
ชื่อเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการ 
 ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก  สำหรับนักเรียน 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ชื่อผู้วิจัย นางอำไพ ตันติกุล  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
หน่วยงาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีว ัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อ
ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง ปริซึมและ
ทรงกระบอก สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) สร้างและหาคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
เรื ่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
85/85 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A 
เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและ
ทรงกระบอก สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประชากรในการวิจัยได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จำนวน 4 ห้อง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จำนวน  
1 ห้อง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 205 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จำนวน 35 คน  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถอยู่ในห้องเดียวกัน 
เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการว ิจ ัย คือ 1) แบบวิเคราะห์สภาพการจัดการเร ียนรู ้ 2) แบบสัมภาษณ์  
3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A 
และ 7) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x)̅  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิค 4A+A  

เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ปริซึมและ
ทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2  ประกอบด้วย ความต้องการของนักเรียน 
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน/วิธีสอน  
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2) ความต้องการด้านสื่อ/กิจกรรม โดยสื่อ/กิจกรรมที่นำมาใช้ และ 3) ความต้องการด้านการวัดผล
ประเมินผล และผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื ่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 4) การวัดผลประเมินผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  เร ื ่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การกระตุ้นความคิด (Activation of 
ideas: A) และการประเมินระหว่างเรียน (Assessment as Learning: A) โดยให้ผู ้เรียนประเมิน
ตนเองในการกำหนดเป้าหมายของการเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจใคร่รู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
ขั้นที่ 2 การเสริมความรู้ใหม่ (Addition of new knowledge: A) และการประเมินระหว่างเรียน 
(Assessment as Learning: A)  เพื่อสร้างความคิดรวบยอดที่เกิดจากการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  
ขั ้นที ่ 3 การฝึกฝนด้วยกระบวนการกลุ ่ม (Active practice with groups: A) และการประเมิน
ระหว่างเรียน (Assessment as Learning: A) เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความรู้ที ่ได้รับด้วยวิธีเพื ่อน
ประเมินเพื่อน/อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน ขั้นที่ 4 การนำมาประยุกต์ใช้ (Application on tasks: A) 
และการประเมินระหว่างเรียน (Assessment as Learning: A) เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน 
ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 86.13/85.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 85/85 ท่ีกำหนดไว้ 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะ 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

5. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริม
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
และผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
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The development of 4A+A instructional model to improve mathematics skills and 
process and mathematics achievement on prisms and cylinders topic for 

Mattayomsuksa 2 students 
 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to study the background for 
developing the 4A+A instructional model to improve mathematics skills and process  
and mathematics achievement on prisms and cylinders topic for Mattayomsuksa 2 
students (2) to create and investigate the efficiency of the 4A+A instructional model to 
improve mathematics skills and process  and mathematics achievement on prisms and 
cylinders topic for Mattayomsuksa 2 students to attain the criteria of 85/85  
(2) to compare the mathematics learning achievement of Mattayomsuksa 2 students 
before and after using mathematics exercise integrated with STAD technique on 
congruence topic (3) to investigate the implementation effect of the 4A+A instructional 
model to improve mathematics skills and process  and mathematics achievement on 
prisms and cylinders topic for Mattayomsuksa 2 students (4) to evaluate the 4A+A 
instructional model to improve mathematics skills and process and mathematics 
achievement on prisms and cylinders topic for Mattayomsuksa 2 students.  
The population is 4 classes of Mattayomsuksa 2 students. The sample was 35 
Mattayomsuksa 2 students in room 205 who studied prisms and cylinders at 
Suankularbwittayalai  Rangsit School in the first semester of the academic year 2020 
by cluster random sampling with the classroom as a randomization unit, which mixed abilities 
in the same class. The research instruments included 1) Analysis questionnaires,  
2) Interview forms, 3) Lesson plans, 4) Mathematical skills and process tests,  
5) Mathematics achievement tests, 6) Satisfaction questionnaires toward the 4A+A 
instructional model, and 7) Instructional model evaluation and approval form   

The statistics used for analyzing the collected data included percentage, 
mean, standard deviation, and dependent t-test. 
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The research results show that.  
1. The background for the development of the 4A+A instructional model 

to improve mathematics skills and process and mathematics achievement on prisms 
and cylinders topic for Mattayomsuksa 2 students consists of students' needs on 
developing a learning management model, namely 1) the need for instruction, 
teachers/teaching methods 2) the need of teaching materials/activity; and 3) the need 
for evaluation measurements. Moreover, the results of the development of a 4A+A 
instructional model to promote mathematical skills and processes and learning 
achievements on prisms and cylinders for Mathayosuksa 2 students consist of  
4 components: 1) the principles of the 4A+A instructional model, 2) the objectives of 
the 4A+A instructional model, 3) the learning process of the 4A+A  instructional model, 
and 4) the evaluation of the 4A+A instructional model. 

2. The 4A+A instructional model to improve mathematics skills and 
process and mathematics achievement on prisms and cylinders topic for 
Mattayomsuksa 2 students consists of 4 steps; 1) Activation of ideas: A and Assessment 
as Learning: A by doing self-evaluation form to set students ‘goal before learning  to 
motivate students for learning 2) Addition of new knowledge: A  and Assessment as 
Learning: A to generalize the their own concept from learning 3) Active practice with 
groups: A and Assessment as Learning: A for checking students comprehension with 
peer evaluation/ discussion in class and 4) Application on tasks: A and Assessment as 
Learning: A for evaluating students’ ability to apply learned knowledge for problem 
solving which was found that the efficiency of the 4A+A instructional model to improve 
mathematics skills and process and mathematics achievement on prisms and cylinders 
topic for Mattayomsuksa 2 (E1/E2) was obtained at 86.13/85.56, which were meet  
a predetermined threshold. 

3. Mathematics skills and process test was significantly higher than before 
the experiment using the 4A+A instructional model to improve mathematics skills and 
process and mathematics achievement on prisms and cylinders topic for 
Mattayomsuksa 2 at the statistical signification level of .05. 

4. Mathematics achievement test was significantly higher than before the 
experiment using the 4A+A instructional model at the statistical signification level of .05. 

5. The students were satisfied with the 4A+A instructional model to 
improve mathematics skills and process and mathematics achievement on prisms and 
cylinders topic for Mattayomsuksa 2 students at a high level overall. 
 


