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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลในการแก้โจทยปั์ญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงั ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ IMPROVE 
ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความสามารถในการให้เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์หลงั
เรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to compare the students’ reasoning ability in solving mathematical problems 
on “Properties of Exponents” using IMPROVE process with creative problem solving process and conventional 
learning approaches. The sample for this study consisted of Mattayomsuksa 2 students in Sirindhorn School, Surin. 
The results of this study were 1) after using IMPROVE process with creative problem solving process and 
conventional learning approaches, the students in the experimental group had a higher reasoning ability in solving 
mathematical problems, at the 0.5 level of significance; 2) the students in the experimental group had higher 
reasoning ability in solving mathematical problems than controlled students at the 0.5 level of significance. 

. 
 
 

ค าส าคญั:  กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ IMPROVE ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ความสามารถ 
 ในการใหเ้หตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหา สมบติัของเลขยกก าลงั 
Keywords: IMPROVE Process with creative problem solving process, Reasoning ability of students leaning,  

Properties of exponents 
* นักศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทน า 
การจัดการเรียนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นให้เยาวชนทุก
คนได้เรียน รู้อย่างเต็มศักยภาพ  มุ่งเน้นให้ผู ้เรียน
สามารถน าความรู้ ทักษะ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต 
การศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒน าการคิดอย่าง เป็น ระบบ  และส ร้างสรรค ์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 10) 

ก ารพัฒ น าผ ลสั ม ฤท ธ์ิ ท างก าร เรี ยน
คณิตศาสตร์อาจมีหลายแนวทาง แนวทางหน่ึงคือการ
พฒันาความรู้ทางคณิตศาสตร์ เน่ืองจากความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ไปใชง้าน (อมัพร มา้คะนอง: 2554) และมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ นอกจากความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้ว การ
พัฒนาผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนควรให้ความส าคญักับการพฒันาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ควบคู่กนัไป โดยเฉพาะ
ความสามารถในการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
เน่ืองจากถา้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา
คณิตศาสตร์ไดลึ้กซ้ึง ยาวนาน และช่วยใหน้กัเรียนเห็น
ความส าคญัและคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์และเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้
เห็นได้ว่าการพฒันาความรู้คณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับ
การให้เหตุผลในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ น่าจะ
ช่วยใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ดี
ข้ึน ซ่ึงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ี
มีความเป็นไปได้ท่ีจะพฒันาความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ควบคู่กันไปและก าลงัเป็นท่ี
ได้รับความสนใจคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
กระบวนการ IMPROVE ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีเนน้การ
รู้คิดขณะเรียนรู้เน้ือหาใหม่และน าความรู้ไปใชง้าน ท า

ให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ในเน้ือหาสาระท่ี เรียน 
(Mevarech and Kramarski, 1997)  

กระบวนการ IMPROVE มุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดความรอบรู้ในเน้ือหา โดยนักเรียนเป็นผู ้สร้าง
ความรู้ และน าความรู้ไปใชง้านดว้ยตนเอง ซ่ึงมีค าถาม
ท่ีเน้นการรู้คิดเป็นแนวทาง มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด ผูส้อนมีการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดทางการ
เรียนและให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นักเรียน รวมถึงมีการ
เพ่ิมพูนความรู้ให้ เข้าใจมากข้ึน  และมีการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดทางการเรียน ซ่ึงมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นน าไปสู่ความรู้ใหม่ (Introducing 
new concept)  

ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างความรู้โดยใช้ค  าถามท่ีเน้น
การรู้คิด (Metacognitive questioning)  

ขั้นท่ี 3 ขั้นน าความรู้ไปใชง้านโดยใชค้  าถาม
ท่ีเนน้การรู้คิด (Practicing)  

ขั้นท่ี 4 ขั้นทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาด
และอุปสรรค (Reviewing and reducing difficulties)  

ขั้นท่ี 5 ขั้นสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความ
รอบรู้ (Obtaining mastery)  

ขั้นท่ี 6 ขั้นตรวจสอบความเข้าใจนักเรียน 
(Verification)  

ขั้นท่ี 7 ขั้นปรับแกค้วามเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน
และเพ่ิมพนูความรู้ (Enrichment)   

ในงานวิจยั เร่ือง ผลของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การฝึกการรู้คิดด้วยวิธี 
IMPROVE ท่ี มี ต่ อ ค วาม รู้ท างค ณิ ตศ าสต ร์แล ะ
ความสามารถในการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ตวัอยา่งประชากรคือนักเรียนในวิทยาลยัของประเทศ
อิสราเอล จ านวน 81 คน ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนแบบปกติ กลุ่ม
ทดลองได้รับการสอนโดยกระบวนการ IMPROVE 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการ 
IMPROVE มี ค ว า ม รู้ ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกวา่
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นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ (Zemira R. Mevarech and 
Shimon Fridkid, 2006) 

ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า เชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  เ ป็ น
ความสามารถในการคิดหาค าตอบหรือวิธีแกปั้ญหาท่ี
แตกต่ างจากก ารแก้ ปั ญ ห าโดยทั่ วไป  มี ค วาม
หลากหลายและแปลกใหม่ ท าให้ได้ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาท่ี คิดค้นไว้หลาย ๆ  ทาง และสามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดอย่างมี
เหตุผลในสถานการณ์นั้นๆได้อย่างถูกตอ้ง (Isaksen, 
Dorval & Treffinger, 2000) กระบวนการแกปั้ญหาเชิง
ส ร้ างส รรค์  เป็ น กระบ วน การท างค วาม คิ ด ท่ี
ป ระกอบด้วยความ คิ ด เอกนั ยจ ากความ รู้และ
ประสบการณ์เดิม และความคิดอเนกนัยจากความคิด
สร้างสรรค ์ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้ น ท่ี  1 ขั้ น ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ ปั ญ ห า 
(Understanding the challenge)  

ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างแนวคิดท่ีหลากหลายในการ
แกปั้ญหา (Generating idea) 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นเตรียมการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั 
(Preparing for action)  

ขั้นท่ี 4 ขั้นวางแผนแลว้ปฏิบัติตามแนวคิด 
(Planning your approach) 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยเร่ือง ผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เป รียบ เที ยบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิ ง
สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อน
และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจยัพบวา่ 1) นักเรียน
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ี เรียนโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา

เชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 3) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดย
ใช้ ก ร ะ บ วน ก าร แ ก้ ปั ญ ห า เชิ ง ส ร้ า งส ร ร ค์ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค์
ท างคณิ ตศาสต ร์ค่ อย  ๆ  เป ล่ียนแปลงและดี ข้ึน 
(อรวรรณ ตนัสุวรรณรัตน์ , 2552) 

ดังนั้ น  ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียน รู้คณิ ตศาสตร์โดยกระบวนการ IMPROVE 
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดย
เลือกเน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการวิจยั เร่ืองสมบติัของเลข
ยกก าลงั ซ่ึงสมบติัของเลขยกก าลงัเป็นเน้ือหาสาระท่ีมี
ความส าคญัและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ดงันั้นมนุษยค์วรจะมีมโนทศัน์ในเร่ืองสมบติัของเลข
ยกก าลังอย่างถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตร์ต่อไป ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางและเป็น
ประโยชน์ส าหรับครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้น้ีไป
ใชเ้พื่อพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน รวมถึงครูและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้นวทางในการพฒันาความสามารถใน
การใหเ้หตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้

เหตุผลในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นัก เรียน ท่ี เรียนด้วยการจัด กิจกรรมการ เรียน รู้
คณิตศาสตร์โดยกระบวนการ IMPROVE ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้
เหตุผลในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นัก เรียน ท่ี เรียนด้วยการจัด กิจกรรมการ เรียน รู้
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คณิตศาสตร์โดยกระบวนการ IMPROVE ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์กับกลุ่มท่ีเรียน
ดว้ยวธีิปกติ 
 

วธีิการวจัิย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการการวิจัยคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน 
สิรินธร จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 14 ห้องเรียน จ านวน 
551 คน 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
นักเรียนจ านวน 80 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โด ย สุ่ ม ม าจ าน วน  2 
ห้องเรียนแลว้จบัสลาก เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการเรียน
การสอน ผลปรากฏดังน้ี นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2/5 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยกระบวนการ 
IMPROVE ร่ วม กับ ก ระบ วน ก ารแก้ ปั ญ ห าเชิ ง
สร้างสรรค์ส าหรับกลุ่มทดลอง จ านวน 10 แผน และ
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติส าหรับ
กลุ่มควบคุม จ านวน 10 แผน ซ่ึงแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ IMPROVE 
ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้นกัเรียนเกิดความรอบรู้ใน
เน้ือหา โดยนักเรียนสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้
งานดว้ยตนเองซ่ึงมีค าถามท่ีเน้นการรู้คิดเป็นแนวทาง 
นักเรียนมีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดและคิดหา
ค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างไปจากการ

แกปั้ญหาโดยทัว่ไป ซ่ึงมีความหลากหลายและแปลก
ใหม่ ซ่ึงมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่ความรู้ใหม่และท าความ
เ ข้ า ใ จ ปั ญ ห า  (Introducing new concept and 
understanding the challenge: I) เป็นขั้นท่ีครูน าเสนอ
บริบทท่ีสัมพนัธ์กับความรู้ใหม่ท่ีจะสอนแก่นักเรียน
จากนั้นรวบรวมขอ้มูลท่ีสังเกตได ้พิจารณาขอ้มูลและ
มองปัญหาในหลายๆ มุมมอง แยกแยะประเด็นของ
ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ี
ก าหนดให้กับส่ิงท่ีต้องการให้หา และพิจารณาว่า
ความรู้ในเร่ืองใดท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้  

ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างความรู้และสรุปความรู้ใหม่
โดยใช้ค  าถามท่ี เน้นการรู้คิดและสร้างแนวคิด ท่ี
ห ล าก ห ล าย ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  (Metacognitive 
questioning and generating idea: M) เ ป็ น ขั้ น ท่ี ใ ห้
นักเรียนใช้บริบทท่ีสัมพนัธ์กับความรู้ใหม่ท่ีจะสอน
จากขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างและสรุปความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง โดยมีค าถามท่ีเนน้การรู้คิดเป็นแนวทาง จากนั้น
นักเรียนมีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิด เก่ียวกับ
ความรู้ใหม่ท่ีได้สรุป  และจะต้องไม่มีการประเมิน
ความคิดเห็นท่ีแสดงออกมาวา่เป็นส่ิงท่ีใชไ้ดห้รือไม่ได ้
เพราะจะเป็นการสกดักั้นความคิดสร้างสรรค ์

ขั้นท่ี 3 ขั้นน าความรู้ไปใชง้านโดยใชค้  าถาม
ท่ีเน้นการรู้คิดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ (Practicing: P) 
เป็นขั้นท่ีนกัเรียนน าความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บจากขั้นท่ี 2 ไป
ประยกุตใ์ชก้บัปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาใหม่ โดย
มีค าถามท่ีเน้นการรู้คิดเป็นแนวทาง รวมถึงนักเรียนมี
การแลกเปล่ียนเก่ียวกับการน าความรู้ไปใช้งาน โดย
การให้นักเรียนท าใบงานท่ีได้รับมอบหมายแล้วใช้
ค  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนน าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปใชใ้น
การท าใบงาน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาด
และอุปสรรค  (Reviewing and reducing difficulties: 
R) เป็นขั้นท่ีเน้นให้นักเรียนไดมี้การมองยอ้นกลบัไป
พิจารณาทบทวนถึงขอ้ผิดพลาดและอุปสรรคต่าง ๆ 
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รวมถึงเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการปรับแกข้อ้ผิดพลาด
ท่ีพบในขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความ
รอบรู้ (Obtaining mastery: O) เป็นขั้ นท่ีครูให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ี
วางไว ้โดยอาศยัขอ้ผิดพลาดหรืออุปสรรคจากขั้นท่ี 4 
เป็นแนวทางในการช่วยเหลือ 

ขั้ น ท่ี  6 ขั้ น ต ร ว จส อบ ผ ล ก าร เรี ย น รู้ 
(Verification: V) เป็นขั้นท่ีครูตรวจสอบความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ใหม่ของนกัเรียนโดยอาศยัวธีิการ
ท่ีหลากหลาย เช่น การถามตอบ การสังเกต การตรวจ
ใบงาน การทดสอบ รวมถึงให้นกัเรียนมีการตรวจสอบ
ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง 

ขั้ น ท่ี  7 ขั้ น เพ่ื อป รับ แก้ค วาม เข้ าใ จ ท่ี
คลาดเคล่ือนและเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ (Enrichment: E) 
เป็นขั้ น ท่ีครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบผล
การเรียนรู้ในขั้นท่ี 6 จากนั้นมีการให้ขอ้มูลป้อนกลบั
กบันักเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบถึงขอ้ผิดพลาดและ
ส่ิ ง ท่ี ต้อ งป รับ ป รุ งแก้ไข  ส าห รับ นั ก เรี ยน ท่ี มี
ขอ้ผิดพลาดทางการเรียน ครูปรับแก้ความเขา้ใจด้วย
วธีิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  

จากนั้ นน าไปให้ผู ้ เช่ี ยวชาญตรวจสอบ
พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของแผนการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสมและมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม
กระบ วนการ  IMPROVE ร่ วมกับ กระบ วนการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ดงัตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 แสดงกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม 
กระบวนการ IMPROVE ร่วมกบั    
กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
 

ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
I 1. ทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียน 

2. ยกตวัอยา่ง 
3. ใชค้  าถามใหน้กัเรียนเกิดความรู้ใหม่ เช่น 
      - สมบั ติ การคูณ เลขยกก าลังต้องท า
อยา่งไร สมบติัการหารเลขยกก าลงัท าอยา่งไร 

M 
 
 

4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน 
แลกเปล่ียนความรู้ แลว้ให้น าเสนอแนวคิด 
โดยไม่มีการประเมินความคิดท่ีแสดงออกมา
วา่เป็นส่ิงท่ีใชไ้ดห้รือไม่ ใหร้ะดมความคิด  

ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 และใหไ้ดว้ธีิการในการแกปั้ญหาจ านวนมาก  

5. ถามค าถามท่ีเนน้การรู้คิด  
      -  เราตอ้งการหาขอ้สรุปเร่ืองใด 
      -  ใชค้วามรู้เร่ืองใดบา้งในการหาค าตอบ
6. ใหท้ าใบกิจกรรมโดยครูคอยแนะน า 
7. ช่วยกนัสรุปเป็นความรู้  
8.ให้ตอบค าถามเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของความรู้และกระบวนการไดม้าของความรู้ 
       - ขอ้สรุปท่ีไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
       - มีวธีิการตรวจสอบอยา่งไร 
9. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจใช้
ค  าถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 
และใหน้กัเรียนซกัถามเก่ียวกบัขอ้สงสยั 

P 
 

10. ใหน้กัเรียนท าใบงาน 
11. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดว่าจะ
ด าเนินการอยา่งไรเพ่ือใหป้ระสบผลส าเร็จ  
       - ตอ้งการขอ้มูลอะไรเพ่ิมหรือไม่ 
       - จะเลือกใชว้ธีิการใด เพราะเหตุใด 
12. สั ง เก ต ให้ ค  าแน ะน าแล ะ ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือนกัเรียน  
        - จะวางแผนท างานอยา่งไร      
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ตารางที ่1 แสดงกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม 
กระบวนการ IMPROVE ร่วมกบั    
กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
R 13. ให้นักเรียนมองกลบัไปพิจารณาทบทวน

ถึงขอ้ผิดพลาดและอุปสรรคต่าง ๆ  
14. เปิดโอกาสให้นักเรียน มีการปรับแก้
ขอ้ผิดพลาดท่ีพบในขั้นท่ี 3 

O 15. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

V 
 

16. ใหน้กัเรียนบอกประเด็นท่ียงัไม่เขา้ใจ  
17. ให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ
ของตนเอง 

E 
 

18. ครูใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่นกัเรียนและน า
ขอ้มูลท่ีไดป้รับแกข้อ้ผิดพลาดและส่ิงท่ี
นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจโดยอธิบายเพ่ิมเติมให้
นกัเรียนกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจ ซ่ึงนกัเรียนกลุ่มท่ี 

ขั้นตอน กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 เขา้ใจก็จะไดต้รวจสอบความเขา้ใจของ

ตนเองอีกคร้ัง 
 19. สรุปและสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีเรียนในคาบเพ่ือน าไปสู่การเรียนใน
เร่ืองต่อไป 
20. ครูสรุปประเด็นเพ่ิมเติมท่ีนักเรียนยัง
บกพร่องในการแก้ปัญหา เพ่ือสร้างความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัใหก้บันกัเรียน 

 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลใน
การแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองสมบัติของ
เลขยกก าลงั 2 ชุด ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวนชุด
ละ 6 ขอ้ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา
และความเหมาะสมด้านภาษาของขอ้ค าถามและให้
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 ท ดสอบ ก่อน เรียน  (Pretest) โดยใช้

แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลในการ
แกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน ไปทดสอบ
ก่อนเรียนกบันักเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ท าการเก็บขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการทดสอบ 

3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 
สมบติัของเลขยกก าลงั ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจ านวน 10 แผน 
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

3.3 ทดสอบหลัง เรียน  (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผลในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียน ตรวจให้
คะแนนและเก็บบนัทึกคะแนนไว ้

3.4 เม่ือส้ินสุดการทดลองแลว้น าขอ้มูลท่ีได้
จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตวัอย่างไปวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยัต่อไป 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.1 เปรียบเทียบความสามารถในการให้
เหตุผลในการแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
สมบติัของเลขยกก าลงั ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยค านวณหาค่าเฉ ล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที 

     4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการให้
เหตุผลในการแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
สมบัติของเลขยกก าลงั ของนักเรียนทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าที 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู ้วิ จัยได้วิ เค ราะ ห์ ข้อมู ลแล้วน า เสน อ

ตามล าดบัขั้น ดงัต่อไปน้ี   
1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน

ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มตวัอยา่ง ปรากฏดงั
ตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน  
  เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงั ระหวา่ง 
  กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม (คะแนน 
  เตม็ 72 คะแนน) 
 

การจดั
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
n 

คะแนนก่อนเรียน 
t 

X  S.D. 

กลุ่มทดลอง 40 6.33 3.96 
- 0.08 

กลุ่มควบคุม 40 6.40 2.81 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนก่อน

เรียน เร่ือง สมบัติของเลขยกก าลงั ระหว่างการกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 นั่นคือ ความรู้ของนักเรียนก่อนเรียนไม่มี
ความแตกต่างกนั 

2. ความสามารถในการให้เหตุผลในการแก้
โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ปรากฏดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ

ในการให้เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง เร่ือง สมบัติของเลข
ยกก าลงั (คะแนนเตม็ 72 คะแนน) 

 

นกัเรียน
กลุ่ม

ทดลอง 
n 

คะแนน 
t 

X  S.D. 

ก่อนเรียน 40 5.90 4.25 
37.73 

หลงัเรียน 40 57.55 7.82 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ คะแนนความสามารถ
ใน ก ารให้ เห ตุ ผ ล ใน ก ารแก้ โ จท ย์ปั ญ ห าท าง
คณิตศาสตร์ เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงัของนกัเรียน

กลุ่มทดลอง ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.90 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.25 และหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 57.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.82 
เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบทีแบบอิสระ 
(t – independent Samples test) พบวา่ความสามารถใน
การให้เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงั ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 3. คะแนนความสามารถในการให้เหตุผล
ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองสมบติัของ
เลขยกก าลงั หลงัเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ปรากฏดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ 

 ในการใหเ้หตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง  
 คณิตศาสตร์ เร่ืองสมบติัของเลขยกก าลงั 
 หลงั เรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
 ควบคุม (คะแนนเตม็ 72 คะแนน) 
 

การจดั
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
n 

คะแนนหลงัเรียน 
t X  S.D. 

กลุ่มทดลอง 40 57.55 7.82 
10.71 

กลุ่มควบคุม 40 41.48 5.39 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า คะแนนความสามารถ
ใน ก ารให้ เห ตุ ผ ล ใน ก ารแก้ โ จท ย์ปั ญ ห าท าง
คณิตศาสตร์ เร่ืองสมบติัของเลขยกก าลงัของนักเรียน
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 57.55 และกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 41.48 เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชก้าร
ทดสอบทีแบบอิสระ (t – independent Sample test) 
พบวา่คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลในการแก้
โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองสมบัติของเลขยก
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ก าลงัของนักเรียนหลงัเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ พั ฒ น าก า ร ข อ ง
ความสามารถในการให้เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองสมบัติของเลขยกก าลังของ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ผูว้จิยัขอน าเสนอพฒันาการของความสามารถ 
ในการใหเ้หตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์  
เร่ืองสมบติัของเลขยกก าลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
ตามภาพประกอบท่ี 1  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 ผลงานของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียน 

              และหลงัเรียนของแบบวดัความสามารถใน 

              การใหเ้หตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง    
              คณิตศาสตร์ 

 
 นักเรียนกลุ่มทดลอง มีพัฒนาการคะแนน

ความสามารถในการให้เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนดีข้ึนเม่ือเทียบกบัก่อนเรียน 

โดยก่อนเรียนนักเรียนสามารถเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้บ้างแต่ยงัไม่ชัดเจน และหลังเรียน
นกัเรียนสามารถน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดย
การแปลผลจากปัญหาหรือ สถานการณ์ไปสู่รูปแบบท่ี
เขา้ใจง่ายหรือประโยคสัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้งชดัเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 
 

บทสรุป 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยกระบวนการ  IMPROVE ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถในการให้
เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยกระบวนการ  IMPROVE ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถในการให้
เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน
สูงกวา่นักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

บทวจิารณ์ 
1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยกระบวนการ  IMPROVE ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถในการให้
เหตุผลในการแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ีอาจเป็น
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ 
IMPROVE ร่ วม กับ ก ระบ วน ก ารแก้ ปั ญ ห าเชิ ง
สร้างสรรค ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นเป็นวิธีสอนท่ีเน้นให้
นักเรียนสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ด้วยตนเอง
โดยอาศัยค าถามท่ีเน้นการรู้คิด เน้นการสร้างความรู้
ผ่ าน การ เรียน รู้ ร่ วมกัน  เน้ น การส ร้ างวิ ธี ก าร ท่ี
หลากหลาย ใชเ้หตุผลในการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม 
และเน้นการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางการเรียนและ
การให้ ข้อมู ล ป้ อน กลับ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนท ราบ
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ข้อผิดพลาดและส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผล
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี ดี ข้ึน ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Bracha Kramarski, 
Zemira R. Mevarech and Adiva Lieberman (2001) ท่ี
ท าการวิจยัเร่ือง ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชก้ารฝึกการรู้คิดดว้ยกระบวนการ IMPROVE ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยการฝึกการรู้คิด
ด้วยกระบวนการ IMPROVE มีความสามารถในการ
ใหเ้หตุผลสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยกระบวนการ  IMPROVE ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความสามารถในการให้
เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน
สูงกวา่นักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ 
IMPROVE ร่ วม กับ ก ระบ วน ก ารแก้ ปั ญ ห าเชิ ง
สร้างสรรค์ มีการใช้ค  าถามท่ีเน้นการรู้คิดท่ีใช้ก ากับ
ความคิดของนกัเรียนในการให้เหตุผลส าหรับเลือกใช้
วิธีท่ีเหมาะสมในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
ในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดีกว่ากลุ่มท่ี
เรียนแบบปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจัยของ Zemira 
R. Mevarech and Shimon Fridkin (2006) ท่ีท าการวิจยั
เร่ือง ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
ใชก้ารฝึกการรู้คิดดว้ยวธีิ IMPROVE ท่ีมีต่อความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ผลการวจิยัช้ีให้เห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
กระบวนการIMPROVE มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกวา่
นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ การวจิยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง
การเปล่ียนแปลงความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในวิทยาลัยภายใต้การใช้
วธีิการสอนการรู้คิด ซ่ึงงานวจิยัส่วนใหญ่มุ่งเนน้เฉพาะ

การใช้กระบวนการIMPROVE กับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของ Burton 
(1985) ท่ีกล่าวว่า การให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองเป็นวธีิการสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ
และจ าส่ิงท่ีเรียนไดน้าน สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
สถานการณ์ใหม่ได ้ 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้ าแบบวดัความพึงพอใจ
ในการจัด กิจกรรมการเรียน รู้โดยกระบวนการ 
IMPROVE ร่ วม กับ ก ระบ วน ก ารแก้ ปั ญ ห าเชิ ง
สร้างสรรค ์พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ดี นั่นคือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ 
IMPROVE ร่ วม กับ ก ระบ วน ก ารแก้ ปั ญ ห าเชิ ง
สร้างสรรค์นอกจากจะเพ่ิมความสามารถในการให้
เหตุผลในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนแลว้ยงัท าให้
นกัเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์อีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1.1 ผู ้สอนควรศึกษาขั้ นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ IMPROVE ร่วมกบั
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้ชัดเจน เพื่อ
น าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนและเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีสอน เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 1.2 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูควร
ป้อนกลับในข้อผิดพลาดกับนักเรียนทันที เพ่ือให้
นกัเรียนน าไปปรับปรุงแกไ้ขในส่ิงท่ีตนเองยงับกพร่อง 
และเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนชดัเจนข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรน าแนวปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้

โดยกระบวนการ  IMPROVE ร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไปท าซ ้ ากับกลุ่มตวัอย่างอ่ืน 
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของความสามารถในการ
ให้เหตุผลในการแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ใน
เร่ืองสมบัติของเลขยกก าลงั รวมทั้ งศึกษาพฒันาการ
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ของความสามารถในการให้เหตุผลในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์อีกคร้ัง 

 2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาการทักษะ
กระบวนการท างคณิ ตศาสต ร์ของนั ก เรี ยนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ  IMPROVE ร่ วมกับกระบวนการ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์ในช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน เพ่ือให้ เห็นพัฒนาการท่ี เด่นชัดของ
นกัเรียน 
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