
 
 

* ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  
จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
   และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  4A+A เพื่อ
ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและ
ทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  2  2)สร้างและหาคุณภาพรูปแบบการจัด 
การเรียนรู ้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื ่ อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ห้อง 205 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี จำนวน 35 คน ในภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยมีการจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ 
ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู ้ แบบสัมภาษณ์ แผนการจัดการเรียนรู ้ แบบทดสอบวัดทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A และ แบบประเมินและรับรองผล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x)̅  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
และ การทดสอบค่าที (t-test Dependent)  
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สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เร ื ่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2  ประกอบด้วย 
ความต้องการของนักเรียนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ 1) ความต้องการด้าน 
การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน/วิธีสอน 2) ความต้องการด้านสื่อ/กิจกรรม โดยสื่อ/กิจกรรมที่นำมาใช้ 
และ 3) ความต้องการด้านการวัดผลประเมินผล และผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ   
1) หลักการของร ูปแบบการจัดการเร ียนร ู ้  2) ว ัตถุประสงค์ของร ูปแบบการจัดการเร ียนรู้   
3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 4) การวัดผลประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
  2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การกระตุ้นความคิด (Activation of ideas: A ) และ
การประเมินระหว่างเรียน (Assessment as Learning: A) โดยให้ผู้เรียนประเมินตนเองในการกำหนด
เป้าหมายของการเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจใคร่รู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียน ขั้นที่ 2 การเสริม
ความรู้ใหม่ (Addition of new knowledge: A) และการประเมินระหว่างเรียน (Assessment as 
Learning: A)  เพื่อสร้างความคิดรวบยอดที่เกิดจากการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 3 การฝึกฝน
ด ้วยกระบวนการกล ุ ่ ม (Active practice with groups: A) และการประเม ินระหว ่าง เร ียน 
(Assessment as Learning: A) เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความรู้ที่ได้รับด้วยวิธีเพื่อนประเมินเพื่อน/
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ขั้นที่ 4 การนำมาประยุกต์ใช้ (Application on tasks: A) และการ
ประเมินระหว่างเรียน (Assessment as Learning: A) เพื่อประเมินว่าผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 86.13/85.56 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ 85/85 ท่ีกำหนดไว้ 
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื ่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี ่ยด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยคะแนนเฉล ี ่ยก ่อนเร ียน  x ̅= 13.66, S.D. = 3.20 และหลังเร ียน x ̅= 24.23, S.D. = 2.53  
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 และพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน x ̅= 13.51, S.D. = 2.20 
และหลังเรียน x ̅= 26.20, S.D. = 1.53  
 4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริม
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(x ̅= 4.87, S.D. = 0.37) และผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม
อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x ̅= 4.83, S.D. = 0.37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


