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บทคดัย่อ 
 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ             
E-REE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน         
การสอนคณิตศาสตร์แบบ E-REE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 37 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แบบ E-REE Model แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (      ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (Independent t-test ) และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ E-REE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
องคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอนและเง่ือนไขการน ารูปแบบไป
ใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นท่ี 1 ขั้นการกระตุน้เตรียมความพร้อม 
(Encouragement : E) ประกอบดว้ยการตรวจสอบความรู้เดิม (Reviewing Knowledge) และเสริม
ความรู้พื้นฐาน (Providing Fundamental Knowledge) 2) ขั้นท่ี 2 ขั้นไตร่ตรอง (Reflective: R) 
ประกอบดว้ยขั้นการเผชิญสถานการณ์ปัญหาและพฒันาความคิด (Facing a problem situation and 
Thinking Development) ขั้นการสาธิตและอภิปรายวิธีแกปั้ญหา (Demonstration and Sharing) และ



ขั้นการเสนอความคิดกลุ่มใหญ่และเปิดใจร่วมกนั (Presentation and Open mind together) 3) ขั้นท่ี 
3 ขั้นอธิบายสรุปและฝึกทกัษะ (Explanation and Practice : E) และ 4) ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินค่าความรู้
ความเขา้ใจ (Enumeration: E) โดยท่ีรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ E-REE Model เพื่อ
พฒันาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.82/77.21 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75 ท่ีก าหนดไว ้
 2.  หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนรู้คณิตศาสตร์              
แบบ E-REE Model นกัเรียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .01 
 3.  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แบบ E-REE Model พฒันาข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งเรียน 
 4.  หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ                 
E-REE Model นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
 5.  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ               
E-REE Model โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were to: 1) develop the mathematics instructional model 
for enhancing problem solving for matayomsuksa 3 students; 2) study an effectiveness of 
mathematics instructional E-REE Model to enhance problem solving and  The samples comprised 
of ninth grade for matayomsuksa 3 students at Nernyangprachasamukkee School. The 
instruments were consisted of mathematics instructional E-REE model, lesson plans, problem 
solving assessment test and questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation,  
t-test dependent, t-test independent and content analysis. 
 The results of the study were: 1) the mathematics instructional E-REE model for 
enhancing problem solving was consisted of principle, objective, learning process and condition 
of application. In term of learning process included encouragement (E), reflective (R), 
Explanation and Practice (E) and enumeration (E), and also in term of practice which included 
guided practice, independent practice and integrated practice steps. The efficiency mathematics 
instructional E-REE model met the criterion of 77.82/77.21, that was higher than the required 
criterion; 2) problem solving of the students after using this mathematics instructional E-REE 
model were statistically significant higher than before the instruction at 0.01 level; 3) problem 
solving of the students were gradually increased during the study period. 4) students had higher 
academic achievement than before the instruction at 0.01 level 5) the opinion of the students 
toward the instruction with the developed mathematics instructional E-REE model were at the 
highest agreement level. Problem solving of the students were also gradually increased during the 
study period. The opinion of the students toward the instruction with the developed mathematics 
instructional E-REE model were also at the highest agreement level. 


