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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบ
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์
และแมทซีนสกี ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 3) ศึกษาความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลแสน
สนุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จานวน 3 ห้องเรียน จานวน 101 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จานวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 11 แผน เวลา 11 คาบเรียน
และแบบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า
1. มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์
ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์
ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์
และแมทซีนสกี เรื่อง รูปสามเหลี่ยม มีความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
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Abstract
The purposes of this research were : 1) Compare the mathematics concept on Triangle topic for
Prathomsuksa 5 students by using a Concept formation model of Lasley and Matczynski before and after
studying, 2) Compare the mathematics concept on Triangle topic for Prathomsuksa 5 students by using a Concept
formation model of Lasley and Matczynski with threshold value at 60 percent of score, 3) Study the Retention
of Mathematics concept on Triangle topic for Prathomsuksa 5 students by using a Concept formation model of
Lasley and Matczynski.
The population of this research were Prathomsuksa 5 students in 2nd semester of academic year 2560
of Anubansansanook School, NakhonRatchasima Primary Educational Service Area Office 2, consisting of the 3
classroom, 101 students. The sample were Prathomsuksa 5/3, in 2st semester of academic year 2560 of
Anubansansanook School, NakhonRatchasima Primary Educational Service Area Office 2, consisting of the 31
students, which selected randomly through cluster random sampling technique. The research instrument of
this research as follows: 11 of learning activity plans by using a Concept formation model of Lasley and
Matczynski, the Mathematics concept test consists of 20 items. The data was analyzed with the arithmetic
mean, percentage, standard deviation and t-test.
The results were as follows:
1. The mathematics concept achievement in topic of triangle, of Prathomsuksa 5 students after using
a Concept formation model of Lasley and Matczynski was higher than before with the significant at .05
2. The mathematics concept achievement in topic of triangle, of Prathomsuksa 5 students after using
a Concept formation model of Lasley and Matczynski, higher than the threshold value at 60 percent of score at
the .05 level of statistical significance.
3. Prathomsuksa 5 students after using a Concept formation model of Lasley and Matczynski in topic of
triangle had retention of mathematics concept.
Keyword : Mathematics concept, Concept formation model of Lasley and Matczynski

บทนา
คณิตศาสตร์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนิน ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข
(หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน, 2551) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีเพราะ
คณิตศาสตร์เสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการ
2

ทางาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อกิจกรมงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้นาใน
สังคม (สิริพร ทิพย์คง, 2545)
เรขาคณิตเป็นพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในทุกๆระดับ การเรียนเรขาคณิตจะฝึกให้นักเรียนมีเหตุผล
มากกว่าการเดาสุ่ม เนื่องจากในการพิสูจน์นักเรียนจะต้องแยกแยะได้ว่าอะไรเป็ นเหตุ และอะไรเป็นผลที่ต้องพิสูจน์ อีกทั้งยังเป็น
พื้นฐานที่สาคัญ สาหรับการนาไปใช้ ในด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในเรขาคณิต(สมวงษ์
แปลงประสพโชค, 2551) โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้บรรจุเนื้อหาเรขาคณิตให้เป็นเนื้อหา
หนึ่งที่นักเรียนต้องเรียน และโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกได้จัดทาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ให้
เป็นเนื้อหาหนึ่งในสาระเรขาคณิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2557-2559 ของโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก พบว่า คะแนนของสาระที่ 3 เรขาคณิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.48,
44.68 และ 44.05 ตามลาดับ ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ต่ากว่าสาระอื่นๆ และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์ พบว่า นั กเรีย นไม่ มีค วามเข้า ใจในนิ ยามพื้ นฐานการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ซึ่งเมื่ อพิ จ ารณาแล้ วเนื้อ หาในเรื่อ ง รู ป
สามเหลี่ยม เป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุด เพราะนักเรียนไม่สามารถแยกลักษณะสาคัญและความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมชนิด
ต่างๆได้ ซึ่งจัดอยู่ในมโนทัศน์ เรื่อง ชนิดของรูปสามเหลี่ยม และในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนจะจาเพียงสูตรเพื่อ
นามาใช้ ไม่ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยม จัดอยู่ในเรื่อง พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม เป็น
ต้น (ปราณี ทองวิไลและปรัชญา แก้วเสถียร, สัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)
จากปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนยังประสบปัญหาเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ซึ่ง
สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการที่นักเรียนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ทาให้นักเรียนไม่สามารถนาความรู้ที่มีอยู่ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาได้และผลที่ตามมา คือ นักเรียนจดจาวิธีแก้ปัญหาโดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และจากการวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาสาเหตุที่นักเรียนขาดมโนทัศน์นั้น มี 2 สาเหตุหลักๆ คือ 1) ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ วิธีการสอนของครู
ยังคงเน้นการบรรยาย อธิบายให้นักเรียนไม่เข้าใจ ขาดการฝึกให้นักเรียนหาข้อสรุปด้วยตนเอง 2) ปัญหาด้านตัวนักเรียน ได้แก่
นักเรียนไม่ชอบคิด ไม่ชอบแก้ปัญหา จากสาเหตุดังกล่าวครูมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนได้
เข้าใจถึงมโนทัศน์ของรูปสามเหลี่ยมอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ ความคิดสาคัญและความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งๆหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ใน
ด้านการคานวณ ความสัมพันธ์ จานวนและการให้เหตุผล (Good, 1959) และสามารถเก็บไว้ในความจาระยะยาวในลักษณะของ
ความคิดรวบยอดหรือความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งหนึ่งตามความเข้าใจ ซึ่งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะความสาเร็จทางการเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับความเข้าใจถึงมโนทัศน์ที่ถูกต้อง หากว่า
นักเรียนมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ดีและถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีเช่นกัน ดังนั้น การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยทั่วไป ครูจะต้องเป็นผู้วางแผนว่าจะสอนมโนทัศน์อะไรให้กับนักเรียน จากนั้นจะสอน
มโนทัศน์นั้นด้วยการอธิบาย แล้วให้ตัวอย่างที่หลากหลายตามนิยามหรือมโนทัศน์ที่สอนหรืออาจสร้างสถานการณ์หรือประเด็น
เพื่อให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และตอบสนองจนนาไป สู่การสร้างมโนทัศน์ที่ต้องการ ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนเข้าในว่ามโนทัศน์
นั้นคืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร ทาให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์นั้นในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้น จนสามารถสร้างความหมายในมโนทัศน์
ได้ด้วยตัวเอง (อัมพร ม้าคนอง, 2547)
ความคงทนของมโนทัศน์ ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากจุดมุ่งหมายในการจัด
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ มุ่ งเน้ นให้ นัก เรีย นมีค วามรู้ ความเข้ า ใจ จนสามารถจาเนื้อ หาและสาระสาคั ญต่ างๆเหล่ านั้ น จนนาไป
ประยุกต์ใช้ในเนื้อหาอื่นๆได้ต่อไปซึ่งความคงทนของมโนทัศน์ คือ การจดจาความรู้ หรือมโนทัศน์ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว หรือเคย
มีประสบการณ์รับรู้มาแล้ว และสามารถระลึก นึกถึงได้ เมื่อทิ้งช่วงระยะเวลาไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ค่อนข้างมากจึงต้องอาศัยความจา ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการเรียน ความสามารถในการสะสมความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้
มาแล้ว และสามารถถ่ายทอดออกมาได้ จิราภา เต็งรัตน์ (2544) ซึ่งความจา เป็นการคงเหลืออยู่ของความรู้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้สิ่ง
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ใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว จึงถือว่าความจาเป็นสิ่งสาคัญมาก สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะถ้านักเรียนสามารถจา
หรือเก็บความรู้ที่เรียนผ่านไปได้มากเท่าใด ก็จะทาให้มีพื้นฐานในการเรียนเรื่องต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ เป็นวิธีสอนที่จะส่งผลให้นักเรียนมีมโนทัศน์และมีความคงทน
ของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (ชัยพร วิชชาวุธ, 2525) เพราะนักเรียนจะสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้ว ยตัวเอง การเรียนรู้ที่เกิดจาก
การกระทาของนักเรียนเอง จะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์นั้นอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน และอาจทาให้นักเรียนจดจามโน
ทัศน์นั้นได้ดี และยาวนาน จนสามารถนามโนทัศน์นั้นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้การที่นักเรียนจดจามโนทัศน์ได้อย่างยาวนานขึ้นนัน้ คือ ความคงทนของมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากในการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะหากนักเรียนมีความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์แล้ว
จะส่งผลให้นักเรียนสามารถระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์มีหลากหลายรูปแบบ แต่จากการศึกษาค้นคว้ารูปแบบที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนมีเข้าใจในมโนทัศน์อย่างลึกซึ้ง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบการสร้างมโนทัศน์ซึ่งเป็ นแนวคิดของลาสเล่ย์
และแมทซีนสกี (Lasley and Matczynski, 2002) เป็นรูปแบบการสร้างมโนทัศน์ที่ได้พัฒนามาจากแนวคิดของทาบา
(Taba,1996) โดยลาสเล่ย์และแมทซีนสกีได้พัฒนารูปแบบการสร้างมโนทัศน์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่ามโนทัศน์คืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร สามารถทาให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับ มโนทัศน์
ตีความหมาย และขยายความของมโนทัศน์นั้นเองได้ จนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตัวเอง โดยประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นการ
ผลิตข้อมูล ขั้นการจัดกลุ่มข้อมูล ขั้นการตั้งชื่อกลุ่ม ขั้นการขยายประเภทข้อมูล และขั้นการสรุปปิด ทั้งห้าขั้นข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นแรกจนนักเรียนสามารถสรุปมโนทัศน์ได้ในขั้นสุดท้าย ทาให้นักเรียนมีความ
เข้าใจมโนทัศน์นั้นอย่างลึกซึ้ง จนเกิดความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ความเข้าใจในเรื่องอื่นๆได้ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนในเรื่องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึ กษามโนทัศน์และความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูป
สามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้สอน ได้นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
การสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
การสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60
3. เพื่อศึกษาความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของ ลาสเล่ย์และแมทซีนสกี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษามโนทัศน์และความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี มีขั้นการสร้างมโนทัศน์ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นการผลิตข้อมูล
ขั้นการจัดกลุ่มข้อมูล ขั้นการตั้งชื่อกลุ่ม ขั้นการขยายประเภทข้อมูล และขั้นการสรุปปิด ซึ่งสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย
ได้ดังรูป 1
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ตัวจัดกระทา

ตัวแปรที่ศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รปู แบบการสร้างมโนทัศน์
ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
เรื่อง รูปสามเหลี่ยม

ขั้นที่ 1 การผลิตข้อมูล (Data Generation)
ขั้นที่ 2 การจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping)
ขั้นที่ 3 การตั้งชื่อกลุ่ม (Labeling)
ขั้นที่ 4 การขยายประเภทข้อมูล (Expanding the Category)
ขั้นที่ 5 การสรุปปิด (Closure)

ความคงทนของมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม

รูป 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดาเนินการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ตาบล
ด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จานวน 3
ห้องเรียน จานวน 101 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จานวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster random
sampling) ซึ่งห้องเรียนนั้นได้จัดแบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้อง
เดียวกัน

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
การสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 11 แผน แผนละ 1 คาบเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ

การดาเนินการทดลอง
1. ทาการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/3 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 31 คน โดยใช้แบบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จานวน 31 คน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี จานวน 11 แผน แผนการเรียนรู้ละ 1
คาบเรียน
3. ทาการทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/3 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จานวน 31 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ฉบับเดี่ยวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
4. เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัด มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ฉบับเดิ มไป
ทดสอบกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จานวน 31 คน พร้อมกันทั้งหมดกันอีกครั้ง เพื่อวัดความ
คงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นามาทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent
sample)
2. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for One sample)
3. เปรียบเทียบความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นามาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทั้ง 2 ครั้งของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for
dependent)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัด มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นาเสนอตามตาราง 1

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
20
หลังเรียน
20
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
31
31

S.D.
3.04
2.77

X
8.29
15.84

t

p

14.18*

.000

2. ผลการเปรียบเทียบการวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นาเสนอตามตาราง 2

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบการวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 60
การทดสอบ
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
20

n
31

คะแนนเกณฑ์ร้อยละ 60
12

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6

X
15.84

S.D.
2.77

t
7.72

p
*

.000

3. ผลการศึกษาคะแนนวัดความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง รูปสามเหลี่ย ม ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี มีความคงทน
ของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ นาเสนอตามตาราง 3

ตาราง 3 การศึกษาคะแนนวัดความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์
และแมทซีนสกี
การทดสอบ

คะแนนเต็ม

n

หลังเรียน

20

สอบวัดความคงทน

20

S.D.

31

X
15.84

2.77

31

15.52

3.17

t

p

1.044

.305

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษามโนทัศน์และความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากการเปรียบเทียบคะแนนวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่ามโนทัศน์คือ
อะไร เกิดขึ้นอย่างไร สามารถทาให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับ มโนทัศน์ ตีความหมาย และขยายความของมโนทัศน์นั้นเองได้ จนสามารถ
สร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตัวเอง โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นแรกจนนักเรียน
สามารถสรุปมโนทัศน์ได้ในขั้นสุดท้าย ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนทัศน์นั้นอย่างลึกซึ้ง (Lasley and Matczynski , 2002) ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 การผลิตข้อมูล ขั้นที่ 2 การจัดกลุ่มข้อมูล ขั้นที่ 3 การตั้งชื่อกลุ่ม ขั้นที่ 4 การขยายความประเภท
ข้อมูล ขั้นที่ 5 การสรุปปิด สอดคล้องกับ สิรินทิพย์ พูลศรี (2542) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์สามารถพัฒนากระบวนการสร้างมโนทัศน์ได้สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ยลนภา พลชัย (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โมเดลการได้มาซึ่งมโนทัศน์ที่ทีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความคงทนใน
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัด อุดรธานี จานวน 2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยโมเดลการได้มาซึ่งมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี มีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สมพร บุญ
ประมวล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้โปรแกรม The geometer’s Sketchpad เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเสริม
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ และการแก้โจทย์ปัญหาอนุพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง อนุพันธ์และการแก้โจทย์ปัญหาอนุพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โปรแกรม The
geometer’s Sketchpad ด้วยวิธีการสร้างเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2. จากการเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเลย์และแมทซีนสกี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการจัดระบบข้อมูล ทาให้นกั เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจนเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งจะทา
ให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่ตนเองเรียนได้มากยิ่งขึ้นและส่งผลให้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
7

ยลนภา พลชัย (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โมเดลการได้มาซึ่ง มโนทัศน์ที่มี
ต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุดรธานี จานวน 2
กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลการได้มา
ซึ่งมโนทัศน์ มีมโนทัศน์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ปราณี พรภวิษย์
กุล (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร จานวน 2 กลุ่ม ผลการ
วิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้ อยละ 50
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สถาปนา บุญมาก (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่า มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จากการการศึกษาความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี มีความคงทนของมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของ
ลาสเล่ย์และแมทซีนสกี เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดจนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่เกิด
จากการกระทาของนักเรียนเอง จะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์นั้นอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน และอาจทาให้นักเรียนจดจา
มโนทัศน์นั้นได้ดี และยาวนาน ส่งผลให้นักเรียนสามารถนามโนทัศน์มาใช้ในการทาแบบทดสอบวัดความคงทนของมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ได้ ซึ่งการวัดความคงทนคือ การนาแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน เวลาในการสอบครั้ง
แรกและครั้งที่สอง ควรเว้นห่างกันประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับ ชวาล แพรัตกุล (2526) และ Lindvall and Nitko
(1975) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Gorrell (1989) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการสร้างตัวอย่างของมโนทัศน์ที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่าง 26 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่สามารถสร้างตัวอย่างของมโนทัศน์ได้ด้วยตัวเองมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้สร้างตัวอย่างของมโนทัศน์ด้วยตัวเอง และสอดคล้องกับ อรพรรณ เลื่อนแป้น (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลาดับ
และอนุ ก รม ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต วั ด พระศรี ม หาธาตุ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนคร
กรุงเทพมหานคร จานวน 53 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์
เรื่อง ลาดับและอนุกรม มีความคงทนในการเรียนรู้ โดยคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สรุปผล
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษามโนทัศน์และความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบการวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาคะแนนวัดความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี มีความคงทน
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ของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ โดยค่าเฉลี่ยคะแนนในการทดสอบหลังเรียนและทดสอบวัดความคงทน ไม่แ ตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.1 จากการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี
ช่วยให้นักเรียนมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความคงทนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี มีขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้น ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการสอนมากกว่าการสอนแบบปกติ ดังนั้นครูจะต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้สามารถส่งผลให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน จนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
1.2 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รู ปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี จะมีนักเรียน
บางส่วนที่ไม่ถนัดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ครูจะต้องอธิบายและทบทวนคาถามที่ใช้ในการถามบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์ จนสามารถตอบคาถามของครูได้
1.3 จากผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ พบว่า ในครั้งแรกๆ นักเรียนมีความกล้าแสดงออกได้น้อย
และไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น ดังนั้นครูจึงควรมีวิธีการแก้ไขให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ถึงแม้นักเรียนจะตอบผิด
แต่ครูควรให้กาลังใจนักเรียนหรือกล่าวชมเชยนักเรียนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกีไปใช้ใน
วิชาคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
2.2 ควรมีการนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกีไปใช้ใน
การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
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