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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ในการ
จดัการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 วเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการศึกษาตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจในดา้นความคิดรวบยอดและการ
แกปั้ญหา เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ปรากฏผลดงัน้ี ค่าเฉล่ียของคะแนน
การทดสอบเท่ากบั 23.97 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากบั 79.90 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.23 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้
สมองเป็นฐาน เร่ืองปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
เก่ียวกบัปริมาตรและความจุของรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
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     ภาพ 1  แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  
จากแผนภูมิพบวา่ นกัเรียนจ านวน 33 คน (ร้อยละ 84.62) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดบัดีและดีมาก ผา่นตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพผลการสอน คือจ านวนนกัเรียนร้อยละ 80 ข้ึน
ไปไดผ้ลการเรียนระดบัดีและดีมาก 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการใช้การเรียนรู้ทีใ่ช้สมองเป็นฐาน 

ผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขียนบนัทึกพฤติกรรมตามสภาพจริงหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ตามล าดบัขั้นการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ซ่ึงมีล าดบัขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี ล าดบัขั้นท่ี 
1 ขั้นอุ่นเคร่ือง ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป และล าดบัขั้นท่ี 5 
ขั้นน าไปใช ้โดยน ามาพรรณนาวเิคราะห์ จากนั้นน าเสนอในรูปการบรรยายสรุป  ปรากฏผลดงัน้ี 

แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ลกัษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก     
เป็นแผนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดศึ้กษาลกัษณะดา้นกวา้ง ดา้นยาว และสูงของ

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ดว้ยกิจกรรมการศึกษารูปคล่ีจากการตดักล่องนมและการวาดรูปทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากจากส่ิงของจริงในลกัษณะการจดัวางแบบต่างๆ ลงบนกระดาษ Isometric สรุปผลการจดั
กิจกรรมแต่ละล าดบัขั้นการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี ล าดบัขั้นท่ี 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง นกัเรียนแต่ละกลุ่มให้
ความร่วมมือ กระตือรือร้นช่วยกนัคิด ค านวณหาประโยคสัญลกัษณ์เกมรวมแตม้ลูกเต๋าใหมี้ผลลพัธ์
เท่ากบั 100 โดยส่วนใหญ่สามารถหาประโยคสัญลกัษณ์ได ้อาจเป็นเพราะการแข่งขนัมีส่วนท าให้
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นกัเรียนกระตือรือร้น ร่วมกนัคิดมากข้ึน ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ นกัเรียนไดเ้รียนรู้รูปคล่ีจากการตดั
กล่องนม ไดล้องผดิ ลองถูกในการตดักล่องนมเพื่อใหไ้ดรู้ปคล่ีท่ีมีลกัษณะตามตอ้งการ ร่วมกนัคิด
วางแผนในการตดั จนไดรู้ปคล่ีท่ีดี เพื่อน ามาวาด และน าเสนอ  นกัเรียนใหค้วามสนใจและตั้งใจวาด
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติของวตัถุทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีมีการจดัวางในลกัษณะต่างๆกนัสามารถวาด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งพร้อมทั้งระบุดา้นกวา้ง ดา้นยาว ดา้นสูง ไดถู้กตอ้ง  ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก  นกัเรียน
สามารถใชก้ระดาษ Isometric วาดรูปเรขาคณิตสามมิติของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากไดง่้าย วาดรูปทรง
ไดช้ดัเจน ระบุดา้นกวา้ง ยาว สูงของรูปทรงไดถู้กตอ้ง ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป นกัเรียนสรุปโดยการ
วาดทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ระบุดา้นกวา้ง ยาว สูง พร้อมทั้งวาดรูปคล่ีซ่ึงคลา้ยกบัรูปคล่ีท่ีไดจ้ากการ
ตดักล่องนม  แสดงให้เห็นวา่เม่ือนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั เรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้นกัเรียนจดจ าส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้ ดงัภาพท่ีนกัเรียนวาดรูปคล่ีท่ีไดจ้ากการตดักล่องนมดว้ยตนเองนั้น ล าดบัขั้นท่ี 5 ขั้น
น าไปใช ้ นกัเรียนสามารถวิเคราะห์หาแนวทางในการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง  แสดงวา่นกัเรียนมีความ
เขา้ใจลกัษณะ จ านวนดา้นของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มีนกัเรียนบางคนอธิบายแนวคิดไดไ้ม่ชดัเจน
มากนกั แต่ค านวณหาค าตอบไดถู้กตอ้ง ซ่ึงแสดงวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจ แต่เขียนอธิบายแนวคิด
ไม่ได ้  นกัเรียนส่วนใหญ่ใชก้ารวาดภาพช่วยในการอธิบายแนวคิด สะทอ้นให้เห็นวา่นกัเรียนไดน้ า
ประสบการณ์ ท่ีเรียนผา่นการปฏิบติั  ทดลองท า  แสดงแทนดว้ยการวาดภาพนั้น สามารถน ามาช่วย
ในการแกปั้ญหาได ้พบวา่ผลงานของนกัเรียนอยูร่ะดบัคุณภาพดีมากจ านวน 18 คน (ร้อยละ 46.15) 
ระดบัคุณภาพดีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 38.46) ระดบัคุณภาพพอใชจ้ านวน 6 คน (ร้อยละ 15.38)   

แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก   
เป็นแผนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดศึ้กษาปริมาตรของรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากจาก

ความสัมพนัธ์ของดา้นกวา้ง ดา้นยาว และสูง โดยใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมการจดัเรียงส่ือแท่งไม้
ทรงลูกบาศก ์จ านวน 64 ช้ิน ใหเ้ป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากแบบต่างๆ สรุปผลการจดักิจกรรมแต่ละ
ล าดบัขั้นการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี ล าดบัขั้นท่ี 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมเคล่ือนไหว
ร่างกาย โดยแต่ละคนไดบ้ตัรตวัเลข แลว้ให้รวมกลุ่ม 3 คนใหไ้ดผ้ลคูณเท่ากบั 60 ทุกคนหาผลคูณ
ไดค้รบ นกัเรียนสนุกในการร่วมกิจกรรมมาก ต่ืนตวั และอยากหาผลคูณอีกคร้ัง  ผูศึ้กษาใหน้กัเรียน
สลบักลุ่มเพื่อหาผลคูณอีกคร้ัง ก็พบวา่จบักลุ่มไดเ้กือบครบทุกคน ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้  นกัเรียน
ไดร่้วมกนัวางแผนประกอบลูกบาศก ์จ านวน 64 ลูกใหเ้ป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ในการประกอบ
รูปทรงแรก นกัเรียนใชเ้วลาค่อนขา้งนาน เน่ืองจากตอ้งทดลองวางอยูห่ลายคร้ังจึงจะประกอบเป็น
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก พอเร่ิมไดรู้ปทรงแรก นกัเรียนก็เร่ิมมีการวางแผนในการประกอบมากข้ึนใช้
การค านวณความยาวดา้น เร่ิมประกอบคล่อง สนุกและออกแบบไดอ้ยา่งหลากหลาย นกัเรียนชาย
สนุกในการต่อให้เป็นรูปทรงท่ีสูง เช่น กวา้ง 2 ยาว 2  สูง 16 ครูสังเกตเห็นวา่นกัเรียนมีความสุขใน
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การออกแบบและใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบมากข้ึน ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก  นกัเรียนฝึก
ค านวณหาปริมาตรไดค้ล่องและนกัเรียนส่วนใหญ่หาค าตอบไดถู้กตอ้ง ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป  
นกัเรียนสามารถสรุปความสัมพนัธ์ของปริมาตรและความยาวดา้นกวา้ง ยาว สูง การน าความรู้
เก่ียวกบัปริมาตรไปใช ้แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนยนืพดูน าเสนอ  ล าดบัขั้นท่ี 5 ขั้นน าไปใช ้ นกัเรียนทุก
คนออกแบบขนาดความกวา้ง  ยาว  สูงของกล่องน ้าผลไมไ้ดต้รงตามปริมาตรท่ีก าหนดอยา่ง
หลากหลายมีขนาดสมจริง เช่นกวา้ง 4 ซม. ยาว 5 ซม. สูง 20 ซม. หรือกวา้ง 5 ซม. ยาว 8 ซม. สูง 10 
ซม. หรือกวา้ง 4 ซม. ยาว 10 ซม. สูง 10 ซม. หรือกวา้ง 4 ซม. ยาว 4 ซม. สูง 25 ซม. หรือกวา้ง 5 
ซม. ยาว 5 ซม. สูง 16 ซม. แต่บางขนาดท่ีออกแบบไดมี้ปริมาตรตรงตามท่ีก าหนดแต่ยงัมีรูปร่างไม่
เหมาะสมตามความเป็นจริง  เช่นกวา้ง 1 ซม. ยาว 1 ซม. สูง 400  ซม. หรือกวา้ง 1 ซม. ยาว 10 ซม. 
สูง 40 ซม. หรือกวา้ง 2 ซม. ยาว 2 ซม. สูง 100 ซม. พบวา่ผลงานของนกัเรียนอยูร่ะดบัคุณภาพดี
มากจ านวน 15 คน (ร้อยละ 38.46) ระดบัคุณภาพดีจ านวน 21 คน (ร้อยละ 53.85) ระดบัคุณภาพ
พอใชจ้ านวน 3 คน (ร้อยละ 7.69) 

 

       

                 
                               ภาพ 2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานในแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 1-2 
 

แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก     
       เป็นแผนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาความจุของรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยให้
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการจดัเรียงส่ือแท่งไมท้รงลูกบาศก ์ท่ีแสดงแทนปริมาตร 1 ลูกบาศกห์น่วย 
ลงในภาชนะใสทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากขนาดต่างๆ เพื่อคน้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความกวา้ง ความ
ยาว และความสูงกบัปริมาตรลูกบาศกท่ี์บรรจุในภาชนะใส สรุปผลการจดักิจกรรมแต่ละล าดบัขั้น
การจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี ล าดบัขั้นท่ี 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีความกระตือรือร้น ในการหา
ขนาดของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ท่ีมีปริมาตรเท่ากบัท่ีก าหนดไว ้ แข่งขนักนัออกมาติดกระดาษแสดง
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ขนาดของรูปทรงบนกระดาน ไดอ้ยา่งหลากหลายค าตอบ แสดงถึงความสามารถในการคิดคล่อง
ของผูเ้รียน ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการบรรจุแท่งไมท้รงลูกบาศกล์งใน
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีมีขนาดต่างกนั จ านวน 3 แบบ เร่ิมบรรจุทีละชั้น แลว้บนัทึกจ านวน
ลูกบาศกท่ี์บรรจุได ้ครูสังเกตวธีิการนบัจ านวนลูกบาศกท่ี์บรรจุลงในภาชนะแบบแรก พบวา่ 
นกัเรียนใชก้ารนบัจ านวนลูกบาศกท่ี์บรรจุลงในชั้นแรก เร่ิมใชก้ารค านวณในชั้นท่ี 2 ชั้นท่ี 3และชั้น
ท่ี 4 วธีิการนบัจ านวนลูกบาศกท่ี์บรรจุลงในภาชนะแบบท่ีสองและสามก็ใชก้ารค านวณเช่นกนัจน
สามารถสรุปวธีิการหาความจุจากความสัมพนัธ์การคูณของจ านวนลูกบาศกท่ี์บรรจุในดา้นกวา้ง  
ดา้นยาว และจ านวนชั้น ซ่ึงก็คือความสัมพนัธ์ของดา้นกวา้ง ดา้นยาวและสูงของภาชนะทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก นกัเรียนใหค้วามสนใจ มีความตั้งใจในการวดัความกวา้ง 
ความยาวและความสูงของกล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก จ านวน 5 แบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใชก้ารค านวณ
จากสูตร ความจุ = ความกวา้ง  ความยาว  ความสูง ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป นกัเรียนเขียนสรุป
ความสัมพนัธ์ของความจุและความยาวดา้นกวา้ง ยาว สูง การน าความรู้เก่ียวกบัการหาความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากไปใช ้แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนยนืพดูน าเสนอ ล าดบัขั้นท่ี 5 ขั้นน าไปใช ้
นกัเรียนคน้พบแนวคิดในการแกปั้ญหาอยู ่2 แบบคือแบบแรก ค านวณปริมาตรทั้งหมดของนม 8 
กล่อง แลว้ออกแบบความกวา้ง ยาว สูงของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากใหมี้ความจุเท่ากบัปริมาตร
นม แบบท่ี 2 คือ ออกแบบขนาดของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก จากการจดัเรียงกล่องนม 8 กล่อง 
พบวา่ผลงานของนกัเรียนอยูร่ะดบัคุณภาพดีมากจ านวน 16 คน (ร้อยละ 41.03) ระดบัคุณภาพดี
จ านวน 17 คน (ร้อยละ 43.59) ระดบัคุณภาพพอใชจ้ านวน 6 คน (ร้อยละ 15.38)   

แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การแกปั้ญหาสถานการณ์เก่ียวกบัปริมาตรและความจุ  
      เป็นแผนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนแกปั้ญหาสถานการณ์เก่ียวกบัปริมาตรและความจุ 
โดยใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวกบัปริมาตรน ้าในภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ดว้ย
กิจกรรมปฏิบติัการตวงน ้าลงในภาชนะใสทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และการเรียนรู้ขั้นตอนการแกปั้ญหา
ซ่ึงใชก้ารวาดภาพสถานการณ์ในการวเิคราะห์ปัญหา สรุปผลการจดักิจกรรมแต่ละล าดบัขั้นการ
จดัการเรียนรู้ ดงัน้ี ล าดบัขั้นท่ี 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง  นกัเรียนออกมายนืลอ้มวงรอบห้อง ท ากิจกรรม
บริหารสมอง (Brain Gym) สลบัน้ิวช้ีกบัน้ิวโป้งทั้งขา้งซา้ยและขวา ประกอบการร้อง เพลง มาฝึก
สมาธิ ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุก ร่าเริง มีเสียงหวัเราะเวลาท่ีเพื่อนท าท่าสลบัน้ิวช้ีกบัน้ิวโป้งผดิ 
ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ นกัเรียนมีความต่ืนเตน้ในการมาเรียนรู้ในห้องทดลองวทิยาศาสตร์ สนใจ
อุปกรณ์ในการเรียน ไดแ้ก่ กล่องแกว้ใสทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ขนาดกวา้ง 10 ซม. ยาว 10 ซม. สูง 25 
ซม. เม่ือครูบอกวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้จากกล่องแกว้ใส  นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการใชบิ้ก
เกอร์ตวงน ้า 1 ลิตร (1,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร) เทลงในกล่องแกว้ใสแลว้ท าการวดัความสูงของน ้า 
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ซ่ึงพบวา่ส่วนใหญ่วดัได ้9.8-10 ซม. บนัทึกความกวา้ง ความยาว และความสูงของน ้าท่ีมีปริมาตร 1 
ลิตร และค านวณปริมาตรใหเ้ป็นลูกบาศกเ์ซนติเมตร ครูสังเกตวา่นกัเรียนทุกคนใหค้วามร่วมมือ 
ช่วยเหลือกนัในการปฏิบติักิจกรรมการตวงน ้า วดัระดบัน ้าได ้จนสามารถสรุปการค านวณปริมาตร
น ้าในภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากจากผลคูณความกวา้ง ความยาว  และความสูงของระดบัน ้าได ้

ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก  นกัเรียนส่วนใหญ่ท าแบบฝึกหดัไดค้รบถว้น ใชก้ารระบายสีแสดงปริมาณน ้า
ตามท่ีสถานการณ์ก าหนดลงบนภาพภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากได ้ชดัเจน ถูกตอ้ง ค านวณปริมาตร 
จากการหาผลคูณของดา้นกวา้ง ดา้นยาว และสูงไดถู้กตอ้ง ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป นกัเรียนเขียนสรุป
วธีิการแกปั้ญหาสถานการณ์เก่ียวกบัปริมาตรและความจุซ่ึงเร่ิมจากการวาดภาพแสดงแนวทางการ
หาค าตอบจากส่ิงท่ีโจทยก์ าหนด การค านวณหาค าตอบดว้ยวธีิการหลากหลาย  แต่ละกลุ่มส่ง
ตวัแทนยนืพูดน าเสนอ ล าดบัขั้นท่ี 5 ขั้นน าไปใช ้นกัเรียนส่วนใหญ่บอกวา่ชอบใบงานน้ีมาก 
นกัเรียนมีแนวคิดในการออกแบบความกวา้ง ยาว สูงของตูป้ลาจากการหาจ านวน 3 จ านวนใหมี้ผล
คูณเท่ากบัความจุของตูป้ลาท่ีก าหนด ซ่ึงสามารถหาขนาดไดถู้กตอ้งและหลากหลายมากกวา่ 5 แบบ
ข้ึนไป พบวา่บางแบบท่ีมีความจุตรงกบัท่ีก าหนดไว ้แต่ไม่สามารถน าไปสร้างตูป้ลาไดจ้ริง เช่น มี
บางดา้นท่ียาว 1 หรือ 2 ซม. เช่นกวา้ง 1ซม. ยาว 120 ซม. สูง 10 ซม. หรือกวา้ง 2 ซม.  ยาว 300 ซม. 
สูง 20 ซม. แต่ส่วนใหญ่สามารถเลือกขนาดท่ีเหมาะสมไดเ้ช่น กวา้ง 20 ซม. ยาว 20 ซม. สูง 30 ซม. 
หรือกวา้ง 12 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 20 ซม. หรือกวา้ง 10ซม. ยาว 30 ซม. สูง 40 ซม. นกัเรียนบอก
เหตุผลท่ีเลือกขนาดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ตามชนิดของปลาท่ีตอ้งการเล้ียงและเหตุผลตามรูปร่าง
ของตูป้ลาท่ีสมจริง พบวา่ผลงานของนกัเรียนส่วนใหญ่อยูร่ะดบัคุณภาพดีมากจ านวน 29 คน (ร้อย
ละ 74.36) ระดบัคุณภาพดีจ านวน 9 คน (ร้อยละ 23.08) ระดบัคุณภาพพอใชจ้ านวน 1 คน (ร้อยละ 
2.56)   
 

   

                 
ภาพ 3  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานในแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 3-4 
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แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุ  
เป็นแผนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุ โดยให้

นกัเรียนศึกษาโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์ในชีวติจริงน าเสนอขอ้มูลโจทยปั์ญหาดว้ยการแยกสี
ขอ้ความท่ีโจทยก์ าหนดให้และขอ้ความท่ีโจทยถ์าม วเิคราะห์แนวทางแกปั้ญหาดว้ยการวาดภาพ
และฝึกฝนการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย สรุปผลการจดักิจกรรมแต่ละล าดบัขั้นการจดัการ
เรียนรู้ ดงัน้ีล าดบัขั้นท่ี 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง นกัเรียนใหค้วามร่วมมือ และร่วมกิจกรรมบริหารสมอง 
(Brain Gym) ท าท่ามือประกอบการร้องเพลง แกว้ กะลา ขนั โอ่ง อยา่งสนุกสนาน  เป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยกระตุน้สมองใหพ้ร้อมในการเรียนรู้ไดดี้ ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ นกัเรียนมีความเขา้ใจในการ
วเิคราะห์โจทย ์การใชแ้ถบสีแยกชุดขอ้มูลในโจทยท์  าให้นกัเรียนง่ายในการอ่าน และแยกส่ิงท่ีโจทย์
ก าหนดกบัส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการหาไดดี้มากข้ึน นกัเรียนให้ความสนใจในการวาดภาพแสดงขอ้มูลท่ี
โจทยก์ าหนด ส่วนใหญ่บอกวา่เขา้ใจง่ายกวา่ขอ้ความในโจทย ์สามารถแสดงแนวคิดในการหา
ค าตอบได ้2-3 วธีิ เขียนสรุปค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก นกัเรียนสามารถฝึกการแก้
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากไดโ้ดยใชก้ารวาดภาพในการวาง
แผนการแกปั้ญหา โดยเขียนแสดงแนวคิดไดห้ลากหลายมากกวา่ 1 วธีิ และสรุปค าตอบไดถู้กตอ้ง 
ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป นกัเรียนเขียนสรุปวธีิการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุซ่ึงเร่ิม
จากการวาดภาพแสดงแนวทางการหาค าตอบจากส่ิงท่ีโจทยก์ าหนด การค านวณหาค าตอบดว้ย
วธีิการหลากหลาย การสรุปค าตอบ แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนยนืพดูน าเสนอ ล าดบัขั้นท่ี 5 ขั้นน าไปใช ้ 
นกัเรียนมีการวางแผนการแกปั้ญหาจากการวาดรูปกระบะทรายตามท่ีโจทยก์ าหนด ส่วนใหญ่

สามารถแกปั้ญหาได ้ 3 วธีิ คือวธีิท่ี 1 ค านวณปริมาตรทรายจากความสูงของทราย  
 

 
  ของความสูง 

1 ฟุตเท่ากบั 9 น้ิว วธีิท่ี 2 ค านวณความจุของกระบะทราย แลว้หาปริมาตรทราย โดยน า  
 

 
  คูณ

ความจุของกระบะ วธีิท่ี 3 ค านวณปริมาตรทรายในกระบะจากการหาผลลบระหวา่งความจุกระบะ 
ทรายและความจุของท่ีวา่งในกระบะ พบวา่ผลงานของนกัเรียนส่วนใหญ่อยูร่ะดบัคุณภาพดีมาก
จ านวน 26 คน (ร้อยละ 66.67) ระดบัคุณภาพดีจ านวน 11  คน (ร้อยละ 28.21) ระดบัคุณภาพพอใช้
จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 5.13)   
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ภาพ 4  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานในแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 5 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนหลงัร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ 

ผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน หลงัจากส้ินสุดการเรียนใน
แต่ละแผนจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ประเด็นคือความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้  

ในส่วนของการเขียนความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ พบวา่นกัเรียนไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัลกัษณะดา้นและรูปคล่ีของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก สูตรการหาปริมาตรและความจุ ปริมาตรน ้า
ท่ีบรรจุในภาชนะใสทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และการแกปั้ญหาสถานการณ์ปริมาตรและความจุ ซ่ึง
นกัเรียนส่วนใหญ่จะเขียนในลกัษณะการสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน และมีนกัเรียนบางคนเขียนส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ในลกัษณะของการท างานกลุ่ม ความสามคัคี  ดงัตวัอยา่งภาพ 5   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                 

ภาพ 5  ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
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ในส่วนของการเขียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ พบวา่นกัเรียนมี
ความรู้สึกในดา้นความสนุกในการเรียน นกัเรียนมีความสุข รู้สึกสนุกในการเรียนรู้ มีกิจกรรมใน
การเรียนหลากหลายแบบ ไม่น่าเบ่ือ ท าใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน และมีความ
เขา้ใจในการเรียน ดงัตวัอยา่งภาพ 6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพ 6  ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ในดา้นความสนุกในการเรียน   
 

ความรู้สึกในดา้นความช่ืนชอบต่อกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนรู้สึกชอบและสนุกกบั
กิจกรรมการเรียนรู้  รู้สึกต่ืนเตน้ ดีใจ สนุกในการใชส่ื้อในกิจกรรมปฏิบติั  ท าให้เขา้ใจในเน้ือหาท่ี
สอนมากข้ึน และท าใหช้อบการเรียนคณิตศาสตร์ ดงัตวัอยา่งภาพ 7  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                               ภาพ 7  ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ในดา้นความช่ืนชอบ 


