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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะ  

การคิดค�านวณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวแวตีเยาะ แวยูโซะ*

บทคัดย่อ

การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูล

พ้ืนฐานในการพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทักษะการคดิค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา  

ปีที ่4 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพ่ือทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎ ีพหปัุญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ  

4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการ 

คิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 29 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร รูปแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่นักเรียน

ต้องการพบว่า นกัเรยีนส่วนใหญ่ต้องการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสริมสร้าง 

ทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการคิดค�านวณ

มากขึ้น บรรยากาศในการเรียน สนุกสนาน นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพื่อน กิจกรรมการเรียนการสอน

หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน และนักเรียนสามารถน�าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้

2.  ผลการพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิ

ค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพ E
1 
/ E

2
 แบบรายบุคคล 

(Individual Tryout) เท่ากบั 76.86/75.00 ค่าประสทิธภิาพ E
1 
/ E

2
 แบบกลุม่เลก็ (Small Group Tryout) 

เท่ากับ 80.72/80.56 และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของการรูปแบบ การจัดการเรียนรู ้
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ตามทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ มีค่า เท่ากับ81.04/80.83 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 

80/80 ที่ก�าหนดไว้ 

3.  ผลการทดลองใช้รปูแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 29 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ 

E
1 
/ E

2
 เท่ากับ 83.73/82.07 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการ

คดิค�านวณ กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่ารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียน การเรียนรู้ได้

และมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ นกัเรยีนมีความพงึพอใจต่อรปูแบบ การจัดการเรยีนรูโ้ดย

ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคญั: 1. การพฒันารปูแบบ 2. การจดัการเรยีนรู ้3. ทฤษฎพีหุปัญญา 4. กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

จากการพิจารณาผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ดังกล่าว ไม่เป็นที่น่าพอใจ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น

ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท�าให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะสร้าง

และพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ส�าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 เพือ่ให้ผูเ้รยีนฝึกการคดิค�านวณ โดยพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรียน

รู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

มีทั้งหมด 15 เรื่องย่อย และน�าเอาแนวคิดทฤษฎี พหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences-MI)  

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แนวคิดทฤษฎี Constructivism ของ Driver and Bell และ 

รปูแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื มาประยุกต์เป็นรปูแบบการสอนใหม่ซึง่มชีือ่ว่า กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบ 

R- LAEP-C MODEL ซึ่งมี 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ทบทวนความรู้เดิม (Review: R) 2) เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ 

(Learning: L) 3) ฝึกทักษะ (Action: A) 4) ประเมินค่าผลงาน (Evaluation: E) 5) น�าเสนอผลงาน  

(Presentation: P) และ 6) สรุป (Conclusion: C) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดค�านวณ โดยใช้กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบแบบ R- LAEP-C MODEL ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา 

รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4 จากผู้เกี่ยวข้องโดย 1.1) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาแนวการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 1.2) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ต�ารา ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
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การพัฒนาทักษะการคิดค�านวณ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคดิค�านวณ 1.3) ศกึษาความต้องการเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ 1.4) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

สร้าง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี พหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ จากผู้เชีย่วชาญ ครผููส้อนในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 2) พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ โดยมข้ัีนตอนดงัต่อไปน้ี 2.1) น�าข้อมูล 

ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

พหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ อนัได้แก่การวเิคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนตามพระราช

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ2542 ศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีเอกสาร ต�ารา ผลการวิจัยเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบ

การจดักจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทักษะการคิดค�านวณ ศึกษาความต้องการ 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบ การจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้าง

ทกัษะการคดิค�านวณ 2.2) สร้างรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณจากเอกสารจริงเป็นฉบับร่าง ซึ่งประกอบด้วย 2.2.1) ค�าอธิบายการใช้รูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ จุดประสงค์การเรียนรู ้

กจิกรรมการเรยีนการสอน แบบทดสอบ การวดัผลประเมนิผล แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ  

2.2.2) จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎ ี

พหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ซึง่ในแผนการจดั การเรยีนรูป้ระกอบด้วยชือ่เรือ่ง ระดบัชัน้ 

จ�านวนเวลาเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส�าคัญ จุดประสงค์ การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดผลประเมินผล 2.2.3) น�ารูปแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ท่ีพัฒนาข้ึนไปให้ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้โดยทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคิดค�านวณ กับนกัเรยีนเป็นรายบุคคลก่อน เพือ่หาข้อบกพร่อง

และน�ามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน�าไปใช้กับนักเรียนเป็นกลุ่มไม่เกิน 10 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและน�ามา

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนภาคสนามอีก 30 คน ในขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนหา

ประสิทธภิาพ E
1 
/ E

2
 ของรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสริมสร้างทกัษะ

การคิดค�านวณ ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 ก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มทดลอง 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตาม แนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 จ�านวน 29 คน 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคิดค�านวณ โดยการประเมินด้านความรู ้ความเข้าใจ การคดิวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ 

และด้านความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.3 เพ่ือทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิ

ค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2.4 เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1 ท�าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.2 ท�าให้ทราบถึงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80

3.3 ท�าให้ทราบผลทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

3.4 ท�าให้ทราบถงึผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรียนรูต้าม

แนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.5 ช่วยในการสร้างและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายและมีเจตคติที่

ดีต่อการเรียนการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.6 น�าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ในโอกาสต่อไป

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยประยกุต์ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบ

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1  

การวิจัย (Research : R
1
) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

เก่ียวกบัการจดัประสบการณ์ของเด็กปฐมวยั ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D
1
) เป็นการออกแบบ

การสร้างรูปแบบ (Design and Development : D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R
2
) เป็นการน�าไปใช้ (Implementation : I) การทดลอง
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ใช้รูปแบบการการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D
2
) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E)  

การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 1 จะบังติกอ 

ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 29 คน ได้มาโดยการสุ ่มแบบกลุ ่ม  

(Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร  

รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพ่ือเสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ กลุม่สาระการเรยีน

รู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ  

(t-test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

5.  ผลการวิจัย

5.1  การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

พหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4

 ผลการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการรปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิ

สร้างทักษะการคิดค�านวณ ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ เพราะนักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดค�านวณ

โดยท�าแบบฝึกทักษะอย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง และครูก็ให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 

นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพ่ือน นักเรียนได้เล่นปนเรียน มีกิจกรรมท่ีสนุกสนานท้าทายมีการแข่งขันอยู่

ตลอดเวลา บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตัวเองและผู้สอนเป็นผู้แนะน�า 

ช่วยเหลอืผู้เรียน กจิกรรมการเรยีนการสอนมหีลากหลายไม่น่าเบือ่ รปูภาพสือ่ความหมายได้ตรงกบัเนือ้เรือ่ง 

และมสีสีนัสดใสเพือ่ดึงดูดความสนใจของนกัเรยีน สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตวัเองเป็นการท้าทายความสามารถ

ของนักเรียน 

5.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยใช้ชื่อเรียกว่า “R-LAEP-C MODEL” มีองค์ประกอบ 

คือ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถม

ศกึษาปีที ่4 ในโรงเรยีนเทศบาล 1 บ้านจะบงัตกิอ ซึง่มกีระบวนการเรยีนการสอน 6 ขัน้ตอนคอื 1) ทบทวน

ความรู้เดิม (Review: R) 2) เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่(Learning: L) 3) ฝึกทักษะ(Action: A) 4) ประเมินค่า 

ผลงาน (Evaluation: E) 5) น�าเสนอผลงาน(Presentation: P) และ 6) สรุป (Conclusion: C) ผลจากการ
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ตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านคณิตศาสตร์และผู้สอนคณิตศาสตร์ต้องการให้พัฒนารูปแบบการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูอ้ย่างมี

ความสุข มีการเล่นปนเรียน มีการท�าบัตรกิจกรรม ระบายสีภาพ มีเกมการศึกษา ควบคู่กับแบบฝึกทักษะที่

มีภาพสีสันสดใส มีการแข่งขันอยู่เสมอ มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไม่น่าเบ่ือพร้อมท้ังให้ผู้เรียนได้

ลงมอืปฏบิตัจิรงิ ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการ

คิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 

76.86/75.00 ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 80.72/80.56 และ

จากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของการรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ มีค่าเท่ากับ 81.04/80.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ 

5.3 การทดลองใช้ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ 

เสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ 

เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ช้ันประถมศกึษาปีที ่4 ผู้วจิยัได้ท�าการประเมนิผลการใช้รปูแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โดยการประเมนิ  

2 ตอน คือ (1) การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้และประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน (2) ประเมินความคดิเห็นของนักเรยีนที่มีต่อรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

 1. ประสทิธภิาพของรูปแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะ

การคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 1 

บ้านจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ท่ีก�าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  

จ�านวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 29 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.73/82.07 แสดงดังตาราง 1

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการ

คิดค�านวณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มตัวอย่าง

การหาประสิทธิภาพ n เกณฑ์ที่ใช้ ค่าประสิทธิภาพที่ได้ ผลการประเมิน

กลุ่มตัวอย่าง 29 80/80 83.73/82.07 เป็นไปตามเกณฑ์

  

  จากตาราง 1 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้าง

ทกัษะ การคดิค�านวณ มผีลการประเมนิด้านกระบวนการ (E
1
) ของรูปแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.73 ผลการประเมินของผลลัพธ์ (E
2
) 

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ได้ค่า
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ประสิทธิภาพ 82.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 2.  การประเมนิความรูค้วามเข้าใจของนกัเรยีน โดยการเปรยีบเทียบความรูข้องนกัเรยีนก่อน

และหลงัเรียนโดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพือ่เสรมิสร้างทักษะการคดิค�านวณ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แสดงดังตาราง 2

ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบความรูข้องนกัเรียนก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม S.D. t Sig.

คะแนนก่อนเรียน 29 20 8.00 0.65

52.89* .00คะแนนหลังเรียน 29 20 16.41 0.82

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  จากตาราง 2 พบว่า ความรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1  

บ้านจะบังติกอ ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ 

เสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ผู้วิจัยได้ประเมินคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี  

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น แล้วน�าผลการประเมิน

มาปรบัปรงุแก้ไขให้เป็นรูปแบบการจัดการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์โดยประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4/2 และประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ

   1.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

    การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่รีปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4 

    ผู้วิจัยได้สอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพ่ือเสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ไปทดลองใช้กบันกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จ�านวน 29 คน ด้านบรรยากาศการเรยีนรู ้ด้านการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและ

ด้านประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดแสดงดังตาราง 3
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ตาราง 3  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้าง 

ทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ รายการ N = 29 ระดับ

ความพึงพอใจS.D.

1 นกัเรยีนมีความกระตือรอืร้นในการปฏบิติังานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 4.34 0.40 มาก

2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับท�าให้มีความมั่นใจ

และกล้าแสดงออก

4.30 0.53 มาก

3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่ 4.38 0.72 มาก	

4 ในชัว่โมงเรียนส่ือการสอนมเีพียงพอในการจัดกิจกรรม 4.19 0.83 มาก	

5 แบบฝึกทกัษะมคีวามน่าสนใจและท�าให้เข้าใจบทเรยีนมากข้ึน 4.25 0.45 มาก

6 งานทีน่กัเรยีนได้รบัมอบหมายมคีวามท้าทายและส่งเสรมิการคดิ 4.50 0.63 มาก

7 กจิกรรมการเรยีนรู	้แบบ	R-LAEP-C	ท�าให้นกัเรยีนมกีารพฒันา

ทักษะด้านต่างๆ

4.34 0.63 มาก

มาก	

8 นักเรียนท�างานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข 4.78 0.34 มากที่สุด

9 การจัดกิจกรรมการเรยีนโดยใช้รปูแบบ	R-LAEP-C	ท�าให้นกัเรียน 

เข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น

4.81 0.40 มากที่สุด

10 หลังจากจบเนื้อหาแล้วนักเรียนรู้สึกชอบคณิตศาสตร์มากขึ้น 4.38 0.62 มาก	

โดยภาพรวม 4.43 0.58 มาก

    จากตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวทฤษฎี

พหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.43, 

S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉล่ียสูง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ 

รูปแบบ R-LAEP-C ท�าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น ( = 4.81 , S.D. = 0.40)

  2.  ประเมินรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ (R-LAEP-C) ผู้วิจัยได้น�ารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ (R-LAEP-C) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรายละเอียดดังตาราง 4
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ตารางที่ 4  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R-LAEP-C ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 4 เรื่อง การหาร โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน

องค์ประกอบการน�ารูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ S.D. ระดับ

ความ

เหมาะสม
1 2 3 4 5

1. หลักการของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1 การเรียนรู้เรียนรู้แบบ R-LAEP-C 4 5 5 5 5 4.82 0.45 มากที่สุด

1.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ R-LAEP-C 5 5 4 5 5 4.82 0.45 มากที่สุด

1.3 เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.82 0.45 มากที่สุด

1.4 บทบาทของครู 5 4 4 5 4 4.46 0.55 มากที่สุด

1.5 บทบาทของนักเรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

1.6 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

1.7 บรรยากาศแห่งการยอมรับ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

ภาพรวม 4.86 4.86 4.71 5.00 4.71 4.82 0.12 มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ตามรูปแบบ การเรียนรู ้แบบ R-LAEP-C 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

ภาพรวม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1 ขั้นเตรียมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.82 0.45 มากที่สุด

3.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 5 5 5 5 4.82 0.45 มากที่สุด

ภาพรวม 4.50 5.00 5.00 5.00 4.50 4.82 0.27 มากที่สุด

4. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการน�ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.1 การประเมินด้านกระบวนการ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

4.2 การประเมินด้านความคืบหน้า 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มากที่สุด

4.3 การประเมินด้านผลงาน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

ภาพรวม 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด

ภาพรวมทั้งหมด 4.76 4.88 4.85 4.92 4.72 4.82 0.10 มากที่สุด
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    จากตาราง 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่พัฒนาข้ึน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (4.82)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในระดับมากที่สุดทุกข้อ

    ผลการแสดงความคดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุเิกีย่วกบัรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบ R-LAEP-C จ�านวน 10 คน
   
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R-LAEP-C 

จ�านวน 10 คน

ตอนที ่1 ส่วนที ่1 องค์ประกอบของรปูแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ เห็นด้วย

(ความถี่)

ร้อยละ

1. หลักการของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1  การเรียนรู้แบบ R-LAEP-C 10 100

1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ R-LAEP-Cตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 10 100

1.3  เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 100

1.4  บทบาทของครู 10 100

1.5  บทบาทของนักเรียน 10 100

1.6  บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 10 100

1.7  บรรยากาศของการยอมรับ 10 100

ภาพรวม 100

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 100

ภาพรวม 100

3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1 ขั้นเตรียมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 100

3.2  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 100

ภาพรวม 100

4. การวัดผลและประเมินผล

4.1  การประเมินด้านกระบวนการ 10 100

4.2  การประเมินด้านความคืบหน้า 10 100

4.3  การประเมินด้านผลงาน 10 100

ภาพรวม 100

ภาพรวมทั้งหมด 100
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    จากตาราง 5 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยทุกองค์ประกอบและทุกรายการคิดเป็น

ร้อยละ100

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย

จากผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิ

ค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ผูว้จัิยได้เสนอแนะเชงินโยบาย ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.1  ผู้บริหารโรงเรียนควรก�าหนดนโยบายการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสร้าง 

ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

 1.2  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

พหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างต่อเนื่องและสร้างการมี 

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2.  ข้อเสนอแนะในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณ 

 2.1  แบบทดสอบย่อยหลังเรียนควรมีหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

 2.2  ควรน�าภาพหรือกราฟิกที่สวยงามมาใช้และสามารถสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

3.  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 3.1 ครูผู ้สอนควรน�ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎ ี

พหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3.2 ในขณะที่นักเรียนท�ากิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือและ

ร่วมปรึกษากัน และคอยสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนอย่างทั่วถึง

 3.3  ครูควรแจ้งผลการท�ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียน

ทราบผลงานของตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจใน  

การเรียนรู้

4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 4.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

พหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ในเรื่องอื่น หรือในระดับชั้นอื่น ๆ

 4.2 ควรน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการ 

คิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาเป็นสื่อ CAI เพื่อนักเรียนจะได้มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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