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่ไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี และในการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ในช่วงที่ 3 พบนักเรียนจ านวน 11 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าว 
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 3.4 ด้านความสามารถทั่วไปที่ส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์  
 ในการศึกษาความสามารถทั่วไปท่ีส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยพิจารณา (1) พยายามคิดหายุทธวิธีในการหาค าตอบ (2) ใช้เวลาใน 
การคิดหาค าตอบน้อยลง (3) หายุทธวิธีที่ใช้หาค าตอบได้อย่างหลากหลาย (4) น าเสนอยุทธวิธีที่ใช้
หาค าตอบ (5) มีส่วนร่วมในการตอบค าถามหรืออภิปราย (6) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม และ 
(7) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส าหรับผลของการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้าน
ความสามารถทั่วไปท่ีส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์มีผลที่ได้แสดงดังตาราง 18 
 
ตาราง 18 จ านวนร้อยละของจ านวนครั้งท่ีนักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมด้านความสามารถทั่วไป  
    ที่ส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 

พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
ที่ต้องการสังเกต 

จ านวนครั้ง
ที่สังเกต 

มีการแสดงพฤติกรรม 
 

จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อยละ 

ด้านความสามารถทั่วไปที่ส่งเสริมการคิดเชิง
ความสัมพันธ์ 
1. พยายามคิดหายุทธวิธีในการหาค าตอบ 

 
 

18 

 
 

15 

 
 

83.33 
2. ใช้เวลาในการคิดหาค าตอบน้อยลง 18 14 77.77 
3. หายุทธวิธีที่ใช้หาค าตอบได้อย่างหลากหลาย 18 11 61.11 
4. น าเสนอยุทธวิธีที่ใช้หาค าตอบ 18 12 66.66 
5. มีส่วนร่วมในการตอบค าถามหรืออภิปราย 18 17 94.44 
6. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 18 14 77.77 
7. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 18 13 72.22 
 
 จากตาราง 22 พบว่านักเรียนมีความพยายามคิดหายุทธวิธีในการหาค าตอบมากที่ สุด คิด
เป็นร้อยละ 83.33  ของจ านวนครั้งท่ีสังเกต และนักเรียนหายุทธวิธีที่ใช้หาค าตอบได้อย่าง
หลากหลายน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของจ านวนครั้งท่ีสังเกต  



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป  
 ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและ  
การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

3. เพื่อศึกษาความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและ  
การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  

เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความสามารถ
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิง
ความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความคงทนของ
ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
     1. ก าหนดประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียน 
คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน 
ซึ่งมีนักเรียนท้ังหมด 133 คน โดยแต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1/3   ของโรงเรียน 
คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 
32 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยผู้วิจัยร่วมกับครูประจ าชั้น
คัดเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target student) จ านวน 6 คน ซึ่ง เป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 2 คน ปานกลาง 2 คน และต่ า 2 คน โดยเลือกแบบเจาะจงซึ่งคัดเลือก
จากนักเรียนท่ีสามารถสื่อสารการคิดของตนได้ เพื่อท าการศึกษาเชิงลึกในด้านพฤติกรรมการคิด 
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เชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน 
2. ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  

เชิงความสัมพันธ์  
        กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบ

จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งจะสอดแทรกไปกับกิจกรรม 
การเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัทธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ในชั้นเรียนปกติ  
โดยกิจกรรมการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาขึ้น ใช้หลักของการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ทีส่่งเสริมและ
กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงวิธีการในการแก้ปัญหา หรือหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนใน
ขณะท่ีมีการร่วมอภิปรายหาค าตอบ หรือขณะที่นักเรียนน าเสนอค าตอบพร้อมแสดงวิธีการคิดหา
ค าตอบ โดยหลักการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) การล้วงเอา
ความคิดของนักเรียนให้แสดงวิธีการในการแก้ปัญหา (2) การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในความคิด
รวบยอดของตนเอง และ (3) การขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน นอกจากนี้ใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ใช้หลักการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด กล่าวคือ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการคิดตามความเข้าใจของนักเรียน เป็นการสอนที่เน้นการ
สร้างความรู้ด้วยความเข้าใจของตัวนักเรียนเอง โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ (1) ครูน าเสนอปัญหาเรื่องการ
บวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  (2) นักเรียนร่วมอภิปรายเพื่อหาค าตอบ
โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน าและใช้ค าถามน าเพื่อให้นักเรียนเกิดการอภิปราย  (3) นักเรียนเสนอ
ค าตอบพร้อมแสดงวิธีการคิดหาค าตอบ โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงวิธีการคิดที่
หลากหลาย และ (4) ร่วมอภิปรายถึงวิธีในการแก้ปัญหา โดยแต่ละขั้นตอนจะสอดแทรกหลักการ
ของการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์  

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 แผน ซึ่งแต่ละแผน 
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เวลาแผนละ 60 นาทีในการด าเนินการ (2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  โดยแบบทดสอบทั้งสองฉบับเป็น
แบบทดสอบที่คู่ขนานกัน เป็นข้อสอบแบบให้เติมค าตอบ และแสดงวิธีการคิดในการหาค าตอบ  
แต่ละฉบับมีจ านวน 15 ข้อ วัดความสามารถด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ จ านวน 5 ข้อ  
ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนและใช้การชดเชย จ านวน 
5 ข้อ และด้านความสามารถในการใช้สมบัติของจ านวนและการด าเนินการ จ านวน 5 ข้อ โดยแต่ละ
ข้อจะมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค   (3) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่ง
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เปน็แบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อบันทึกพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ขณะปฏิบัติกิจกรรม และ(4) แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิด
เชิงความสัมพันธ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึก 

    หลังจากสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยน าเครื่องมือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความชัดเจนของข้อค าถาม 
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น น าเครื่องมือไปทดลองกับนักเรียนกลุ่ม 
น าร่องซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียน 3 คน 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรม และน าแผนที่ปรับปรุงจาก 
การทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่อง ครั้งที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องครั้งที่ 2 กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน ป.1/4 จ านวน 32 คน ของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญ
สงเคราะห์) โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและชัดเจนอีกครั้ง เพื่อน าไปใช้
ในการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
        แบบแผนที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลังการทดลองทันที 

และหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความคงทนของความสามารถในการคิด 
เชิงความสัมพันธ์  ในการทดลอง ผู้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลองจ านวน 20 คาบเรียน  
คาบเรียนละ 60 นาที ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 18 คาบเรียน ทดสอบหลัง การทดลองทันที 
1 คาบเรียน และทดสอบภายหลังการทดลองสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ 1 คาบเรียน ผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้เวลาเรียนปกติ ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัย
ท าหน้าที่เป็นผู้สอนและผู้สังเกตการณ์ โดยมีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จ านวน 2  คน ท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยวิจัย บันทึกพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนเป้าหมายและนักเรียนในห้องขณะ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

     เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
การคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ผู้วิจัยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการ
ทดลองทันท ีและเม่ือผ่านไป 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความคงทนของความสามารถในการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด
เชิงสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ 

5. วิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและ

คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที มาหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วหาจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด  
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เชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของคะแนนเต็ม จากนั้นผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานท่ีว่า 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความสามารถ
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด โดยใช้การทดสอบ Z  

     จากนั้นผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์
หลังการทดลองทันที และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการ
ทดลอง 2 สัปดาห์ มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นผู้วิจัยทดสอบ
สมมติฐานท่ีว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด
เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความคงทน
ของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยใช้การทดสอบ t แบบคู่ 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยพิจารณางานเขียนของนักเรียนใน  
การปฏิบัติกิจกรรม ผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ และผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย จ านวน 6 คน โดยมีแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมาย  
ในการแสดงวิธีคิดการหาค าตอบของประโยคจ านวนที่ก าหนด แล้ววิเคราะห์พฤติกรรมการคิด 
เชิงความสัมพันธ์ในด้าน ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ ด้านความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนและใช้การชดเชย  และด้านความสามารถในการใช้สมบัติ
พื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  เรื่องการบวก

และการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สรุปได้
ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่รียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ ตั้งแต่ ร้อยละ50 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม  มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05   
     
  2. ความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  ผลของการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีและหลังสิ้นสุดการ
ทดลอง 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความคงทนของความสามารถในการคิด 
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เชิงความสัมพันธ์ 
  
           3. พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เมื่อนักเรียนได้รับประสบการณ์โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
การคิดเชิงความสัมพันธ์ นักเรียนสามารถพัฒนาในด้าน (1) ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ   
(2) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้การ
ชดเชย  และ (3) ความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ   

3.1 ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  

ผลจากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม ผลการสังเกตของผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน  พบว่า นักเรียนท่ีเขียน
ประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้อย่างหลากหลาย นักเรียนท่ีหาค าตอบของประโยคเปิด
ของจ านวนได้อย่างถูกต้องมีจ านวนมากขึ้น  และนักเรียนท่ีใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ มีจ านวนมากขึ้น กล่าวคือ  
 (1) นักเรียนท่ีเขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้อย่างหลากหลาย  มี จ านวน
มากขึ้น โดยในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจ านวน 30 คนจากทั้งหมด 32 คน 
เขียนประโยคจ านวนในรูปแบบท่ีคุ้นเคย ซึ่งได้แก่ a+b = c และ a-b = c  มีนักเรียนเพียงจ านวน  
2 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่เขียนประโยคจ านวนในรูปแบบท่ีแตกต่างจาก 2 รูปแบบดังกล่าว ต่อมา
เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนและพิจารณาประโยคจ านวนที่มีความหลากหล ายมากขึ้น  
ท าให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคจ านวนที่ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ได้มากขึ้นจ านวน 15 คน 
จากทั้งหมด 32 คน ได้แก่ รูปแบบ a = b + c   a = b - c   และส่งผลให้นักเรียนสามารถหาค าตอบ
ของประโยคจ านวนที่ไม่คุ้นเคยได้จ านวน 24 คนจากทั้งหมด 32 คน ซึ่งนักเรียนแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (2) นักเรียนหาค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนได้อย่างถูกต้อง มีจ านวนมากขึ้น  โดย 
ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน  จ านวน 25 คนจากทั้งหมด 32 คน ไม่สามารถ
หาผลลัพธ์จากการด าเนินการของประโยคจ านวนในรูปท่ีแตกต่างจากประโยคที่คุ้นเคยได้ ต่อมาเมื่อ
นักเรียนมีประสบการณ์ในการหาค าตอบของประโยคจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
หาค าตอบของประโยคจ านวนที่ไม่คุ้นเคยได้ จ านวน 16 คนจากทั้งหมด 32 คน ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในช่วงที่ 2 และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงที่ 3 นักเรียนสามารถหาค าตอบของ
ประโยคจ านวนที่ไม่คุ้นเคยได้ถึงจ านวน 19 คนจากทั้งหมด 32 คน นักเรียนแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (3) นักเรียนใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสอง
ปริมาณ ได้มากขึ้น โดยในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียนจ านวน 30 คนจาก
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ทั้งหมด 32 คน เข้าใจว่าเครื่องหมายเท่ากับในประโยคจ านวนจะต้องเป็นผลลัพธ์ของการด าเนินการ
เสมอ ไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณที่เท่ากัน ต่อมา
ในช่วงที่ 2 นักเรียนจ านวน 11 คนจากทั้งหมด 32 คน สามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณที่เท่ากัน และในช่วงที่ 3 นักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกล่าว
จ านวนมากขึ้นจ านวน 18 คนจากทั้งหมด 32 คน นักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจนสิ้นสุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 3.2 ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนใน
ประโยคและใช้การชดเชย 

   ผลจากการวิเคราะห์เขียนของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการสังเกตของ
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน  พบว่า นักเรียน
สามารถเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น และใช้การเขียนตัวเลขแสดงจ านวน
อย่างหลากหลายกับทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหาค าตอบ  นักเรียนมีร่องรอยการขีด
เขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน หรือการใช้ลูกศรหรือแผนภาพในการเปรียบเทียบจ านวนเพิ่มขึ้น  
และใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบได้มากขึ้น กล่าวคือ  
 (1) นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และใช้การเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนอย่างหลากหลายกับทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหาค าตอบ  ได้มาก
ขึ้น โดยในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียนจ านวน  1 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่
สามารถเขียนจ านวนให้อยู่ในลักษณะที่หลากหลายได้ ในช่วงที่ 2 มีนักเรียนจ านวน 11 คนจาก
ทั้งหมด 32 คน สามารถเขียนจ านวนให้อยู่ในรูปแบบท่ีหลากหลายและสามารถน าการเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนอย่างหลากหลายกับทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหาค าตอบได้ และนักเรียน
สามารถน าไปช่วยหาค าตอบได้มากขึ้นเป็นจ านวน 15 คนจากทั้งหมด 32 คน ในช่วงที่ 3 นักเรียน
แสดงพฤติกรรมดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 (2) นักเรียนมีร่องรอยการขีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน  หรือการใช้ลูกศรหรือ
แผนภาพในการเปรียบเทียบจ านวน เพิ่มมากขึ้น  โดยในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มี
นักเรียนท่ีขีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน และไม่มีนักเรียนท่ีใช้ลูกศรหรือแผนภาพเพื่อช่วยใน
การเปรียบเทียบจ านวน พฤติกรรมดังกล่าวเริ่มพบในช่วงที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
มีนักเรียน จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่ขีดเขียน โยงจ านวนซ่ึงสัมพันธ์กัน และพบว่ามี
นักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมากขึ้นเป็นจ านวน 22 คนจากทั้งหมด 32 คน ในช่วงที่ 3 ของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 (3) นักเรียนใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ ได้มากขึ้น  
โดยในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีนักเรียนท่ีสามารถใช้การเปรียบเทียบจ านวนสอง
จ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบได้  ในช่วงที่ 2 นักเรียนจ านวน 1 กลุ่ม จาก 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
20 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ 
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และในช่วงที่ 3 พบว่านักเรียนจ านวน 2 กลุ่ม จาก 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดใช้วิธีการเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ  
 

 3.3 ด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด า เนินการ 
 ผลจากการวิเคราะห์เขียนของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการสังเกตของ
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ของนักเรียน  พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ใช้สมบัติสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มช่วยในการหาค าตอบ ได้จ านวนมากขึ้น แต่มี
นักเรียนเพียงบางส่วนท่ีสามารถใช้สมบัติพื้นฐานอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบ และนักเรียนไม่ใช้การ
คิดค านวณตามขั้นตอนวิธี กล่าวคือ 
 (1) นักเรียนใช้สมบัติสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ช่วยในการหาค าตอบ ได้จ านวน 
มากขึ้น โดยในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียน จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 32 คน 
สามารถใช้สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่มาช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวนได้   
และมีนักเรียนใช้สมบัติดังกล่าวมากขึ้นในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในช่วงที่ 2 เป็นจ านวน 14 คนจาก
ทั้งหมด 32 คน  ส าหรับในช่วงที่ 3 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีนักเรียนจ านวน 17 คนจาก
ทั้งหมด 32 คน ที่สามารถใช้สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่มาช่วยในการหาค าตอบของ
ประโยคจ านวนได้    
 (2) นักเรียนใช้สมบัติพื้นฐานอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบ ได้มากขึ้น โดยในช่วงแรกของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีนักเรียน สามารถใช้สมบัติอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบของประโยค
จ านวน เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นการทบทวนสมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่เพียงเท่าน้ัน  
อีกทั้งรูปแบบของประโยคจ านวนในช่วงแรกไม่สามารถน าสมบัติพื้นฐานอื่นๆ มาช่วยในการหา
ค าตอบได้ นักเรียนพบรูปแบบของประโยคจ านวนที่สามารถใช้สมบัติอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบได้
ในช่วงที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งพบว่ามีนักเรียนจ านวน 5 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่
สามารถน าสมบัติพื้นฐานอื่นๆ  ได้แก่ สมบัติพื้นฐาน a-a = 0 และสมบัติเอกลักษณ์การบวก  
a+0 = a มาช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวน และมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวน 18 คน
จากทั้งหมด 32 คน ที่ใช้สมบัติอื่นๆ ช่วยในการหาค าตอบของประโยคจ านวนในการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ในช่วงที่ 3 
 (3) นักเรียนไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี โดยในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ไม่มีนักเรียนท่ีไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี ส่วนในช่วงที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบนักเรียนจ านวน 8 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่ไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี และใน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในช่วงที่ 3 พบนักเรียนจ านวน 11 คนจากทั้งหมด 32 คน ที่แสดงพฤติกรรม
ดังกล่าว 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีความสามารถ
ในการคิดเชิงความสัมพันธ์ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม  มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก 

   1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและ  
การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ให้นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ตัวนับ 
ไมไ้อศกรีม บล็อก เหรียญ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งจะมีมุมของอุปกรณ์สื่อต่างๆ เพื่อใช้
ส าหรับช่วยในการคิดหาค าตอบ ในกรณีที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางและต่ า
ต้องการ ทั้งน้ีเนื่องมาจากนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายขั้นเตรียมพร้อม
ปฏิบัติการไปสู่ขั้นปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ตามหลักทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  
ดังนั้นการจัดเตรียม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากที่ต้องใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างภาพในใจและน าไปสู่การคิดที่เป็นนามธรรมได้
ในที่สุด ส าหรับตัวอย่างในการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพื่อน านักเรียนไปสู่ความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ 
ได้แก่ การใช้ตาชั่งสองแขน เพื่อตรวจสอบประโยคจ านวนในลักษณะต่างๆ ที่นักเรียนไม่ยอมรับและ
เห็นว่าประโยคจ านวนน้ันไม่ถูกต้อง เช่น 3 = 2+1   5 = 5 เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กรมวิชาการ และทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ที่ได้เสนอแนวการจัดการเรียนรู้ว่าควรเร่ิมจากการใช้
ของจริง ใช้รูปภาพ ใช้สัญลักษณ์ ตามล าดับ (กรมวิชาการ.  2540: 2, 20; สุรางค์ โค้วตระกูล.  2548; 
Bruner.  1965)   
    1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ใช้หลักของรูปแบบ
การเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ส่งเสริม กระตุ้น ให้นักเรียนได้แสดงวิธีคิดในการหา
ค าตอบ โดยพยายามล้วงเอาความคิดของนักเรียนเพื่อให้แสดงวิธีในการหาค าตอบ ส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าใจในความคิดรวบยอดของตนเอง และมีการขยายความคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
เน้นให้นักเรียนอธิบายวิธีคิด ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาค าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ไม่
เน้นเฉพาะการหาค าตอบเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมุ่งให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม  
เป็นหลักโดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิดในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอปัญหาให้
นักเรียน ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาโดยมีผู้วิจัยคอยช้ีแนะให้นักเรียนเข้าใจปัญหา จากนั้นให้
นักเรียนน าเสนอปัญหา และร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฟรายวิลลิก (Fraivillig.  2001) ที่กล่าวถึงการใช้รูปแบบของการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ที่สามารถช่วยให้นักเรียนคิดหาค าตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ คาร์เพนเตอร์  และคณะ 
(Carpenter et al.  1989) ทีก่ล่าวว่านกัเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิดมี
ความสามารถทางการบวกและลบสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ   
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    1.3 ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ให้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  โดยใช้
ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนหาวิธีการคิดตามหลักการของรูปแบบการเพิ่มพูนการคิด 
เชิงคณิตศาสตร์ เป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงการคิดไม่ว่าวิธีการคิดหรือค าตอบที่ได้จะผิดหรือ
ถูกก็ตาม และส าหรับคนที่ได้แสดงวิธีการคิดในการหาค าตอบจะได้รับการเสริมแรงเสมอ ในงานวิจัย
นี้ใช้การแจกเบี้ยเพื่อเป็นการเสริมแรง มีการแข่งขันเพื่อสะสมเบี้ยในแต่ละคาบเรียนและประกาศผล
ของการด าเนินกิจกรรมในคาบเรียนถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551; 306-307) 
ที่กล่าวถึงบทบาทของครูในการพัฒนาการคิดว่า ครูต้องใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด โดยให้
นักเรียนแสดงความคิดหรือวิธีการคิดมากๆ โดยไม่ต้องค านึงถึงความถูกผิด นอกจากนี้ยังต้องใช้
การเสริมแรงให้นักเรียนคิดเป็นระยะๆ  นอกจากนี้ในการท ากิจกรรมกลุ่มนอกจากจะเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ร่วมแสดงวิธีการคิดหาค าตอบแล้วยังมีการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
และร่วมวิเคราะห์วิธีการคิดหาค าตอบ ท าให้เห็นวิธีการคิดที่มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของคาร์เพนเตอร์ และคณะ (Carpenter et al. 1989: 583) ที่พบว่า เม่ือนักเรียนร่วม
อภิปรายถึงวิธีการท่ีหลากหลายในการหาค าตอบจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
นอกจากนี้ยังท าให้นักเรียนเกิดมุมมองต่างๆ ทีก่ว้างขึ้น ลดความวิตกกังวล นักเรียนไม่เกิด
ความเครียด (Carpenter et al.  1999; NCTM.  2000; สมเดช บุญประจักษ์.  2540) นักเรียนได้
เปรียบเทียบวิธีการคิดของตนเองกับวิธีการคิดของเพื่อนๆ  ได้เปรียบเทียบว่าการคิดลักษณะใดที่มี
ประสิทธิภาพระหว่างการคิดเชิงพีชคณิตและวิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ และมองเห็นว่าการคิด 
เชิงความสัมพันธ์สามารถช่วยให้นักเรียนคิดหาค าตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ  
แวน ดี วอล เล (Van de Walle.  2007: 262) ที่กล่าวว่าการคิดเชิงความสัมพันธ์จะช่วยให้นักเรียน
คิดค านวณได้ง่ายขึ้น  

     1.4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้ค าถามเพื่อส่งเสริมการคิด  และตรวจสอบ 
การคิดของนักเรียนว่านักเรียนมีการคิดหาค าตอบลักษณะใด นักเรียนใช้การคิดเชิงพีชคณิตหรือ  
การคิดเชิงความสัมพันธ์ และเม่ือนักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงพีชคณิต นักเรียนก็จะถูกถามต่อว่าถ้าไม่คิด
แบบน้ีแล้วคิดแบบอื่นได้อีกไหม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนพยายามคิดหาค าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
และน าไปสู่การคิดเชิงความสัมพันธ์ในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเชแลค; แชนเชล; และชายด์ 
(Sehielack; Chancelbr; Childs.  2000) ได้ท าการศึกษาในเรื่องการออกแบบค าถามเพื่อส่งเสริม 
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-4 ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ได้เม่ือมีการก าหนดค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหาหนทางที่จะใช้การคิด  
เชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับการถามค าถามในแต่ละครั้งผู้วิจัยให้เวลานักเรียนในการคิดหาค าตอบ และ 
รอคอยค าตอบจากนักเรียน ไม่เฉลยหรือแสดงวิธีการคิดหาค าตอบโดยทันทีทันใด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านท่ีเห็นสอดคล้องกันว่า การรอค าตอบหลังจากการตั้งค าถามจะ
ท าให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ค าตอบของนักเรียนจะมีลักษณะ
ที่ยาวขึ้น นักเรียนใช้ความคิดหรือมีลักษณะของการครุ่นคิดหาค าตอบมากขึ้น มีค าถาม ข้อเสนอแนะ 
และนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การคิดเพิ่มมากขึ้น (Tobin.  1986: 191-200; Rowe.  1986:  
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43-47) 
      1.5 ผู้วิจัยตรวจสอบ ซักถามและทบทวน ให้นักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์อยู่
เสมอ โดยใช้การทบทวนนอกเวลาเรียน เช่น ถามนักเรียนว่า 20+30 ได้ 50 แล้ว 20+31 จะได้เท่าไร 
คิดอย่างไร ถ้าไม่คิดแบบน้ีคิดแบบอื่นได้อีกไหม หรือ  30-20 ได้ 10 แล้ว 31-20 จะได้เท่าไร คิด
อย่างไร ถ้าไม่คิดแบบน้ีคิดแบบอื่นได้อีกไหม นอกจากนี้ยังติดตามซ่อมเสริมนักเรียนคนท่ีขาดเรียน
เพื่อให้สามารถเรียนได้ทันเพื่อน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนในเนื้อหาถัดไป 
   

2. ความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์  
ผลของการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลอง

ทันทีและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความคงทนของ
ความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก 
     2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ใช้หลักของรูปแบบ
การเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด ท าให้นักเรียน
สามารถคิดหาค าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งน าไปสู่วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ นักเรียนได้
เปรียบเทียบวิธีการคิดและพบว่าการคิดเชิงความสัมพันธ์สามารถท าให้คิดหาค าตอบได้รวดเร็วและ
เป็นวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เม่ือเวลาผ่านไปนักเรียนจึงยังสามารถใช้วิธีการคิดดังกล่าวได้
เหมือนเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฟรายวิลลิก (Fraivillig.  2001) ที่กล่าวถึงการใช้รูปแบบ
ของการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนคิดหาค าตอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ คาร์เพนเตอร์ และคณะ (Carpenter et al. 1989) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิดมีความสามารถทางการบวกและลบสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ
การสอนแบบปกติ  

2.2 การประเมินผลของการคิดเชิงความสัมพันธ์ใช้การสัมภาษณ์เพิ่มเติมในกรณีที่
นักเรียนไม่ได้แสดงวิธีการคิด หรือแสดงวิธีคิดที่ไม่ชัดเจน และใช้ค าถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน
อยู่เสมอว่าถ้าไม่คิดแบบน้ีจะคิดแบบอื่นได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิดหาค าตอบ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายจนน าไปสู่การคิดเชิงความสัมพันธ์ และจากการเน้นย้ า ทบทวนวิ ธีการคิด
ดังกล่าวอยู่เสมอ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจวิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์และสามารถจดจ าวิธีการคิด
ดังกล่าวได้นานข้ึน 
      2.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วอยู่เสมอส่งผลให้
นักเรียนเข้าใจในวิธีการคิดหาค าตอบ และส าหรับกรณีที่นักเรียนยังไม่สามารถใช้วิธีการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ในคาบเรียนก่อนหน้านี้ เมื่อนักเรียนได้พบประโยคจ านวนรูปแบบเดิม และได้ฟัง
เพื่อนร่วมชั้นแสดงวิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์อยู่เสมอในคาบเรียนก่อนหน้า เมื่อนักเรียนพบ
ประโยคจ านวนรูปแบบเดิมอีกครั้งก็ส่งผลให้นักเรียนสามารถน าวิธีการคิดดังกล่าวมาช่วยในการหา
ค าตอบได้  และเนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด 
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เชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีและหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนเร่ือง
การบวกและการลบระคนเพิ่มเติมในช่วงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในเรื่องการบวก
และการลบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้คะแนนของนักเรียนบางคนที่ท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์มีคะแนนมากขึ้นจากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน ากิจกรรมไปใช้  

 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครคูวรจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ อย่างหลากหลายให้มีความ
พร้อมอยู่เสมอ และควรมีสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคนหรือทุกกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อที่
นักเรียนสามารถจะน าไปใช้ช่วยในการคิดหาค าตอบของประโยคจ านวนเปิดในลักษณะต่างๆ  ได้  

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องการบวกและการลบในแต่ละระดับชั้น ควรมี 
การสอดแทรกโจทย์ หรือประโยคเปิดของจ านวนที่มีการส่งเสริมการคิดเชิงสัมพันธ์ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนสองจ านวนในประโยคและใช้การชดเชย และด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของ
จ านวนและการด าเนินการ เพื่อให้นักเรียนเห็นรูปแบบของประโยคจ านวนที่มีความหลากหลาย ซึ่ง
อาจก าหนดให้เป็นโจทย์ท้าทายความสามารถของนักเรียนในการหาวิธีการคิดหาค าตอบ ซึ่งอาจ
จัดเป็นมุมคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ หรือเป็นโจทย์พิเศษที่เน้นให้นักเรียนได้คิด โดยจะเน้นวิธีการคิด
ที่หลากหลาย และวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพ ไม่เน้นเฉพาะการหาค าตอบเพียงอย่างเดียว 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครคูวรจัดเตรียมโจทย์หรือประโยคเปิดของจ านวนให้มีความ
หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน เพราะส าหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดับสูง เมื่อพบโจทย์ง่ายเกินไปก็จะท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย และส าหรับนักเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ า เมื่อพบโจทย์ที่ยากเกินไปก็จะท าให้หมดก าลังใจในการคิด  
 4. ครตู้องให้ความส าคัญต่อการคิดของนักเรียน ต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
วิธีการคิดหาค าตอบอยู่เสมอ ให้การช่ืนชมนักเรียนเสมอเมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
วิธีการคิดถึงแม้จะเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรักการคิด  และ  
กล้าน าเสนอแนวคิดของตนเองในการคิดหาค าตอบ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ไปปรับปรุง และน าไป
ทดลองกับนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ  โดยปรับรูปแบบของประโยคจ านวนให้เหมาะสมกับนักเรียนใน
แต่ละระดับ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ในการหาค าตอบในเรื่องการบวก
และการลบ 

2. ควรมีงานวิจัยท่ีมีการส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์ในเนื้อหาอื่นๆ ของสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เช่น เรื่องเศษส่วน ทศนิยม และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

3. ควรมีงานวิจัยท่ีน าหลักของรูปแบบการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์และแนวทางของ
การสอนแนะให้รู้คิด มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆ  
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ภาคผนวก ก  
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

 รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์  ( ค่า IOC ) 
 1. ผศ. ดร. เดช บุญประจักษ์ 
     อาจารย์ภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 2. ผศ. ดร. เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 
              อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3. อ. ศุลีพร เฉลียงศักดิ์ 
              ผู้ช านาญการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
              โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)  
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความสอดคล้องส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

แบบประเมินความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
 

แบบประเมินฉบับน้ีได้จัดท าขึ้นส าหรับท่านซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ขอความกรุณาท่านประเมินความสอดคล้อง โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด และเขียนข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 แบบประเมินมีทั้งหมด 2 ตอน คือ 

1. แบบประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิง
ความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการ
คิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
 ชื่อ-นามสกุล................................................................................  
 ประสบการณ์การท างาน.........................ปี 

สถานท่ีท างาน.............................................................................  
        ..............................................................................  
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ตอนที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิง
ความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ค าชี้แจง หลังจากการพิจารณากิจกรรมแล้ว ขอให้ท่านพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ  ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใด  
โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
ประเด็นการประเมิน สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18    

 
 
 
 
 

135 



    

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการ
คิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อผู้วิจัยจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกรุณาช่วยพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเขียนในเอกสารในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  

 
1. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่านคิดว่ามีจุดใดควรแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................... .......................... 
2. ด้านสาระการเรียนรู้ ท่านคิดว่ามีจุดใดควรแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ...................................... 
3. ด้านสื่อการเรียนรู้ ท่านคิดว่ามีจุดใดควรแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง
............................................................................................................................. ........................
.................................................... .................................................................................................
................................................................................... .................................................................. 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ท่านคิดว่ามีจุดใดควรแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง 
............................................................................................................................. ........................
................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 
5. ด้านการวัดและประเมินผล ท่านคิดว่ามีจุดใดควรแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ....................................... 
6. ความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................... ......................................................................
................................................................................................................ ..................................... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชุดที่ 1 
 

ค าชี้แจง หลังจากการพิจารณาแบบทดสอบแล้ว ขอให้ท่านพิจารณาข้อค าถามในแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละด้านว่ามีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใด โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
ความสอดคล้อง 
ของข้อค าถาม 

กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

ข้อ 1 ด้านความเข้าใจเคร่ืองหมาย
เท่ากับ 

1. เขียนประโยคจ านวนที่ใช้
เครื่องหมายเท่ากับได้อย่าง
หลากหลาย 
2. ใช้เครื่องหมายเท่ากับเพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณที่เท่ากัน 
 

    
ข้อ 2    
ข้อ 3    
ข้อ 4    
ข้อ 5    
ข้อ 6    
ข้อ 7    
ข้อ 8 ด้านความสามารถในการ

มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนสองจ านวน
และใช้การชดเชย  
1. เขียนแสดงจ านวนที่ก าหนด
ได้หลากหลายรูปแบบ 
2. ใช้ความสัมพันธ์ของจ านวน
ช่วยในการหาค าตอบ 
3. ใช้การชดเชยช่วยในการหา
ค าตอบ 

    
ข้อ 9    
ข้อ 10    
ข้อ 11    
ข้อ 12    
ข้อ 13    
ข้อ 14    

ข้อ 15 ด้านความสามารถในการใช้
สมบัติพื้นฐานของจ านวนและ
การด าเนินการ 
1. ใช้สมบัติสลับที่และการ
เปลี่ยนหมู่ช่วยในการหาค าตอบ 
2. ใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวน
และการด าเนินการอื่นๆช่วยใน
การหาค าตอบ 

    
ข้อ 16    
ข้อ 17    
ข้อ 18    
ข้อ 19    
ข้อ 20    
ข้อ 21    
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชุดที่ 2 
 

ค าชี้แจง หลังจากการพิจารณาแบบทดสอบแล้ว ขอให้ท่านพิจารณาข้อค าถามในแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละด้านว่ามีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใด โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
ความสอดคล้อง 
ของข้อค าถาม 

กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

ข้อ 1 ด้านความเข้าใจเคร่ืองหมาย
เท่ากับ 

1. เขียนประโยคจ านวนที่ใช้
เครื่องหมายเท่ากับได้อย่าง
หลากหลาย 
2. ใช้เครื่องหมายเท่ากับเพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณที่เท่ากัน 
 

    
ข้อ 2    
ข้อ 3    
ข้อ 4    
ข้อ 5    
ข้อ 6    
ข้อ 7    
ข้อ 8 ด้านความสามารถในการ

มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนสองจ านวน
และใช้การชดเชย  
1. เขียนแสดงจ านวนที่ก าหนด
ได้หลากหลายรูปแบบ 
2. ใช้ความสัมพันธ์ของจ านวน
ช่วยในการหาค าตอบ 
3. ใช้การชดเชยช่วยในการหา
ค าตอบ 

    
ข้อ 9    
ข้อ 10    
ข้อ 11    
ข้อ 12    
ข้อ 13    
ข้อ 14    

ข้อ 15 ด้านความสามารถในการใช้
สมบัติพื้นฐานของจ านวนและ
การด าเนินการ 
1. ใช้สมบัติสลับที่และการ
เปลี่ยนหมู่ช่วยในการหาค าตอบ 
2. ใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวน
และการด าเนินการอื่นๆช่วยใน
การหาค าตอบ 

    
ข้อ 16    
ข้อ 17    
ข้อ 18    
ข้อ 19    
ข้อ 20    
ข้อ 21    
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ภาคผนวก ค  
การหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  ตาราง  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิด  
       เชิงความสัมพันธ์ 
 

แบบทดสอบ
ข้อที่ 

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า IOC 

สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ใช้ได้ 

1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
15 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง  

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ ์

 
 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ โดย
แบบทดสอบดังกล่าวมี 2 ฉบับที่เป็นคู่ขนานกัน โดยใช้ทดสอบหลังสิ้นสุดการทดลองทันทีและหลัง
สิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  

1.1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ หลังการทดลอง 
จ านวน 21 ข้อ และหลังสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความคงทนของการคิดเชิง
ความสัมพันธ์ จ านวน 21 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบวัดทั้งสองเป็นแบบทดสอบวัดที่คู่ขนานกันเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า   

1.2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ทั้งสองฉบับเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Objective Congruence (IOC)) ดังนี ้

  IOC =
R

N


 

 เมื่อ  IOC     คือ   ดัชนีความสอดคล้อง 
  R   คือ    ผลรวมของคะแนนตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
            เมื่อ    -1 , 0 ,  1  แทน  ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  และ 

         เห็นด้วย  ตามล าดับ 
N  คือ     จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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ตาราง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์   
     หลังการทดลองทันที 
 
แบบทดสอบ

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC 
สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ใช้ได้ 
1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
6 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
12 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์   
      หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ 
 
แบบทดสอบ

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC 
สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ใช้ได้ 
1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
6 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
12 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

 
1.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ มาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  
2. น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ไปทดสอบครั้งที่ 1 กับ

นักเรียนกลุ่มน าร่องซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมทางด้านภาษา และปรับปรุงให้มีความชัดเจน  
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3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ที่ปรับปรุงจากขั้นท่ี 3 ไป
ทดสอบครั้งที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มน าร่อง ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน ป.1/4 
จ านวน 32 คน ของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน แล้วปรับปรุงให้
มีความเหมาะสมอีกครั้ง 
         4. หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ัน  ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัยหาได้จากสูตรต่อไปนี้ 
        

ค่าความยากง่าย (p) 

    p  = 
)(2

)2(

minmax

min

XXN

NXSS LH



   

  ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

r  = 
)( minmax XXN

SS LH



  

 
เมื่อ    HS     แทน  ผลรวมของคะแนนในกลุ่มสูง 

LS     แทน  ผลรวมของคะแนนในกลุ่มต่ า 
N     แทน จ านวนผู้สอบในกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 

maxX  แทน คะแนนสูงสุดในข้อนั้น 

minX  แทน คะแนนต่ าสุดในข้อนั้น 
 

 5. หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ทั้งสองฉบับ
ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธ์แอลฟา ( -Coefficient) ซึ่งได้ตั้งเกณฑ์ค่าความเชื่อม่ันในแต่ละฉบับต้อง
ไม่น้อยกว่า 0.70 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิง
ความสัมพันธ์หลังการทดลองทันทีมีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.78 และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.76 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งสองฉบับ  
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ตาราง   ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ัน  ของแบบทดสอบ 
     วัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันที 
 
 
ข้อที่ p r  ข้อที่ P r  ข้อที่ p r 

1 0.54 0.64  6 0.48 0.54  11 0.72 0.63 
2 0.71 0.81  7 0.56 0.57  12 0.59 0.75 
3 0.37 0.67  8 0.47 0.62  13 0.31 0.54 
4 0.35 0.49  9 0.34 0.81  14 0.64 0.68 
5 0.42 0.57  10 0.51 0.67  15 0.46 0.64 

 
ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลอง
ทันที 
 
Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 

 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 15 

 

Alpha =    .78 
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ตาราง   ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ัน  ของแบบทดสอบวัด     
           ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ 
 
ข้อที่ p r  ข้อที่ P r  ข้อที่ p r 

1 0.61 0.72  6 0.52 0.57  11 0.68 0.75 
2 0.69 0.75  7 0.49 0.61  12 0.52 0.81 
3 0.42 0.68  8 0.49 0.72  13 0.36 0.56 
4 0.46 0.52  9 0.43 0.76  14 0.54 0.63 
5 0.51 0.61  10 0.61 0.72  15 0.49 0.68 

 
ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์  ฉบับที่ 2  
(ใช้ทดสอบภายหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์) 
 
Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 

 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

 
Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     32.0                    N of Items = 15 
 

Alpha =    .76 
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ภาคผนวก จ 
การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ตาราง  ความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ซึ่งพิจารณาคะแนนจากการท ากิจก รรมกลุ่มร้อย
ละ 30 ของคะแนนรวม ท าใบกิจกรรมรายบุคคลร้อยละ 40 ของคะแนนรวม และจากการท า
แบบทดสอบร้อยละ 30 ของคะแนนรวม 

 

คนที่ 
คะแนนจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

คิดเป็นร้อยละ 30 

คะแนนจากการท า 
ใบกิจกรรม
รายบุคคล 

คิดเป็นร้อยละ 40 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบ 

คิดเป็นร้อยละ 30 

คะแนนความสามารถ
ด้านการคิดเชิง
ความสัมพันธ์ 

รวม 
1 14.99 15.73 11.00 41.72 
2 20.10 20.52 17.00 57.62 
3 15.99 17.51 14.00 47.50 
4 12.83 19.29 16.00 48.12 
5 16.74 19.81 10.00 46.55 
6 17.56 23.30 18.00 58.86 
7 20.92 33.95 24.00 78.87 
8 18.35 32.68 23.00 74.03 
9 15.49 24.22 16.00 55.71 
10 16.71 24.60 15.00 56.31 
11 16.67 25.35 15.00 57.02 
12 17.44 24.76 17.00 59.20 
13 19.91 30.21 18.00 68.12 
14 14.73 17.82 13.00 45.55 
15 15.70 18.93 14.00 48.63 
16 16.92 23.17 19.00 59.09 
17 20.10 24.97 15.00 60.07 
18 15.80 15.81 17.00 48.61 
19 18.82 24.74 14.00 57.56 
20 15.22 22.24 16.00 53.46 
21 15.47 23.26 18.00 56.73 
22 18.27 27.42 18.00 63.69 
23 17.92 25.93 18.00 61.85 
24 16.66 21.35 11.00 49.01 
25 16.25 24.00 14.00 54.25 
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ตาราง (ต่อ) 
 

คนที่ 
คะแนนจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

คิดเป็นร้อยละ 30 

คะแนนจากการท า 
ใบกิจกรรม
รายบุคคล 

คิดเป็นร้อยละ 40 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบ 

คิดเป็นร้อยละ 30 

คะแนนความสามารถ
ด้านการคิดเชิง
ความสัมพันธ์ 

รวม  
26 17.05 25.44 14.00 56.49 
27 23.68 16.43 15.00 55.11 
28 23.17 15.62 15.00 53.79 
29 24.79 19.24 12.00 56.03 
30 18.54 8.70 12.00 39.24 
31 19.71 14.96 11.00 45.67 
32 17.38 9.99 14.00 41.37 
คะแนนเฉลี่ย   17.80                     2162                      15.43                      54.86 
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การทดสอบสมมุติฐานท่ีว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 
100 มีความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งใช้สถิติทดสอบสมมุติฐานสัดส่วนของประชากร 
โดยใช้สถิติทดสอบ Z  
  

สมมุติฐาน คือ  0H : p .50 
        1H  : p > .50 
  

สถิติทดสอบ Z = 

n

pp

pp

)1(

ˆ

00

0



  

 
 เมื่อ p̂  คือ สัดส่วนของจ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนความสามารถด้านการ
คิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
      0p  คือ สัดส่วนของจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ต้องการทดสอบ 
      n    คือ จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 เนื่องจาก  656.0
32

21
ˆ p  5.00 p  และ 32n  

 ดังนั้น   Z = 

n

pp

pp

)1(

ˆ

00

0



  = 

32

)5.01(5.0

5.0656.0



  = 1.769 

 
 จาก 645.105. Z  และ 1.769 > 1.645 
  

เพราะฉะน้ันจึงปฏิเสธ 0H นั่นคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิน 100 มีความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส าคัญ .05 
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ภาคผนวก ฉ  
คู่มือและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
เร่ือง การบวกและการลบจ านวนทีมี่ผลลัพธ์และตัวต้ังไม่เกิน 100  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 เครื่องมือส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่องการบวก
และการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ประกอบด้วยค าชี้แจงส าหรับครู และแผนการ 
จัดการเรียนรู้ 
 1. ค าชี้แจงส าหรับครูเป็นเอกสารส าหรับครูในการท าความเข้าใจในการด าเนินการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์ในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางในการจัดกิจกรรม บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การวัดและการประเมินผลการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้  

 
 

ค าชี้แจงส าหรับครู 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการจัดการศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการคิด การสอนให้นักเรียนได้ฝึกคิดถื อว่า
เป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาในยุคนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 หมวด 4 ที่ว่าด้วยการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
คณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการคิด  

การคิดเชิงความสัมพันธ์ (relational thinking) เป็นการคิดเชิงคณิตศาสตร์ลักษณะหนึ่ง
ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านการเรียนพีชคณิต และการเรียนคณิตศาสตร์ในสาระ
อื่นๆ เช่น เศษส่วน ทศนิยม การคิดเชิงความสัมพันธ์เป็นการคิดที่อาศัยการมองประโยคเปิดของ
จ านวนโดยภาพรวม เพื่อมองความสัมพันธ์ของนิพจน์สองนิพจน์ หรืออาศัยการเปรียบเทียบจ านวน
คู่หนึ่งซึ่งเป็นจ านวนที่รู้เพื่อใช้หาจ านวนที่ไม่ทราบค่า รวมถึงการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและ
การด าเนินการเพื่อแปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ให้สามารถค านวณได้ง่ายข้ึน หรืออาจไม่อาศัย  
การค านวณเชิงพีชคณิตเลย เช่น 37+25 = 26+  การคิดเชิงความสัมพันธ์นั้นจะใช้วิธีการของ 
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การชดเชย (compensation) และการท าให้เท่ากัน (equivalence) โดยมองความสัมพันธ์ระหว่าง 25 
และ 26 ซึ่งเป็นจ านวนที่อยู่คนละข้างของเครื่องหมายเท่ากับในประโยคเปิดของจ านวน ว่า 26 
มากกว่า 25 อยู่หน่ึง ดังนั้นจ านวนที่หายไปจากประโยคเปิดของจ านวนดังกล่าวต้องน้อยกว่า 37 อยู่ 
1 ดังนั้นค าตอบของประโยคเปิดของจ านวนที่ก าหนดคือ 36 ซึ่งไม่ต้องอาศัยการค านวณเชิงพีชคณิต 
พิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ 25+69+75 = นักเรียนสามารถหาค าตอบของประโยคเปิดของ
จ านวนที่ก าหนดได้โดยค านวณจากซ้ายไปขวา โดยน า 25 บวก 69 ได้ 94 จากนั้นน า 94 บวก 75 
ได้ 169 แต่จะหาค าตอบได้ง่ายกว่าถ้านักเรียนใช้การคิดเชิงความสัมพันธ์ โดยใช้สมบัติการสลับที่
และการเปลี่ยนหมู่ช่วยในการหาค าตอบ โดยสลับที่ระหว่าง 69 กับ 75จากนั้นบวก 25 กับ 75 ก่อน
ได้ 100 จากนั้นน า 100 บวกกับ 69 ได้ 169 ซึ่งก็จะท าให้ง่ายต่อการค านวณหาค าตอบ 

ผลจากการส ารวจการคิดเชิงความสัมพันธ์เบื้องต้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้การคิดตาม
ขั้นตอนวิธี ขาดความเข้าใจในเรื่องของเครื่องหมายเท่ากับ มองเครื่องหมายเท่ากับว่าเป็นสัญลักษณ์
ที่แทนการค านวณ จ านวนที่น ามาเติมหลังเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ด าเนินการของจ านวนที่มีมาก่อนหน้า หรือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการค านวณของนิพจน์ท้ังหมดใน
ประโยคจ านวน ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้จะจ ากัดความสามารถของนักเรียนใน  
การเรียนเลขคณิตด้วยความเข้าใจ และจะสร้างปัญหาเม่ือนักเรียนเร่ิมเรียนพีชคณิต  ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะออกแบบกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อวางพื้นฐานทางการคิดเชิงความสัมพันธ์ท าให้นักเรียน
สามารถใช้วิธีการคิดดังกล่าวนี้ต่อไปเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

 
2. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เพื่อใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 
 
3. เน้ือหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์นี้
ผู้วิจัยได้สอดแทรกวิธีการคิดดังกล่าวในเรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 
100 ซึ่งประกอบด้วย 

1. การเขียนตัวเลขแทนจ านวนที่หลากหลาย (2 คาบเรียน) 
2. การหาผลบวกของจ านวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (1 คาบเรียน) 
3. เครื่องหมายเท่ากับ กับ สมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ (1 คาบเรียน) 
4. การบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนหน่ึงหลัก (1 คาบเรียน) 
5. การบวกจ านวนที่มีสองหลักซึ่งเป็นพหุคูณของสิบกับจ านวนที่มีสองหลัก (1 คาบเรียน) 
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6. การบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก (1 คาบเรียน) 
7. โจทย์ปัญหาการบวก (2 คาบเรียน) 
8. การหาผลลบของจ านวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (1 คาบเรียน) 
9. การหาผลลบของจ านวนที่มีสองหลักซึ่งเป็นพหุคูณของสิบกับจ านวนที่มีหนึ่งหลัก   
    (1 คาบเรียน) 
10. การหาผลลบของจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีหนึ่งหลัก (1 คาบเรียน) 

 11. การหาผลลบของจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลักซึ่งเป็นพหุคูณของสิบ 
      (1 คาบเรียน) 
 12. การลบจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก (1 คาบเรียน) 
 13. โจทย์ปัญหาการลบ (2 คาบเรียน) 
 14. โจทย์บวกลบระคน (1 คาบเรียน) 
 15. โจทย์ปัญหาระคน (1 คาบเรียน) 
 
4. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ลักษณะของกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์  โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
หลักการของรูปแบบการเพิ่มพูนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ (ACT) และการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) โดยใช้
กิจกรรมกลุ่ม เน้นให้นักเรียนอธิบายวิธีคิด ส่งเสริมให้มีการคิดด้วยวิธีที่หลากหลาย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

4.1 ครูน าเสนอปัญหา ครเูลือกและน าเสนอปัญหาท่ีน่าสนใจเหมาะกับระดับความสามารถ
ของนักเรียน ใช้ปัญหาท่ีมีวิธีในการคิดที่หลากหลาย และครตู้องคาดหวังในตัวนักเรียนทุกคนใน
ระดับสูงว่านักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาได้ 

4.2 ให้นักเรียนแก้ปัญหา ครูให้เวลานักเรียนในการคิด และรอฟังรายละเอียดของวิธีในการ
แก้ปัญหา ถ้านักเรียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครูอาจทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน 
หรือย้ าเตือนความทรงจ าของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีคล้ายกัน ครูควรให้
นักเรียนยอมรับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาและไม่สามารถแก้ได้  

4.3 ให้นักเรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ครูต้องพยายามล้วงเอาวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายจากนักเรียน ซึ่งอาจใช้ค าถามในลักษณะ เช่น ใครแก้ปัญหาในข้อนี้โดยใช้วิธีการอื่นๆ
บ้าง  ใครท าวิธีที่ไม่เหมือนเพื่อนท าบ้าง หรือ สามารถใช้วิธีการอื่นๆได้อีกไหม นอกจากนี้ครูต้อง
กระตุ้นให้นักเรียนอธิบายรายละเอียดให้มากขึ้น และอาจใช้ข้อความที่นักเรียนอธิบายมาเป็นเน้ือหา
ในการเรียนการสอน ครเูขียนวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆที่นักเรียนน าเสนอบนกระดาน 
เพื่อให้นักเรียนเห็นวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการคิดที่หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้
นักเรียนใช้วิธีการหาค าตอบที่มีประสิทธิภาพ 
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4.4 อภิปรายถึงวิธีในการแก้ปัญหา ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยคัดเลือก
นักเรียนท่ีแก้ปัญหาในลักษณะแตกต่างกันให้แสดงวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อร่วมอภิปรายถึงวิธีการ
ดังกล่าว และให้นักเรียนยอมรับความผิดพลาดของตน โดยไม่ต้องกังวลกับค าตอบที่ไม่ถูกต้อง 
เพื่อให้เด็กกระตือรือร้นในการใช้การคิดและมีส่วนร่วม ควรปลูกฝังให้นักเรียนรักการท้าทาย รักที่จะ
ติดตามค าถามที่ยากและรับมือกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อน 
 
5. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ มี
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ใช้สื่อ อุปกรณ์เพื่อช่วยในการฝึกคิด 
    ใช้สื่อ อุปกรณ์ วัตถุที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ในช่วงแรกๆ ของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เช่น ตัวนับ เบี้ย แท่งไม้ ไม้ไอศกรีม จากนั้นเปลี่ยนมาใช้รูปภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สร้างภาพในใจและน าไปสู่การคิดที่เป็นนามธรรมได้ 

5.2 กระตุ้นยั่วยุให้เกิดความสงสัยและใช้วิธีการคิดที่หลากหลาย 
   กระตุ้นและยั่วยุให้นักเรียนเกิดความสงสัย เกิดการเรียนรู้ในลักษณะการค้นพบ และ

พยายามคิดวิธีการหาค าตอบให้หลากหลาย โดยใช้รูปแบบของการแข่งขันเป็นกลุ่ม เช่น ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มหาวิธีการคิดที่หลากหลาย โดยพิจารณาว่ากลุ่มใดมีวิธีการคิดมากที่สุด หรือกลุ่มใดได้
วิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุด วิธีการคิดใดง่ายที่สุด เร็วที่สุด เป็นต้น 

5.3 ใช้วิธีการแนะน า หรือบอกใบ้ใช้ค าถามกระตุ้นให้คิด 

    ใช้วิธีการแนะน าหรือบอกใบ้ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถคิดหาค าตอบได้ โดยใช้ค าถาม
กระตุ้นให้นักเรียนคิด เช่น การหาผลบวกของ 21+22 ครูอาจทบทวนการหาผลบวกของพหุคูณของ
สิบก่อนโดยใช้ภาพประกอบ ได้แก่ สิบบวกสิบ ยี่สิบบวกยี่สิบ สามสิบบวกสามสิบ เป็นต้น จากนั้น
บอกใบ้วิธีการคิดโดยถามนักเรียนว่า ยี่สิบบวกยี่สิบเป็นเท่าไร ยี่สิบบวกยี่สิบเอ็ดเป็นเท่าไร ยี่สิบ
บวกยี่สิบสองได้เท่าไร แล้วถ้ายี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบสองได้เท่าไร 

5.4 เป็นผู้ฟังที่ดี  ให้การเสริมแรงอยู่เสมอ 
    ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนอย่างตั้งใจในขณะที่นักเรียนอธิบายหรือ

น าเสนอวิธีการคิด และใช้หลักการเสริมแรง เช่น การแจกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน  
การน าเสนอวิธีการคิด ครูอาจตั้งข้อตกลงกับนักเรียนว่าถ้านักเรียนน าเสนอวิธีการคิดที่ไม่ถูกต้อง
นักเรียนยังคงได้รับเบี้ยจากการร่วมแสดงวิธีการคิด  

5.5 ให้โอกาสนักเรียนได้คิดอย่างทั่วถึง 
    เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างทั่วถึงโดยรอเวลาให้นักเรียนได้คิด สังเกตนักเรียน  

ถ้านักเรียนไม่แสดงการคิดครูต้องใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนคิด  
5.6 สร้างความเป็นกันเองเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงความคิด 
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    สร้างความเป็นกันเองกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงความคิด โดยให้ค าชมเชย 
หรือให้การเสริมแรงเม่ือนักเรียนแสดงวิธีการคิดหาค าตอบ และเมื่อวิธีการคิดหาค าตอบไม่ถูกต้องก็
ไม่ต าหนินักเรียน แต่ให้ค าชมเชยส าหรับความกล้าในการแสดงความคิด 

5.7 ใช้การประเมินผลหลากหลายรูปแบบ 
    ใช้การประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้การสังเกตจากการร่วมกิจกรรม การตอบ

ค าถาม การน าเสนอวิธีการคิด การวิเคราะห์การเขียนจากแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ถึ งวิธีใน
การคิดหาค าตอบ 
 
6. การวัดและการประเมินผลการคิดเชิงความสัมพันธ์  

การวัดและการประเมินผลการคิดเชิงความสัมพันธ์ จะใช้การประเมินผลหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ใช้การสังเกตจากการร่วมกิจกรรม การพูดอธิบายการน าเสนอวิธีการคิด การวิเคราะห์การเขียน
จากแบบทดสอบ รวมถึงการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึก 

เครื่องมือส าหรับการวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย  
6.1  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์หลังการทดลองทันท ี และหลังสิ้นสุดการ
ทดลอง 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความคงทนของความสามารถในการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

6.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
โดยแบบสังเกตพฤติกรรมมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใช้ส าหรับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม

ของนักเรียนกลุ่มทดลองในขณะท ากิจกรรมที่สร้างเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์ และแบบท่ี 2 ใช้ใน
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนตลอดการทดลอง จ านวน 6 คน เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
โดยคัดเลือกนักเรียนเป้าหมายจากกลุ่มทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง 
และต่ า ระดับละ 2 คน และใช้การสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึก 
 
7. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์นี้  ครูควรศึกษา
รายละเอียดในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งและควรจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนในแต่ละครั้งให้พร้อม 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้สามารถน าไปประยุกต์สอนนักเรียนได้ในทุกระดับช้ัน โดยอาจเพิ่มจ านวน
ให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้สอนมาเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาโดยหลากหลายวิธีเพื่อที่จะน ามาถึงวิธีการคิด  
เชิงความสัมพันธ์ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1  

เร่ือง    การเขียนตัวเลขแทนจ านวนที่หลากหลาย 1  
รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา  60  นาที 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ :  เพื่อให้นักเรียน 

(1) ทบทวนการหาผลบวกของจ านวนแบบสองเท่าท่ีมีผลบวกไม่เกิน 20  

(2)  ทบทวนการหาผลบวกของจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 

1.2 ด้านการส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์  

(1) เขียนแสดงจ านวนที่ก าหนดได้หลากหลายรูปแบบ 

(2) หาผลบวกของจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ได้หลากหลายรูปแบบ 

1.3 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพื่อให้นักเรียน  

(1) อธิบายเหตุผลหรือแสดงวิธีคิดของตนได้ 

(2) สื่อสารและน าเสนอแนวคิดของตนได้ 

1.4 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพื่อให้นักเรียน 

(1) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

(2) มีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน 

2. สาระการเรียนรู ้

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นการทบทวนการหาผลบวกของจ านวนแบบสองเท่าท่ีมี
ผลบวกไม่เกิน 20 โดยยุทธวิธีส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้จะใช้แบบจ าลอง เช่น เบี้ย ตัวนับ ลูกคิด บล็อก 
เป็นต้น และใช้วิธีการนับ โดยน าจ านวนที่มีค่ามากไว้ในใจและนับต่อไปจนถึงจ านวนที่ต้องการ เช่น 
4+5 น า 5 ไว้ในใจและนับต่อจาก 5 ออกไปอีก 4 จ านวน ได้แก่ 6  7  8  และ 9 ดังนั้นค าตอบของ 
4+5 จึงเป็น 9 

ด้านการส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์ ส าหรับการเขียนแสดงจ านวนที่ก าหนดให้ได้
หลากหลายรูปแบบ จะช่วยให้นักเรียนสามารถหาผลบวกได้หลากหลายวิธีและรวดเร็วขึ้นซ่ึงจะ
น าไปสู่วิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์ เช่น ถ้านักเรียนรู้ว่า 5 มีค่าเท่ากับ 4+1 ดังนั้นในการหาผลบวก
ของ 4+5 ถ้านักเรียนทราบว่า 4+4 มีค่าเท่ากับ 8 แล้วนักเรียนสามารถหาค่าของ 4+5 ได้โดย มีค่า
มากกว่า 8 อยู่ 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9 นั่นเองซึ่งเป็นการคิดเชิงความสัมพันธ์โดยมองความสัมพันธ์ของ
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จ านวน นอกจากนี้การเข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนจะช่วยให้นักเรียนหาผลบวกของ
จ านวนที่ไม่ทราบค่าได้  

3. สื่อการเรียนรู้ 

3.1 ใบกิจกรรม 1.1 :  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอ 
3.2 ใบกิจกรรม 1.2 : ทบทวนการบวกแบบสองเท่า 
3.3 ใบกิจกรรม 1.3 :  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนที่หลากหลาย  

4. กิจกรรมการเรียนรู ้

4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) เพื่อทบทวนการบวกลบจ านวนที่ไม่เกิน 5  ครูน าเสนอ เกมโอมเพี้ยง โดยการถือ
ดินสอในมือจ านวน 5 แท่ง  แล้วถามนักเรียนว่า “ในมือครูมีดินสอทั้งหมดกี่แท่ง” (5 แท่ง)  

2)  ครูเขียนตัวเลข 5 บนกระดาน  จากนั้นน าดินสอแอบไว้ด้านหลัง  และกล่าวว่า  
“โอม...เพี้ยง”  แล้วให้ดินสออยู่มือซ้ายจ านวนหน่ึง มือขวาจ านวนหน่ึง เช่น  มือซ้าย 2 แท่ง มือขวา 
3 แท่ง  ครูน าดินสอที่อยู่ในมือใดมือหนึ่ง เช่นมือซ้ายแสดงให้นักเรียนดูส่วนดินสอที่อยู่ในมือขวา
ซ่อนไว้ด้านหลัง และถามนักเรียนว่า  “มีดินสอในมือครูที่อยู่ด้านหลังกี่แท่ง” (3 แท่ง)    

3) เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  ครูให้นักเรียน 2-3 คน ท ากิจกรรม
ดังกล่าวอีกสัก 2-3 ตัวอย่าง  

4.2 ขั้นสอน  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ครนู าเสนอสถานการณ์ปัญหา  พร้อมทั้งแจกใบกิจกรรม 1.1 : การเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนของดินสอ  ให้นักเรียนทุกคนอ่านและท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม (ประมาณ 5 นาท)ี   

2) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบและแสดงความ
คิดเห็น  ดังนี้  

 นักเรียนจะเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอ  ได้อย่างไร  
(ตอบ  5 ) 

 นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอ แบบอื่นได้อีกหรือไม่  อย่างไร   
(ตอบ  ได้  ได้แก่  1+4 , 2+3 ) 

 จ านวนสองจ านวน รวมกันได้ 5 มีหรือไม่  อะไรบ้าง 
(ตอบ  มี  ได้แก่  1+4 , 2+3 ) 

3) ขณะท่ีนักเรียนตอบค าถามข้างต้น  ครูควรเขียนจ านวนที่นักเรียนบอกบนกระดาน   

4) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ครูให้นักเรียน
ร่วมกันสรุป รูปแบบการเขียนแสดงจ านวนสองจ านวนบวกกันได้ 5  นั่นคือ  
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  0+5    1+4    2+3    3+2    4+1    5+0  

5) เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้น  ครูวาดภาพบนกระดานแสดงสองจ านวนที่
รวมกันได้ 5 ประกอบ  และเขียนแสดงจ านวนสองจ านวนบวกกันได้ 5  ดังกล่าวข้างต้น 

6) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนต่อยอดความคิด ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบและแสดง
ความคิดเห็น  ดังนี้ 

 จ านวนสามจ านวนรวมกันได้ 5  มีหรอืไม่  อะไรบ้าง 
(ตอบ  มี  ได้แก่  1+1+3 , 1+2+2) 

 จ านวนมากกว่าสามจ านวนรวมกันได้ 5  มีหรือไม่  อะไรบ้าง 
(ตอบ  มี  ได้แก่  1+1+1+1+1 , 1+1+1+2 ) 

 เราเขียนจ านวน 5  ให้อยู่ในรูปแบบใดได้บ้าง   
(ตอบ  1+1+1+1+1 , 6 – 1 , 7 – 2 , 8 – 3 , 9 – 4 , 10 – 5) 

 
7) เพื่อให้นักเรียนทบทวนการหาผลบวกของจ านวนแบบสองเท่าซ่ึงมีผลลัพธ์ไม่เกิน 

20 ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 1.2 ทบทวนการบวกแบบสองเท่า โดยให้เวลานักเรียนท ากิจกรรม
กลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนออกมาเติมผลบวกของจ านวนหน้าชั้นเรียน  
         8) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการคิดหาผลของ 4+5  ให้นักเรียนน าเสนอวิธีคิดใน
การหาผลบวกในข้อ 1 ครูกระตุ้นให้นักเรียนหาวิธีการคิดที่หลายหลาก 
 ครูให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการหาผลบวกของ 4+5 ว่านักเรียนมีวิธีในการคิดหาผลบวก
อย่างไร ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการหาผลบวกที่หลากหลาย เช่น  

 นอกจากวิธีการนับแล้วยังมีวิธีการคิดแบบอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร  
 นักเรียนใช้ผลบวกของ 4+4 มาช่วยในการคิดได้ไหม  
 นอกจากวิธีการคิดแบบน้ีแล้วยังมีวิธีการคิดแบบไหนอีก 

ส าหรับวิธีคิดที่คาดว่าจะเป็นไปได้มีดังต่อไปนี้ 
 วิธีที่ 1 ใช้แบบจ าลองโดยนับตัวนับมาสองกอง กองละ 4 และ กองละ 5 จากนั้นนับจ านวน
ตัวนับทั้งหมด 
           วิธีที่ 2 ใช้การนับโดยเริ่มจากจ านวนแรกคือ 4 และนับเพิ่มไปอีกครั้งละ 1  อีกห้าจ านวน 

วิธีที่ 3 ใช้การนับโดยเริ่มจากจ านวนที่มีค่ามากกว่าคือ 5 และนับเพิ่มไปอีกครั้งละ 1  อีกสี่
จ านวน 

วิธีที่ 4 ใช้การมองความสัมพันธ์ของจ านวนน่ันคือ นักเรียนทราบว่า 4+4 มีค่าเป็น 8 ดังนั้น 
4+5 จึงมีค่าเป็น 9 เนื่องจาก 5 มีค่ามากกว่า 4 อยู่ 1 

วิธีที่ 5 ใช้การมองความสัมพันธ์ของจ านวนน่ันคือ นักเรียนทราบว่า 5+5 มีค่าเป็น 10 
ดังนั้น 4+5 จึงมีค่าเป็น 9 เนื่องจาก 4 มีค่าน้อยกว่า 5 อยู่ 1 
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วิธีที่ 6 ใช้ความรู้เร่ืองการเขียนแสดงจ านวนในรูปแบบท่ีหลากหลาย คือ 5=4+1 ดังนั้น 4+5 
=4+4+1 และใช้ความรู้เร่ืองการบวกแบบสองเท่าน่ันคือ 4+4=8 ดังนั้น 4+5=9 

  9) ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 1.3 เป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ เรื่องการ
เขียนจ านวนในรูปแบบที่หลากหลาย 

4.3 ขั้นสรุป  ใช้เวลาประมาณ 5 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงวิธีการคิดหาผลบวกของจ านวนที่ก าหนด ถ้านักเรียนสามารถ
เขียนจ านวนให้อยู่ในลักษณะที่หลายหลากก็สามารถช่วยให้นักเรียนหาวิธีคิดได้หลายวิธี และการ
บวกจ านวนสองจ านวนที่มีค่าใกล้เคียงกันสามารถใช้วิธีการบวกแบบสองเท่ามาช่วยในการค านวณ 
   
5. การวัดและประเมินผล 
 5.1 ผลจากการท าใบกิจกรรม 1.1 - 1.3  
 5.2 ผลจากการตอบค าถามของนักเรียน 
 5.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 
6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .........................
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................. ...................................................................
.............................................................................................................. ....................................... 
.....................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรม 1.1 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอ 
 

กลุ่ม.................................. 
ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจ านวนของดินสอให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 

 
 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรม1.2 ทบทวนการบวกแบบสองเท่า 
 

ชื่อ-นามสกุล..................................................................................... เลขที่............ชั้น............ 

 
จงหาผลบวก 
 

1+1 =        2+2 =     3+3 =  
 

4+4 =        5+5 =     6+6 =  
 

7+7 =        8+8 =     9+9 =  
 
10+10 =     

 

ท้าทายการคิด! 
 
1.   ก าหนด 4+4 = 8 และ 5+5 = 10 
      จงหาค่าของ 4+5 =          คิดอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
2.  ก าหนด  20+20 = 40 
     20+21=          คิดอย่างไร  
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ใบงาน 1.3 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนที่หลากหลาย 
 
ชื่อ-นามสกุล..................................................................................... เลขที่............ชั้น............ 
 
จงเขียนตัวเลขแทนจ านวนต่อไปนีใ้ห้อยู่ในรูปแบบหลากหลาย 

1.  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…… 

3.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7   

เร่ือง    การบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลักไม่มีทด 2  
รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา  60  นาที 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ :  เพื่อให้นักเรียน 
        (1) หาผลบวกของจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลักไม่มีทด        

1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์:  เพื่อให้นักเรียน  

(1) อธิบายเหตุผลหรือแสดงวิธีคิดของตนได้ 

(2) สื่อสารและน าเสนอแนวคิดของตนได้ 

1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ :  เพื่อให้นักเรียน 

(1) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

(2) มีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน 

2. สาระการเรียนรู้ 

การบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลักไม่มีทดสามารถหาค าตอบได้ใช้วิธีบวก
จ านวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน 

3. สื่อการเรียนรู้ 

3.1 ใบกิจกรรม 7.1 :  ทบทวน 
   3.2 ใบกิจกรรม 7.2 :  การบวกจ านวนสองหลักสองจ านวน (ไม่มีทด) 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1)  ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 7.1 ทบทวน การหาบวกจ านวนที่มีสองหลักที่เป็น

พหุคูณของสิบกับจ านวนท่ีมีสองหลักเป็นรายบุคคล (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)  
 2) ให้นักเรียนอธิบายวิธีการคิดหาค าตอบ 
4.2 ขั้นสอน  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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  1) ครูน ากล่องที่มีสองช่องมา 1 ใบวางบนโต๊ะ ทบทวนนักเรียนว่าช่องทางขวามือไว้
ส าหรับใส่ไม้ที่ไม่ครบสิบและช่องทางซ้ายมือส าหรับใส่มัดไม้ท่ีครบสิบ   
 ครูอธิบายการแสดงวิธีการหาผลบวกในแนวตั้ง โดยใช้อุปกรณ์ของจริงประกอบ และอธิบาย
วิธีการเขียนโดยเขียนตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันและหาผลบวกของตัวเลขในแต่ละหลัก 
หรืออาจใช้วิธีการของการชดเชย ดังตัวอย่าง  
 

   4  3                 4 0 
            3  6                 3 9 
                              7   9                7  9 
 

 

 2) ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 7.2 การบวกจ านวนสองหลักสองจ านวน (ไม่มีทด) 
โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม (ประมาณ 10 นาที) 

   3) ให้นักเรียนอธิบายวิธีคิดหาค าตอบของแต่ละข้อ ครูและนักเรียนร่วมอภิปราย
ถึงวิธีการดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

 4.3 ขั้นสรุป  ใช้เวลาประมาณ 5 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักการบวกจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก
ไม่มีทดสามารถหาค าตอบได้ใช้วิธีบวกจ านวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน และสรุปวิธีการเขียน
โดยเขียนตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันและหาผลบวกของตัวเลขในแต่ละหลัก 
 
5. การวัดและประเมินผล 
 5.1 ผลจากการท าใบกิจกรรม 7.1 – ใบกิจกรรม 7.2 
 5.2 ผลจากการตอบค าถามของนักเรียน 
 5.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 
6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................ .............................................
............................................................................................................................. ........................ 
 

+ 

-3 

+3 
+ 
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ใบกิจกรรม 7.1 ทบทวน 
  
ชื่อ-นามสกุล..................................................................................... เลขที่............ชั้น............ 

 
ให้นักเรียนเติมจ านวนเพื่อให้ประโยคถูกต้อง 

1. 20+21 =  
 

 
 
 

2. 43+40 =  
 
 
 
 

3. 10+19 =  
 

 
 
 

4. 38+30 =  
 

 
 
 

5. 43+20 =  
 

 

 

 

 

 

เด็กๆจ่า...คิดอย่างไรจ้า

...บอกหน่อย 
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ใบกิจกรรม 7.2 การบวกจ านวนสองหลักสองจ านวน (ไม่มีทด) 
 
ชื่อ-นามสกุล..................................................................................... เลขที่............ชั้น............ 
จงหาผลบวก 

1.   31+12 =  
 
 
 
 
 
ตอบ 
 

2.   51+ 46 =  
 
 
 
 
 
ตอบ 

3.   35+21 =  
 
 
 
 
 
ตอบ 
 

4.         = 56+23  
 
 
 
 
 
ตอบ 

5.          = 67+21  
 
 
 
 
 
ตอบ 

6.  โจทย์ท้าทาย  49+49 =  
 
 
 
 
 
ตอบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17  

เร่ือง    โจทย์บวกลบระคน  
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60  นาที 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ :  เพื่อให้นักเรียน 

(1) สามารถหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่ก าหนดได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  :  เพื่อให้นักเรียน  

(1) อธิบายเหตุผลหรือแสดงวิธีคิดของตนได้ 

(2) สื่อสารและน าเสนอแนวคิดของตนได้ 

1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ :  เพื่อให้นักเรียน 

(1) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

(2) มีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน 

2. สาระการเรียนรู ้

 การแก้โจทย์ปัญหาต้องวิเคราะห์โจทย์ ว่าโจทย์ก าหนดสิ่งใด โจทย์ถามอะไร จะใช้วิธีการใด
ในการคิดหาค าตอบ และถ้าไม่คิดแบบน้ีแล้วคิดแบบอื่นได้อีกหรือไม่ อย่างไร  

3. สื่อการเรียนรู้ 

 3.1 ใบค าตอบ เกมมี-ออก-เพิ่ม...มี-เพิ่ม-ออก  
 3.2 ใบกิจกรรม 17.1 :  การบวกลบ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ระคน 

4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  1)  ครูแจกใบค าตอบ เกมมี-ออก-เพิ่ม...มี-เพิ่ม-ออก ให้นักเรียน และอธิบายให้
นักเรียนฟังถึงวิธีการเล่นว่าให้นักเรียนนึกถึงสิ่งของที่นักเรียนชอบสะสมสิ่งหนึ่งเช่นภาพสัตว์ 
จากนั้นครูชูบัตรโจทย์ดังตัวอย่าง ชี้แจงกับนักเรียนว่า มี 25 หมายถึง นักเรียนมีภาพสัตว์ 25 ภาพ 
ออก 4 หมายถึงให้เพื่อนไป 4 ภาพ และ เพิ่ม 5 หมายถึงสะสมเพิ่มได้ 5 ภาพ และให้นักเรียนคิดว่า
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จะเหลือภาพสัตว์กี่ภาพ ให้นักเรียนคิดค านวณให้รวดเร็วและน าค าตอบไปใส่ในกระดาษค าตอบ เกม
มี-ออก-เพิ่ม...มี-เพิ่ม-ออก 
 

 
  
  2) จากนั้นครูชูบัตรโจทย์ของเกมจ านวน 10 ข้อ แต่ละข้อให้เวลาคิดประมาณ 10 
วินาที เม่ือถามหมดทุกข้อให้นักเรียนรีบส่งกระดาษค าตอบ 

4.2 ขั้นสอน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  1) ให้นักเรียนเฉลยค าตอบของบัตรโจทย์ของเกมในแต่ละข้อ โดยครูให้นักเรียน
ออกมาเขียนประโยคจ านวนของบัตรโจทย์ในแต่ละข้อ และถามถึงวิธีการคิดหาค าตอบของนักเรียน 
เช่น มี 9  ออก4  เพิ่ม 5  เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น 9-4+5  หรือ 9+5-4 แนวคิดในการหา
ค าตอบ นักเรียนอาจใช้การคิดค านวณตามขั้นตอนวิธี ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน 

 นอกจากวิธีคิดดังกล่าวนี้แล้วคิดแบบใดได้อีก 
 มีใครคิดแตกต่างจากเพื่อนบ้าง อย่างไร 

   ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถหาวิธีการคิดแบบอื่นได้ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมใน
กรณี ที่ออกกับเพิ่มมีจ านวนเท่ากัน ครูถามนักเรียนว่าของสะสะที่นักเรียนมีอยู่จะเปลี่ยนไปจากเดิม
หรือไม่ อย่างไร 
  2)  ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 17.1 เป็นกิจกรรมกลุ่ม  

   3)  ให้นักเรียนน าเสนอวิธีคิดหาค าตอบและร่วมอภิปรายถึงวิธีการดังกล่าว  
 4.3 ขั้นสรุป   ใช้เวลาประมาณ 5 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

          ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่าการคิดหาค าตอบของโจทย์การบวกและการลบไม่
จ าเป็นต้องท าตามขั้นตอนวิธี นักเรียนควรใช้สมบัติสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มมาช่วยในการคิดหา
ค าตอบ 
 
 

  มี 9 

 เพิ่ม 5  ออก 4 

ตัวอย่าง 
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5. การวัดและประเมินผล 
 5.1 ผลจากการท าใบค าตอบ  และ ใบกิจกรรม 17.1  
 5.2 ผลจากการตอบค าถามของนักเรียน 
 5.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 
6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ...............................................................
.................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ........................
........................................................ ....................................................... ...................................... 
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ใบค าตอบ เกมมี-ออก-เพ่ิม...มี-เพ่ิม-ออก 
 
ชื่อ-นามสกุล..................................................................................... เลขที่............ชั้น............ 
 
ค าตอบ....คงเหลือ....                                    ทด                                                                   
 
1………………… 
 
2………………… 
 
3………………… 
 
4………………… 
 
5………………… 
 
6………………… 
 
7………………… 
 
8………………… 
 
9………………… 
 
10………………… 
 
 
 
 
 

 

173
 
191  



    

 

ใบกิจกรรม 17.1 การบวกลบระคน 
 
ชื่อ-นามสกุล..................................................................................... เลขที่............ชั้น............ 
 

จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อ 
1. 17+21+9 =  
 
 
 
 
2. 38+13-12 =  
 
 
 
 
3. 49-7+8 = 
 
 
 
4*. 19+19+19 = 
 
 
 
 
5*. 31+31+31 = 
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ภาคผนวก ช 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ ์

และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ ์
หลังการทดลองทันที 

 
ชื่อ-นามสกุล..............................................................เลขที่..............ชั้น............... 
 

1. จงเขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับให้หลากหลาย 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
 

 = 21 + 18               
 

 
 
3. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
 
               34 + 5 =          + 9 
 

  
 
4. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

 48 - 5  =          + 8 - 5     
 

176
 
191  



    

 

5. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

 50 -          =  49 - 19 
 

 
6. จงเขียนตัวเลขแสดงจ านวน 

 
     ให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
7.  จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

58 + 7 =   
 
 
 
 

8.  จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                            

 71 - 32 =   
 

 
 

คิดอย่างไร 
 

คิดอย่างไร 
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คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

9.  จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

 68 - 8 =  70 -  
 
 
 
 
 
 
 
10.  จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

 59 + 31 =          + 30 
 
 

  
 
 
 

11. จงหาผลบวกของจ านวนที่ก าหนดให้ 

 
 
  

  
 

8 

2 6 

คิดอย่างไร 
 

คิดอย่างไร 
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คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. จงหาผลบวกของจ านวนที่ก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
13. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
 

21 + 38 +9 =  
 
 

 
14. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
 
               40 + 8 - 8 =           
 
 
 
 
15. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

94 +6 - 5 =  
    

 
 

3 5 

7 4 
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แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ ์
หลังส้ินสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ 

 
ชื่อ-นามสกุล..............................................................เลขที่..............ชั้น............... 
 

1. จงเขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับให้หลากหลาย 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
 

 = 41 + 18               
 

 
 
3. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
 
               53 + 5 =         + 8 
 

  
 
4. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

 37 - 5  =          + 7 - 5     
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5. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

 50 -          =  49 - 19 
 

 
6. จงเขียนตัวเลขแสดงจ านวน 

 
     ให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
7.  จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

48 + 7 =   
 
 
 
 

8.  จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                            

 81 - 52 =   
 

 
 

คิดอย่างไร 
 

คิดอย่างไร 
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คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

9.  จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

 69 - 9 = 70 -  
 
 
 
 
 
 
 
10.  จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

 59 + 31 =         + 30 
 
 

  
 
 
 

11. จงหาผลบวกของจ านวนที่ก าหนดให้ 

 
 
  

  
 

8 

2 3 

คิดอย่างไร 
 

คิดอย่างไร 
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คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

คิดอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. จงหาผลบวกของจ านวนที่ก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
13. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
 

11 + 27 + 9 =  
 
 

 
14. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
 
               50 + 7 - 7 =           
 
 
 
 
15. จงเติมตัวเลขแสดงจ านวนใน 
                           

78 + 9 - 8 =  
    

 
 

4 5 

7 3 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
  
เกณฑ์การให้คะแนนด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  
ข้อ 1 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

2 สามารถเขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้อย่างหลากหลาย
ตั้งแต่ 3 รูปแบบขึ้นไป  

1 สามารถเขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้อย่างหลากหลาย
1-2 รูปแบบ 

0 ไม่สามารถเขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้  
 

ข้อ 2-5 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

2 สามารถแสดงแนวคิดและเติมตัวเลขแสดงจ านวนในช่องว่างได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่ว่าจะใช้วิธีการคิดในรูปแบบใดก็ตาม 

0 ไม่สามารถแสดงแนวคิดและเติมตัวเลขแสดงจ านวนในช่องว่างได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสอง
จ านวนในประโยคและใช้การชดเชย 
ข้อ 6 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

2 สามารถเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้ตั้งแต่ 3 รูปแบบขึ้นไป  
1 สามารถเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้ 1-2 รูปแบบ 
0 ไม่สามารถเขียนตัวเลขแสดงจ านวนได้ 
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ข้อ 7-10 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

2 สามารถแสดงแนวคิดและเติมตัวเลขแสดงจ านวนในช่องว่างได้อย่าง
ถูกต้อง โดยใช้วิธีการมองความสัมพันธ์ของจ านวนและใช้การชดเชย 

1 สามารถแสดงแนวคิดในการหาตัวเลขแสดงจ านวนในช่องว่างได้ โดยใช้
วิธีการมองความสัมพันธ์ของจ านวนและใช้การชดเชย แต่ไม่สามารถหา
ค าตอบของตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างถูกต้อง 

0 ไม่สามารถแสดงแนวคิดและเติมตัวเลขแสดงจ านวนในช่องว่างได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการ
ด าเนินการ 
ข้อ 11-12 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

2 สามารถแสดงแนวคิดและหาผลบวกของจ านวนที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
โดยใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ 

1 สามารถแสดงแนวคิดในการหาผลบวกของจ านวนที่ก าหนดได้ โดยใช้
สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ แต่ไม่สามารถหาผลบวกของ
จ านวนที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 

0 ไม่สามารถแสดงแนวคิดและหาผลบวกของจ านวนที่ก าหนดได้ 
 
ข้อ 13-15 
ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

2 สามารถแสดงแนวคิดและเติมตัวเลขแสดงจ านวนในช่องว่างได้อย่าง
ถูกต้อง โดยใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ 

1 สามารถแสดงแนวคิดในการหาตัวเลขแสดงจ านวนในช่องว่างได้ โดยใช้
สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  
แต่ไม่สามารถหาค าตอบของตัวเลขแสดงจ านวนได้อย่างถูกต้อง 

0 ไม่สามารถแสดงแนวคิดและเติมตัวเลขแสดงจ านวนในช่องว่างได้ 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิงความสัมพันธ์ 

และแบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมแบบที่ 1 (ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ) 
กลุ่มที่...............        วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ............... กิจกรรมที่................ 

 
ชื่อ-สกุล 

 

พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก 

หมายเหตุ เขียนประโยคจ านวนที่ใช้
เครื่องหมายเท่ากับได้อย่าง

หลากหลาย 

หาค าตอบของประโยคเปิด
จ านวนได้อย่างถูกต้อง (ไม่
ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม) 

ใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะ
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณสองปริมาณ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     
 

 
 

    

 
 

    

 บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................. ........................................................................  
.................................................................................................................................................................. ......................................................................  
........................................................... ............................................................................................................................. ................................................ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมแบบที่ 1 (ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนและใช้การชดเชย) 
กลุ่มที่...............        วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ............... กิจกรรมที่................ 

 
 

ชื่อ-สกุล 

 

พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก หมายเหตุ 
สามารถเขียน
แสดงจ านวนได้
อย่าง
หลากหลาย 

มีร่องรอยการขีด
เขียน โยง
จ านวนซึ่ง
สัมพันธ์กัน 

ใช้ลูกศร หรือ
แผนภาพ 
ในการ

เปรียบเทียบ
จ านวน 

ใช้ทบสิบหรือ
พหุคูณของทบ
สิบช่วยในการ
หาค าตอบ 

ใช้การ
เปรียบเทียบ
จ านวนสอง
จ านวนเพื่อ
ช่วยในการหา

ค าตอบ 

 

 
 

      

 
 

      

       
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 บันทึกเพิ่มเติม........................................................................................................................................... ..........................................................  
....................................................................... ............................................................................................................................. .................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมแบบที่ 1 (ด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ ) 

กลุ่มที่...............        วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ............... กิจกรรมที่................ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 

พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก  
 

หมายเหตุ 
ใช้สมบัติการสลับที่
ช่วยในการหา

ค าตอบ 

ใช้สมบัติการเปลี่ยน
กลุ่มช่วยในการหา

ค าตอบ 

ใช้สมบัติพื้นฐาน
อื่นๆ ช่วยในการหา

ค าตอบ 

ไม่ใช้การคิดค านวณ
ตามขั้นตอนวิธี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมแบบที่ 1 (ด้านความสามารถทั่วไปที่ส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์ ) 

กลุ่มที่...............        วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ............... กิจกรรมที่................ 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 

พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก  
 
หมายเหตุ 

พยายามคิดหา
ยุทธวิธีในการ
หาค าตอบ 

ใช้เวลาในการ
คิดหาค าตอบ

น้อยลง 

หายุทธวิธีที่ใช้หา
ค าตอบได้อย่าง
หลากหลาย 

น าเสนอ
ยุทธวิธีท่ีใช้หา

ค าตอบ 

มีส่วนร่วมใน
การตอบ

ค าถาม หรือ
การอภิปราย 

มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม

กลุ่ม 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อื่น 
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แบบสังเกตพฤติกรรมแบบที่ 2   
 

ชื่อ-สกุล.............................................วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............กิจกรรมที่....... 

 

1. ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  (เขียนประโยคจ านวนที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับได้อย่างหลากหลาย/หาค าตอบของ

ประโยคเปิดของจ านวนได้อย่างถูกต้อง/ใช้เครื่องหมายเท่ากับในลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ) 
บันทึกเพิ่มเติม...............................………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสองจ านวนและใช้การชดเชย  

(สามารถเขียนแสดงจ านวนได้อย่างหลากหลาย/มีร่องรอยการขีดเขียน โดยจ านวนซึ่งสัมพันธ์กัน/ใช้ลูกศรหรือแผนภาพในการเปรียบเทียบ
จ านวน/ใช้ทบสิบหรือพหุคูณของทบสิบช่วยในการหาค าตอบ/ใช้การเปรียบเทียบจ านวนสองจ านวนเพื่อช่วยในการหาค าตอบ) 

บันทึกเพิ่มเติม...............................………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของจ านวนและการด าเนินการ  (ใช้สมบัติการสลับที่ช่วยใน
การหาค าตอบ/ใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มช่วยในการหาค าตอบ/ใช้สมบัติพื้นฐานอื่นๆช่วยในการหาค าตอบ/ไม่ใช้การคิดค านวณตามขั้นตอน
วิธ)ี 

บันทึกเพิ่มเติม...............................………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ด้านความสามารถทั่วไปที่ส่งเสริมการคิดเชิงความสัมพันธ์  (พยายามคิดหายุทธวิธีในการหาค าตอบ/ใช้เวลา

ในการคิดหาค าตอบน้อยลง/หายุทธวิธีที่ใช้หาค าตอบได้อย่างหลากหลาย/น าเสนอยุทธวิธีท่ีใช้หาค าตอบ/มีส่วนร่วมในการตอบค าถาม หรือ
การอภิปราย/มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม/รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น) 

บันทึกเพิ่มเติม...............................………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงความสัมพันธ ์
 

 
ชื่อ-สกุล..............................................................................................ชั้น................เลขที…่………. 

 
ด้านความเข้าใจเครื่องหมายเท่ากับ  

 
ข้อที่สัมภาษณ์........................... 
 
1. นักเรียนอ่านประโยคจ านวนที่ก าหนดให้ครูฟังหน่อย  
 
2. นักเรียนมีวิธีคิดหาค าตอบข้อนี้อย่างไร 
 
3. นักเรียนมีวิธีการคิดหาค าตอบแบบอื่นอีกหรือไม่  
 
4. ถ้าไม่ใช้วิธีการคิดแบบน้ี จะคิดหาค าตอบแบบไหน   
    ได้อีก 
 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
............................................................. 
...................................................... ....... 
.............................................................  
............................................................. 
............................................................. 
.............................................................  

 
ด้านความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์  

ระหว่างจ านวนสองจ านวนในประโยค  
และใช้การชดเชย 

 
ข้อที่สัมภาษณ์........................... 
 
1. นักเรียนอ่านประโยคจ านวนที่ก าหนดให้ครูฟังหน่อย  
 
2. นักเรียนมีวิธีคิดหาค าตอบข้อนี้อย่างไร 
 
3. นักเรียนมีวิธีการคิดหาค าตอบแบบอื่นอีกหรือไม่  
 
4. ถ้าไม่ใช้วิธีการคิดแบบน้ี จะคิดหาค าตอบแบบไหน 
    ได้อีก 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................. 

............................................................. 

................................................... .......... 

.............................................................  
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............................................................. 

........................................................... .. 
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ด้านความสามารถในการใช้สมบัติพื้นฐานของ
จ านวนและการด าเนินการ 

 
ข้อที่สัมภาษณ์........................... 
 
1. นักเรียนอ่านประโยคจ านวนที่ก าหนดให้ครูฟังหน่อย  
 
2. นักเรียนมีวิธีคิดหาค าตอบข้อนี้อย่างไร 
 
3. นักเรียนมีวิธีการคิดหาค าตอบแบบอื่นอีกหรือไม่  
 
4. ถ้าไม่ใช้วิธีการคิดแบบน้ี จะคิดหาค าตอบแบบ  
    ไหนได้อีก 

 
 
 
 
 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

.............................................................  

............................................................. 

............................................................. 

.............................................................  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

193
 
180  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 195 

 
ประวัติย่อผู้วิจัย 

 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสุกัญญา (ยีกา) หะยีสาและ 
วันเดือนปีเกิด    11 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
สถานท่ีเกิด    กรุงเทพฯ 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน   2 (ซอยสวนสยาม 26) แขวงคันนายาว  
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