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Abstract

 The objectives of this research were to develop the CLODS instructional model for the application to solve 

problems of trigonometric functions under Additional Mathematics Course (MA 32201) in Mathematics Learning Strand 

and to study the efficiency of using the developed CLODS instructional model for the application to solve problems 

of trigonometric functions under Additional Mathematics Course (MA 32201) in Mathematics Learning Strand. The 

sample was 30 Mathayom Suksa 5/2 students in the first semester, academic year 2020 at Sap Nok Kaeo Witthaya 

School under Sa Kaeo Provincial Administrative Organization. The sample was selected based on a cluster random 

sampling. The results indicated that the developed CLODS instructional model for the application to solve problems 

of trigonometric functions under Additional Mathematics Course (MA 32201) in Mathematics Learning Strand 

consisted of important components, namely: principles and concepts, purpose, instructional process, and 

measurement and evaluation. The instructional process contained five steps: Check Knowledge (C), Learn together 

(L), Operative (O), Discussion and examination (D), and Summary and evaluation (S). The experimental results of 

using the developed CLODS instructional model revealed that the learning achievement at post-experiment period 

was higher than pre-experiment period with a statistical significance level of .05. The sample’s problem-solving 

ability after taught with the developed CLODS instructional model was at a very good level at 78.80. which 

exceeded the set criteria at 75%. The sample’s opinions towards the developed CLODS instructional model was at 

the highest level (mean= 4.53, S.D. = 0.52).
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	บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS และเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชัน

ตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

แบบ CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เร่ืองฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การ



12          วารสารราชนครินทร มกราคม-มิถุนายน 2564

บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�านวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) ผลการวิจัยพบว่า 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีองค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอน 

และการวัดผลและประเมินผล กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตรวจสอบความรู้ (Check knowledge: C) ขั้นเรียนรู้

ร่วมกัน (Learn together : L) ขั้นฝกปฏิบัติ (Operative : O) ขั้นอภิปรายและตรวจสอบ (Discussion and examination : D) และ

ขัน้สรปุและประเมนิผล (Summary and evaluation : S) ผลการทดลองใช้รปูแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยกุต์ใช้ในการ

แก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลงัเรยีนตามรปูแบบการเรยีนการสอนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 นกัเรยีนมคีะแนนความสามารถ

ในการแก้ปญหาหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78.80 ผ่านเกณฑ์การประเมินสูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 75 และความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เรื่อง ฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (mean = 4.53, S.D. = 0.52)

คําสําคัญ	รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS, การแก้ปญหา

ความเป็นมาและความสําคัญของปญหา
 คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อความส�าเรจ็ในการเรยีนรู้

ในศตวรรษที่ 21 เพราะคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ คดิอย่างมเีหตผุล เป็นระบบ มแีบบแผนสามารถวเิคราะห์

ปญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้

คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ี 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัด

ให้คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หลักที่สถานศึกษาต้องให้ความ

ส�าคัญและใช้เป็นหลักส�าหรับการจัดการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของ

คณิตศาสตร์ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติ

ทีด่ต่ีอคณติศาสตร์ ตระหนกัในคณุค่าของคณติศาสตร์ และสามารถ

น�าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 

และเป็นพ้ืนฐานส�าหรับการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ การแก้ปญหาทาง

คณิตศาสตร์ เป็นความสามารถหน่ึงในทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นใน

ตัวนักเรียน เพราะการเรียนการแก้ปญหาจะช่วยให้นักเรียนมี

แนวทางการคิดที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนสามารถเผชิญกับ

สถานการณ์ของปญหาท่ีแตกต่างกันออกไป (ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา. 2560 : 1) 

 จากการประเมินสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน

ปจจุบันพบว่าไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควรท้ังน้ีสามารถประเมินได้

จากการประเมินนักเรียนในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 

(PISA)	 ปี	 2015	 ท่ีมีประเทศเข้าร่วมโครงการ	 72	 ประเทศ	

ผลพบว่า	นักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตร์	 415	คะแนน	

เป็นคะแนนที่ต�่ากว่าค่าเฉล่ีย OECD ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559 : 14) 

นอกจากนี้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

คณติศาสตร์ของนกัเรยีนในปีการศกึษาทีผ่่านมา พบว่า มนีกัเรยีนท่ี

มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่าถึงระดับผลการเรียนดี คิดเป็น

ร้อยละ 50.33 ทีเ่หลอือกีร้อยละ 49.67 เป็นกลุม่นกัเรยีนท่ีมีคะแนน

ผลการเรียนดีมากถึงดีเยี่ยม ซ่ึงระดับคะแนนผลการเรียนดังกล่าว 

แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตามจุดมุ่ง

หมายเท่าทีค่วร	จากข้อมลูข้างต้นผูวิ้จยัได้ท�าการศกึษาส�ารวจสภาพ

ปญหาและสาเหตุท่ีท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า 

พบว่า สาเหตุส่วนหน่ึงเน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี

ค่อนข้างยาก ท�าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน 

ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ขึ้นตามแนวที่ว่า การสอนการแก้ปญหา

ทางคณิตศาสตร์ ควรฝกให้นักเรียนรู้จักการแก้ปญหาง่าย ๆ  ตรงไป

ตรงมา และค่อย ๆ ซับซ้อนขึ้นตามล�าดับ นอกจากนี้แล้วควรฝกให้

นกัเรยีนมองปญหาในเชงิทีเ่ป็นระบบมากขึน้ ควรปลกูฝงให้นกัเรยีน

มคีวามคดิในเชงิตรรกศาสตร์เพือ่ให้นกัเรยีนมเีหตผุลในเชงิของการ

แก้ปญหา 

 จากหลกัการและแนวคดิข้างต้น การพัฒนารปูแบบการเรยีน

การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์

เพิม่เตมิ (ค32201) กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ในครัง้นี ้ผูว้จิยั

สนใจศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการเชื่อมโยง

ของธอร์นไดค์ ทฤษฎกีารเรยีนรูด้้วยกระบวนการค้นพบ ทฤษฎีการ
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เรียนรู้อย่างมีความหมาย และทฤษฎีการเรียนรู ้ด้วยการสร้าง

ความรู ้ ทั้งยังได้น�าแนวคิดและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ได้แก่ 

วิธีสอนแบบอุปนัยและวิธีสอนแบบนิรนัย วิธีสอนแบบแก้ปญหา 

วิธีการสอน KWDL ท้ังน้ีเพราะแนวคิดและวิธีการสอนที่กล่าวมา 

ล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร์โดยช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ 

จากการมีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจมโนทัศน์

ทางคณิตศาสตร์ และได้พัฒนาทักษะกระบวนการที่ส�าคัญ ๆ ทาง

คณิตศาสตร์ เช่น กระบวนการคิดค�านวณ กระบวนการ แก้โจทย์

ปญหา เป็นต้น ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรูปแบบของการเรียนการสอนที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้คือ CLODS (Checkknowledge : C,Learn 

together : L, Operetive : O,Dissussion and evaluation : D, 

Summary and evalwation : S) ผูว้จิยัเชือ่ว่ารปูแบบการเรยีนการ

สอนคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจะมีคุณภาพ สามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS 

เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่อง ฟงก์ชันตรีโกณมิติ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS 

เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้

 

หลักการ	แนวคิดการออกแบบรูปแบบ
การเรียนการสอน

องค์ประกอบของรูปแบบการเรยีนการสอน
ของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce, & Weil.  
2000 : 38), ทิศนา แขมมณี (2556 : 222) 
และบุญเลีย้ง ทุมทอง (2556 : 60) ขัน้ตอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ของวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553 : 9 - 11) 

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน	
1.	 ทฤษฎีการเรียนรู ้ ได ้แก ่  ทฤษฎี

การเชือ่มโยงของธอร์นไดค์ ทฤษฎกีาร
เรียนรู้ด้วยกระบวนการค้นพบ ทฤษฎี
การเรียนรู ้อย่างมีความหมาย และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้

2.	 แนวคิดและวิธีการสอนคณิตศาสตร ์ 
ได้แก่ 

  วิธีสอนแบบอุปนัยและวิธีสอนแบบ
นิรนัย

 วิธีสอนแบบแก้ปญหา วิธีการสอน 
KWDL

องค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอน   

1. หลักการและแนวคิด  
2. วัตถุประสงค์  
3. กระบวนการเรียนการสอน  
4. การวัดผลและประเมินผล  
				กระบวนการเรียนการสอนแบบ				
						CLODS		
5	 ขั้นตอน	
			ขั้นที่	1 ตรวจสอบความรู้  
  (Check knowledge: C)
			ขั้นที่	2 เรียนรู้ร่วมกัน 
  (Learn together: L)  
			ขั้นที่	3 ฝกปฏิบัติ 
  (Operative : O)
			ขั้นที่	4 อภิปรายและตรวจสอบ  
             (Discussion and 
             examination: D)
			ขั้นที่	5 สรุปและประเมินผล 
             (Summary and   
             evaluation : S)  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการคิดแก้ปญหา
 ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
2.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน CLODS

วิธีดําเนินการวิจัย
 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอนของ

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) ส�าหรับการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) 

เป็นขั้นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 

ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน

การสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการทดลองใช้

รูปแบบการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผล

การใช้รูปแบบการเรียนการสอน และข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา

(Development : D2) เป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียน

การสอน

 	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่5 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์- คณติศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการ

ศึกษา 2563 ของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อ�าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

จ�านวน 3 ห้อง รวมนักเรียน 88 คน 
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		 2. กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนซับนกแก้ว

วิทยา อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้ว จ�านวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยุกต์

ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

  2. เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือ

การใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ 

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียน

การสอน ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และแบบสงัเกต

พฤตกิรรมทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ด้านการแก้ปญหาทาง

คณติศาสตร์ และแบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีน

การสอน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

   หลังจากการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 

พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัย

น�ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนน้ีไปทดลองใช้ พบว่า 

รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ถือเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน�าไปใช้ 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

   1. ชี้แจงและท�าความเข้าใจกับนักเรียนเก่ียวกับขั้นตอน

การเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น

   2. ทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ก่อนเรยีน เรือ่ง ฟงก์ชนัตรโีกณมติิ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น 

   3. ด�าเนินการสอนตามแผนการทดลองท่ีก�าหนด คือ 

การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CLODS เรื่องฟงก์ชัน

ตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้คณิตศาสตร์ กับนักเรียนกลุ ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาสอน

ทัง้หมด 18 ชัว่โมง ทัง้นีใ้นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละ

เนื้อหา นักเรียนจะได้ท�าแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน ศึกษาเอกสาร

ใบความรู้จากเอกสารประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้ ท�าใบงานหรือแบบฝกหัด และท�าแบบทดสอบ

ย่อยหลังเรียน 

   4. หลังการทดลองเสร็จสิ้นลง ท�าการทดสอบหลังการ

ทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์หลังเรียน บันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบกับคะแนน

ทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

  5. ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนด้วย

รูปแบบการเรียนการสอน แบบ CLODS เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ 

  6. น�าข้อมลูทัง้หมดทีไ่ด้จากการทดลองไปวเิคราะห์ค่าสถติิ

ต่อไป

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

   ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

   1. วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ 

  2. วิเคราะห์การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่อง ฟงก์ชันตรีโกณมิติ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ 

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ

สอนโดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

ทฤษฎกีารเชือ่มโยงของธอร์นไดค์ ทฤษฎกีารเรยีนรูด้้วยกระบวนการ

ค้นพบ ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และทฤษฎีการเรียนรู้

ด้วยการสร้างความรู ้ทัง้ยงัได้น�าแนวคดิและวธิกีารสอนคณติศาสตร์ 

ได้แก่ วิธีสอนแบบอุปนัยและวิธีสอนแบบนิรนัย วิธีสอนแบบแก้

ปญหา วิธีการสอน KWDL ปรากฏว่ารูปแบบการเรียนการสอน 

มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ของ

รูปแบบ กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 

กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ข้ันตรวจสอบความรู้ 

(Check knowledge: C) ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน (Learn together : L) 

ขั้นฝ กปฏิบัติ(Operative : O) ขั้นอภิปรายและตรวจสอบ 

(Discussion and examination: D) และขั้นสรุปและประเมินผล 

(Summary and evaluation: S) 

 เมื่อน�ารูปแบบการเรียนการสอนเสนอผู ้เชี่ยวชาญเพื่อ

ประเมินความเหมาะสมพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201)กลุ ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด (X= 4.53, S.D. = 0.50) 
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และเมื่อน�าไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาประสิทธิภาพ ผลปรากฏ

ว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปญหา ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.96/82.67 ถือว่ามี

ประสทิธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 80/80 จากนัน้ผูว้จิยัได้น�ารปูแบบ

การเรียนการสอนไปทดลองใช้กับนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างเพือ่ศกึษาผล

การใช้รูปแบบการเรียนการสอน รายละเอียดดังตารางที่ 1-3

ตารางท่ี	1	คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n X S.D. ∑D 2D∑ t

ก่อนเรียน 30 29.17 1.74
368 4534 81.175*

หลังเรียน 30 41.43 1.28

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนแบบ CLODS เพือ่ประยกุต์ใช้ในการแก้ปญหา เรือ่ง ฟงก์ชนั

ตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาข้ึนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

ตารางที่	 2 แสดงคะแนนความสามารถในการแก้ปญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

เรื่อง
ระดับคะแนนความสามารถในการแก้ปญหา

X
ร้อยละ

ของคะแนนเฉลี่ย ความหมาย

1. ฟงก์ชันไซน์และโคไซน์ 2.93 73.33 ดี
2. ฟงก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ 3.27 81.67 ดีมาก
3. ฟงก์ชันตรีโกณมิติของมุม 3.13 78.33 ดีมาก
4. กราฟของฟงก์ชันตรีโกณมิติ 3.17 79.17 ดีมาก
5. ฟงก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและ   
    ผลต่างของจ�านวนจริงหรือมุม 2.90 72.50 ดี

6. ตัวผกผันของฟงก์ชันตรีโกณมิติ 2.97 74.17 ดี
7. เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ 3.23 80.83 ดีมาก
8. กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ 3.43 85.83 ดีมาก
9. การหาระยะทางและความสูง 3.33 83.33 ดีมาก

									เฉลี่ยรวม 3.15 78.80 ดีมาก

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนแบบ CLODS เพือ่ประยกุต์ใช้ในการแก้ปญหาเรือ่งฟงก์ชนั

ตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการ

เรยีนรูค้ณติศาสตร์ นกัเรยีนมคีะแนนความสามารถในการแก้ปญหา

ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนนร้อยละ 78.80

ตารางที	่3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและคะแนนความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 

รายการประเมิน
ความคิดเห็น

X S.D. ความหมาย

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
1. นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมที่จ�าเป็นต้องใช้เชื่อมโยง
    ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่

4.57 0.50 มากที่สุด

2. นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและ 
    แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันมากขึ้น

4.70 0.47 มากที่สุด

3. นักเรียนมีโอกาสสนทนาซักถามเมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่
    เข้าใจ

4.53 0.63 มากที่สุด

4.  กจิกรรมการฝก/ตัวอย่าง/สถานการณ์ปญหา มีรปูแบบ
    หลากหลาย ท�าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
    การเรียน

4.43 0.50 มาก

5. นักเรียนได้ฝกกระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวน 
    การคิดแก้ปญหา

4.67 0.48 มากที่สุด

6. นักเรียนได้ฝกแก้ปญหาทางคณิตศาสตร์โดยการใช้ 
    ยุทธวิธีแก้ปญหาที่หลากหลาย

4.33 0.55 มาก

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเชื่อมโยงความรู้น�า 
    ไปสู่การสรุปสาระส�าคัญ

4.50 0.63 มาก

8. นักเรียนได้ฝกการสื่อความหมาย สื่อสาร และน�าเสนอ  
    โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

4.50 0.51 มาก

                                                X 4.53 0.54 มากที่สุด

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

1.  ช่วยให้นักเรยีนรูจ้กัเลอืกใช้ยทุธวิธีด�าเนินการแก้ปญหา
    ได้เหมาะสม 4.73 0.45 มากที่สุด

2. ช่วยให้นกัเรยีนสามารถแสดงกระบวนการค้นหาค�าตอบ
    และอธิบายได้ชัดเจน

4.50 0.51 มาก

3. ท�าให้นักเรียนสามารถอ่านวิเคราะห์โจทย์ปญหาได้ 4.47 0.51 มาก

4. ท�าให้นักเรียนเป็นคนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 4.63 0.49 มากที่สุด

5. ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปญหาได้ด้วยตนเอง 4.53 0.57 มากที่สุด

6. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้การท�างานเป็นกลุ่ม 4.43 0.50 มาก

7. นกัเรยีนรูจ้กัน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการแก้ปญหาอืน่ 4.47 0.51 มาก

																																	X 4.54 0.51 มากที่สุด

				รวมเฉลี่ย	2	ด้าน 4.53 0.52 มากที่สุด

หมายเหตุ ระดับคะแนนความสามารถแก้ไขปญหา

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนแบบ CLODS เพือ่ประยกุต์ใช้ในการแก้ปญหาเรือ่งฟงก์ชนั

ตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค32201) กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

(X	= 4.53, S.D. = 0.52) เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียน

เห็นด้วยมากที่สุดในด้านประโยชน์ที่ได้รับ ข้อ 1 รูปแบบการเรียน

การสอนช่วยให้นักเรียนรู้จักเลือกใช้ยุทธวิธีด�าเนินการแก้ปญหาได้

เหมาะสม (X= 4.73, S.D. = 0.45) รองลงมานักเรียนเห็นด้วยมาก

ที่สุดในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ข้อ 2 รูปแบบ การเรียนการ
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สอนทีพั่ฒนาขึน้ ท�าให้นกัเรียนมโีอกาสได้ปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนัและ

แลกเปลี่ยน องค์ความรู้กันมากขึ้น (X= 4.70, S.D. = 0.47)

สรุปผลการวิจัย	
 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยุกต์

ใช้ในการแก้ปญหา เรื่องฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์

เพิม่เตมิ (ค32201) กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์มอีงค์ประกอบ

ส�าคัญ ได้แก่ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

กระบวนการเรียน การสอน และการวัดผลและประเมินผล 

กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ข้ันตรวจสอบความรู้

(Check knowledge: C) ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน (Learn together : L) 

ขั้นฝกปฏิบัติ (Operative : O) ขั้นอภิปรายและตรวจสอบ 

(Discussion and examination: D) และขั้นสรุปและประเมินผล 

(Summary and evaluation: S)

   2. ผลการทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนแบบ CLODS 

เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหาเรื่อง ฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนตามรูปแบบการ

เรยีนการสอนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนัียส�าคญัทีร่ะดบั .05 นกัเรียน

มีคะแนนความสามารถในการแก้ปญหาหลังเรียนตามรูปแบบการ

เรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78.80 ผ่านเกณฑ์

การประเมินสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เรื่อง ฟงก์ชัน

ตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค32201) กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (X= 4.53, 

S.D. = 0.52)

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหา 

เร่ืองฟงก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีองค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ 

หลักการและแนวคิดวัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการเรียน

การสอนและการวัดผลและประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน 

มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตรวจสอบความรู้ (Check knowledge: C) 

ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน (Learn together : L) ขั้นฝกปฏิบัติ (Operative 

: O) ขั้นอภิปรายและตรวจสอบ (Discussion and examination: 

D) และขั้นสรุปและประเมินผล (Summary and evaluation: S) 

ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (X= 4.53, 

S.D. = 0.50) และผลการหาประสิทธิภาพพบว่า การเรียนการสอน

ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ท�าให้นักเรียนมีคะแนน

ประสิทธิภาพด้านกระบวนการและประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ 

เท่ากบั 82.96/82.67 แสดงว่ารปูแบบมคีวามเหมาะสมในการน�าไป

ใช้ในการพฒันาการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนอย่างเป็นระบบตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ 

(Joyce, & Weil. 2000 : 38) นอกจากนีไ้ด้ศึกษาองค์ประกอบส�าคัญ

ของรปูแบบ ลักษณะของรปูแบบการสอนทีด่ ีส�าหรับใช้เป็นแนวทาง

ในการก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน เสนอ

ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบคณุภาพและปรบัปรุงแก้ไขจงึท�าให้รปูแบบ

การเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ ซึง่งานวจิยัทีส่นบัสนนุ

ข้อค้นพบนีค้อืงานวจิยัของชมนาด เชือ้สุวรรณทว ี(2555 : 132-278) 

ท�าวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษา ผลการวจัิยพบว่า รูปแบบการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์

ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา มีชื่อว่า “EPPE Model” มีองค์ประกอบคือ 

หลกัการ วตัถปุระสงค์ กระบวนการเรยีนการสอนและเงือ่นไขการน�า

รูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) 

ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Encouragement : E) 2) 

ขัน้การน�าเสนอเนือ้หา จดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละกระบวนการ

คิด (Presentation: P) 3) ขั้นการฝกทักษะ (Practice: P) ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นการฝกทักษะโดยการชี้แนะ 

(Guided Practice) ขั้นการฝกทักษะอย่างอิสระ (Independent 

Practice) และขั้นการประมวลทักษะ (Integrated Practice) และ 

4) ขั้นการติดตามการน�าไปใช้และปฏิบัติ (Ensure distributive 

Practice: E) 

 2. ผลการศึกษาทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตามรูปแบบการ

เรยีนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนัียส�าคญัทีร่ะดบั .05 นกัเรียน 

มีคะแนนความสามารถ ในการแก้ปญหาหลังเรียนตามรูปแบบการ

เรียนการสอน  อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78.80 ผ่านเกณฑ์

การประเมินสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เรื่อง ฟงก์ชัน

ตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค32201) กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (X= 4.53, 

S.D. = 0.52) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เปดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปญหา

ด้วยตนเองตามแนวคิดของวัชรา เล่าเรียนดี (2555 : 73-78) ให้



Journal of Rajanagarindra January - June  2021       17

ความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น สร้างความ

หมายของความรู ้ด ้วยตนเองและสร้างความรู ้ของตนเองด้วย

กระบวนการคิดไตร่ตรอง นอกจากน้ีผู้วิจัยจะมีการเสนอตัวอย่าง

สถานการณ์หลากหลายเพือ่ให้ผูเ้รยีนฝกปฏบัิติน�าความรูค้วามเข้าใจ

ที่เกิดขึ้นมาใช้ กล่าวคือฝกน�าทฤษฎี หลักการ กฎ หรือข้อสรุปนั้น

ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู ้เรียนวิเคราะห์และอภิปราย

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2556 : 337-339) งานวิจัย

ที่สนับสนุนข้อค้นพบข้อนี้คืองานวิจัยของชมพูนุท รุ่งสว่าง (2558 : 

83-130) ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยรปูแบบการเรยีนรู้

แบบสบืสวนสอบสวนทีมี่ต่อความสามารถในการแก้ปญหาและการ

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ฟงก์ชันตรีโกณมิติ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

มคีวามสามารถในการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ เรือ่ง การประยกุต์

ฟงก์ชันตรีโกณมิติ สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของสมจิต พงษ์มา (2559 : 763-774) ได้

ศึกษาค้นคว้าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และงานวจิยัของจตุพิร อศัวโสวรรณ 

และคณะ (2556 : 81-95) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนแบบบรูณาการโดยการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิคอนสตรคั

ติวิสต์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน  ผลการประเมินผลการใช้รปูแบบการเรียนการสอนทีพ่ฒันา

ขึ้น พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของสมจิต พงษ์มา (2559 

: 763-774) ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

คณติศาสตร์เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห์และพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น

อยู่ในระดับมากที่สุด รวมถึงงานวิจัยของเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ 

(2558 : 47-93) ศกึษาความสามารถในการแก้ปญหาทางคณติศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องกฎของไซน์และโคไซน์ 

ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน ผลการวิจัยพบว่า 

เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่องกฎของ

ไซน์และโคไซน์ อยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้

   1.1 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน

การสอน ควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนได้สร้าง

ความรู ้ด ้วยความเข้าใจ เริ่มต้ังแต่การท�าความเข้าใจปญหา 

การวางแผนแก้ปญหาโดยการฝกเชื่อมโยงยุทธวิธีแก้ป ญหา

และประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ไปใช้ในการหาค�าตอบของปญหาทาง

คณิตศาสตร์

    1.2 ครูผู้สอนควรเปดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม

ในการเลือกใช้ยุทธวิธี/กลยุทธ์ในการแก้ปญหาและตัดสินใจด้วย

ตนเอง ตลอดจนให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ น�าเสนอและตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อค้นพบ/ค�าตอบ ด้วยตนเอง

 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

   2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วย

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น เช่น 

การแสดงเหตุผล การน�าเสนอและการสื่อสาร 

   2.2 ควรมกีารวิจยัเปรยีบเทยีบรปูแบบการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร์แบบ CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ ในการแก้ปญหากับ

รูปแบบการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีอื่น
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