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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ในการ
จดัการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั จ านวน 39 
คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุ
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน จ านวน 5 แผน ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ  านวน 39 คนใชเ้วลาเรียนแผนละ 2 ชัว่โมง  รวมเวลาทั้งหมด 10 
ชัว่โมง  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก เป็นแบบ
ปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ แบบการเขียนบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครู 
และแบบการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยด าเนินการ
สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงแต่ละแผนมีล าดบัขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี ล าดบัขั้นท่ี 1 
ขั้นอุ่นเคร่ือง ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป และล าดบัขั้นท่ี 5 
ขั้นน าไปใช ้ ภายหลงัจากการเรียนจบแต่ละแผนใหน้กัเรียนเขียนบนัทึกความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้และความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ และผูว้จิยัเขียนบนัทึกผลหลงัการสอนตามล าดบัขั้นการ
เรียนรู้ เม่ือสอนจบทั้ง 5 แผนแลว้ ในสัปดาห์ถดัไปใหน้กัเรียนท าการทดสอบดว้ยแบบแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการ
ทดสอบ 60 นาที 

การวเิคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูลผลการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน 
ประกอบดว้ย 3 ประเด็นดงัต่อไปน้ี  

1.  วเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
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  2.  วเิคราะห์ขอ้มูลการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน จากการเขียนบนัทึกผลหลงัการ
สอนของครู 

3.  วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ จากการเขียน
บนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานในการจดัการเรียนรู้ พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบ
เท่ากบั 23.97 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละค่าเฉล่ียเท่ากบั 79.90 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.23 และนกัเรียนจ านวน 33 คน (ร้อยละ 84.62) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดบัดีและดีมาก ผา่นตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพผลการสอน คือจ านวนนกัเรียนร้อยละ 80 
ข้ึนไปไดผ้ลการเรียนระดบัดีและดีมาก 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการใช้การเรียนรู้ทีใ่ช้สมองเป็นฐาน 
ผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขียนบนัทึกพฤติกรรมตามสภาพจริงหลงัการจดัการเรียนรู้ 

ตามล าดบัขั้นการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน พบวา่โดยสรุปขอ้มูลพฤติกรรมในภาพรวมของแต่ละ
ล าดบัขั้นการเรียนรู้ทั้งหมด สรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี ล าดบัขั้นท่ี 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ี
กระตือรือร้น ต่ืนตวั ร่วมกิจกรรมเกมทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) ดว้ย
ความสนุก ส่งผลใหส้มองของนกัเรียนมีการปรับตวั มีความพร้อมรับกบัการเรียนรู้ในเน้ือหา
คณิตศาสตร์ท่ีเตรียมไว ้ ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีการ
วางแผนการเรียนรู้แบบลองผิด ลองถูก ช่วยเหลือกนัในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม ได้
พฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก นกัเรียน
ไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้รียน ฝึกทกัษะทางการค านวณ ฝึกฝนดว้ยการท าซ ้ าจากโจทยท่ี์หลากหลาย ท าให้
เกิดความคล่อง ช านาญมากข้ึน ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป นกัเรียนสามารถสรุปความรู้ดว้ยการวาดภาพ 
เขียนบรรยายไดส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั เรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ความรู้ท่ีไดจ้ะติดอยูใ่นความจ า และนกัเรียนสามารถพดูน าเสนอใหก้บัเพื่อนๆในหอ้งเรียน
ได ้ล าดบัขั้นท่ี 5 ขั้นน าไปใช ้ นกัเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางในการแกปั้ญหา ส่วนใหญ่ใชก้าร
วาดภาพช่วยในการอธิบายแนวคิด สะทอ้นให้เห็นวา่นกัเรียนไดใ้ชส่ิ้งท่ีตนไดเ้รียนผา่นการปฏิบติั  
ทดลองท า  แสดงแทนดว้ยการวาดภาพนั้น สามารถน ามาช่วยในการแกปั้ญหาได ้ พบวา่ผลงานท่ี



47 
 

 
 

นกัเรียนไดท้  าในขั้นน าไปใชโ้ดยภาพรวมของทุกแผนการจดัการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ไดร้ะดบัคุณภาพ
ดีมากคิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือระดบัคุณภาพดีคิดเป็นร้อยละ 37.44 ระดบัคุณภาพพอใช ้
คิดเป็นร้อยละ 9.23 และไม่มีนกัเรียนคนใดอยูใ่นระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนหลงัร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่โดยสรุปขอ้มูลใน

ภาพรวมของการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ในลกัษณะการสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน ดงัเช่น ลกัษณะดา้นและรูปคล่ีของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
สูตรการหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ในดา้นความสนุกในการเรียน นกัเรียนมีความสุข รู้สึกสนุกในการเรียนรู้ 
ไม่น่าเบ่ือ มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีความเขา้ใจในการเรียน ในดา้นความช่ืนชอบ
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน  นกัเรียนรู้สึกชอบและสนุกกบักิจกรรมการเรียนการสอน ท าใหช้อบ
การเรียนคณิตศาสตร์  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ในการจดัการเรียนรู้ เร่ืองปริมาตร
และความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 ผลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่    
ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน พบวา่นกัเรียนจ านวน 33 คน (ร้อยละ 84.62) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีและดีมาก ผา่นตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพผลการสอน แสดงให้
เห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากการจดัการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน เร่ืองปริมาตรและความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก  มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีเก่ียวกบัปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อรวรรณ  บุญสมปาน (2551) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใชส้มองเป็นฐานผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดคือร้อยละ 50 และอยูใ่นระดบัดี 

ผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขียนบนัทึกพฤติกรรมตามสภาพจริงหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ตามล าดบัขั้นการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน พบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมกระตือรือร้น ต่ืนตวั ร่วม
กิจกรรมดว้ยความสนุก ส่งผลใหส้มองของนกัเรียนมีการปรับตวั มีความพร้อมรับกบัการเรียนรู้ 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในขั้นน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชเ้กมท่ีมีลกัษณะค าถามเปิด มีหลายค าตอบเป็นการส่งเสริม
การคิดค านวณ ใชก้ารแข่งขนัร่วมดว้ย และบางแผนใชกิ้จกรรมเคล่ือนไหว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมใหก้บัสมอง โดยสอดคลอ้งกบัโกวทิ ประวาลพฤกษ ์(2553, หนา้ 23 - 26) ไดเ้สนอแนว
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ทางการสอนท่ีเนน้การท างานของสมองไวว้า่การสร้างบรรยากาศใชเ้ร่ืองข าขนั ใชค้  าพูดเชิงบวก ลด
ความกงัวลของผูเ้รียน ท าให้สมองท างานไดดี้ ใชส่ื้อหลากหลายน าเสนอไวใ้นห้องเรียน เพื่อน าสู่
ความสนใจ และพร้อมท่ีจะใหน้กัเรียนเรียนโดยเฉพาะส่ือท่ีนกัเรียนชอบ    

ขั้นการเรียนรู้พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีการวางแผนการเรียนรู้
แบบลองผดิ ลองถูก ช่วยเหลือกนัในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไดพ้ฒันาความคิด
สร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการหลากหลายจากการปฏิบติักิจกรรมจากส่ือแท่งไมห้ลาก
สีสันรูปทรงลูกบาศก ์ จนสามารถสรุปมาเป็นขอ้ความ สูตรการหาปริมาตรและความจุของรูปทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากได ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมผา่นส่ือ วตัถุท่ีจบั
ตอ้งได ้เช่น ส่ิงของจริงท่ีมีลกัษณะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก แท่งไมห้ลากสีสันรูปทรงลูกบาศก ์กล่อง
พลาสติกใสทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก นกัเรียนไดว้าดภาพรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตาม
สถานการณ์ท่ีครูก าหนด  เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากรูปธรรมสู่นามธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนว
การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ของพรพิไล เลิศวชิา (2552, หนา้ 10) 
ท่ีเสนอแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ตามหลกัการท างานของสมอง ไวว้า่การสอนคณิตศาสตร์ตอ้ง
กระตุน้ใหใ้ชส้มองหลายส่วนคือ ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีรับภาพ ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีรับเสียง ส่วนท่ีท าหนา้ท่ี
รับสัมผสั เพื่อกระตุน้ให้การรับรู้ผา่นการท างานของสมอง ตามระบบธรรมชาติ สมองจะเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไดดี้เม่ือสมองไดส้ัมผสัรับรู้จากของจริง หรือวตัถุสามมิติท่ีหลากหลาย การสอน
คณิตศาสตร์โดยให้สมองมองเห็น รับรู้ถึงความหมาย (Meaning) ของส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้ เม่ือได้
สัมผสัรับรู้เร่ืองราวเหตุการณ์รูปธรรมต่างๆ ของส่ิงนั้นก่อน ค านิยามมีไวอ้ธิบายสรุปส่ิงรูปธรรม  
เช่น การสอนเร่ืองความจุและปริมาตร ควรมีภาพส่ือความเขา้ใจ 

นอกจากน้ีการท่ีนกัเรียนไดน้ าความรู้เก่ียวกบัปริมาตรและความจุทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริงของนกัเรียน เช่นปัญหาเก่ียวกบัการ
ออกแบบขนาดของกล่องน ้าผลไมใ้หมี้ปริมาตรตามท่ีก าหนด ท าใหน้กัเรียนสามารถวเิคราะห์แนว
ทางการปัญหาได ้สามารถออกแบบขนาดความกวา้ง ยาว สูงของกล่องน ้าผลไมไ้ดห้ลากหลายแบบ 
หรือบางสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของกล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก พบวา่นกัเรียน
สามารถใชค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะดา้นกวา้ง ดา้นยาว และสูง วเิคราะห์แนวทางวธีิแกปั้ญหาได้
หลากหลาย การตรวจค าตอบของสถานการณ์ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริงนั้น ครูตอ้งพิจารณาทั้ง
ความถูกตอ้งของการค านวณและความเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงไปพร้อมๆกนั เป็นการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรอบคอบและมีเหตุผลในการสรุปค าตอบ นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลงานการ
แกปั้ญหาในขั้นน าความรู้ไปใชอ้ยูใ่นระดบัคุณภาพท่ีดีมากทุกแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัท่ี โกวทิ 
ประวาลพฤกษ ์(2553, หนา้ 23 - 26) กล่าววา่ หลกัสูตรเนน้การเรียนรู้ของสมองตอ้งใชส้ถานการณ์
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ชีวติจริง ปัญหาในชีวติจริง ใชส้ถานการณ์จ าลองมาแทนชีวติจริง ท าเป็นเกมและรูปแบบจ าลอง
ต่างๆใหน้กัเรียนลงมือท าโครงงาน โครงการดว้ยการคิดเอง เลือกเอง ลงมือท าเอง 

ผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่โดยสรุปขอ้มูลใน
ภาพรวมของการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด นกัเรียนสามารถสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ใน
ลกัษณะเน้ือหาท่ีไดเ้รียน เก่ียวกบัลกัษณะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูปคล่ีของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก สูตร
การหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก อาจเน่ืองมาจากแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนไดถู้กฝึกการสรุปความรู้ในล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป ดว้ยการวาดภาพ เขียนสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
และพดูน าเสนอ แลกเปล่ียนกบัเพื่อนๆในห้องเรียนเป็นกลุ่ม และนกัเรียนไดส้รุปความรู้สึกท่ีมีต่อ
การเรียนรู้ในดา้นความสนุกในการเรียน นกัเรียนมีความสุข รู้สึกสนุกในการเรียนรู้ ไม่น่าเบ่ือ มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีความเขา้ใจในการเรียน ในดา้นความช่ืนชอบต่อแนวการ
สอน นกัเรียนรู้สึกชอบและสนุกกบัแนวการสอน ท าใหช้อบการเรียนคณิตศาสตร์ สอดคลอ้งกบั 
Renate Nummela Caine และ Geoffrey Caine (อา้งในสุนทร โคตรบรรเทา 2548, หนา้1-2) ท่ีกล่าว
วา่อารมณ์มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ไดรั้บอิทธิพลจากอารมณ์และมีอารมณ์เป็นตวั
จดัการ ผลกระทบทางอารมณ์ของบทเรียนหรือประสบการณ์ชีวติจะมีผลต่อความรู้สึกหรือเจตคติ
ต่อการเรียนรู้อยา่งมหาศาลทีเดียว  
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่การใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง
ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ส่งผลใหน้กัเรียนจ านวน 33 คน (ร้อยละ 84.62) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีและดีมาก นกัเรียนมีการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น  เรียนรู้ดว้ยตนเอง
ผา่นการปฏิบติัจนสามารถสรุปความรู้ดว้ยตนเอง ตลอดจนน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาสถานการณ์ได ้
ทั้งน้ีเพราะการจดักิจกรรมแต่ละล าดบัขั้นของการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน มีความสัมพนัธ์
กบัหลกัการท างานของสมองท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีดี ตัง่แต่การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนไปจน
การขั้นน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้เป็นการเรียนคณิตศาสตร์อยา่งมีความหมาย ผา่นการปฏิบติั เรียนรู้
ดว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนมีความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนรู้วา่ เป็นกิจกรรมท่ีท าให้
พวกเขารู้สึกสนุกและช่ืนชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 
1. ในการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ครูผูส้อน

ตอ้งท าความเขา้ใจ แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ตามหลกัการท างานของสมอง ท่ีค  านึงถึง ส่ิงท่ี
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สมองจะรับรู้ไดดี้ เม่ือนกัเรียนเรียนรู้ผา่นส่ือสัมผสั  สีสันเขม้สดุดตา เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ของ
สมอง ควรออกแบบกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั ผา่นส่ือ เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ควร
เช่ือมโยงความรู้จากประสบการณ์จริง และใชส่ื้อใกลต้วัของนกัเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
จะส่งผลใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา
เก่ียวกบัปริมาตรและความจุไดม้ากข้ึน 

3. ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์ไม่ควรปิดกั้นความคิด
ของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ดลองปฏิบติักิจกรรมอยา่งหลากหลาย จนคน้พบแนวทางท่ี
เหมาะสม  

4. ควรใหเ้วลาในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ เพราะบางกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
ดว้ยตนเอง อาจตอ้งใชเ้วลาทดลองคน้หาแนวทางแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย  ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน
พอสมควร ครูไม่ควรเร่งเวลา ควรมีการปรับ ยดืหยุน่เวลาใหเ้หมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานวชิา

คณิตศาสตร์ในเน้ือหาและระดบัชั้นอ่ืนๆ  
2. ควรมีงานวิจยัการพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน 

เช่นทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย หรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์


