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ภูมิหลัง 
 กระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและในตางประเทศ ทําใหเกิดการพัฒนา 

ในการจัดการศึกษาของไทยอยางตอเน่ือง เพื่อใหเด็กไดฝกปฏิบัติอยางแทจริงซึ่งการปฏิรูปการศึกษา 
มีความมุงหมายที่ตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพ และมีพลังเพียงพอในการทําหนาที่ ในกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพสมาชิกของสังคมดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูและปญญา 
ใหแกสังคม ในการเปนฐานไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งสิ้น ทั้งน้ีการจัดกระบวน 
การเรียนรู ที่สามารถหลอหลอมความรูทักษะการเรียนรู ความสามารถในการคิดสรางสรรค การจัดการ 
การปรับตัว รวมตลอดไปถึงการปลูกฝงความประณีต ความเอื้ออาทรในการอยูรวมกันอยางสันติ 
ทั้งระหวางมนุษยดวยกันและมนุษยกับธรรมชาติ (สํานักปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 1–2) ทําใหการศึกษา 
ของไทย มีการพัฒนาตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
กลาววาในการจัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษาจะตองจัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรยีนรูใหสอดคลอง 
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน 
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
สงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่การเรียนการสอน อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรู และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ผูสอน 
และผูเรียน เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ การจัดการเรียนรู 
ใหเกิดข้ึนได ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง เพื่อรวมกนัพฒันา 
ผูเรียนตามศักยภาพ จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทาน 
แกครูใหญและนักเรียน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความวา 

 

“…การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
 คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ 
ก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว…” 

 
แนวพระราชดํารเิกี่ยวกับความหมายของการศึกษา 

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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 ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหรูจักคิดเปน ทําเปน เปนการสรางศักยภาพใหมนุษย 
ไดเปนผูสราง ศิลปะวิทยาการและเปนผูคิดคนเทคโนโลยีมาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง จึงมีการปฏิรูป 
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาผูเรียนแตละคนซึ่งมีความแตกตางกัน 
ใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ มีความพยายามในการหากระบวนทัศนแนวคิดใหมๆ มาใชเพื่อเรง 
การเรียนรูใหเร็ว รูใหลึกและรักการเรียนรู จากการกําหนดภาพอนาคตของเศรษฐกิจ สังคม เรารูวา 
การเรียนรูเพียงพื้นฐาน ฉาบฉวยไมตอเน่ืองเหมือนในอดีต จะไมสามารถชวยใหคนเราตัดสินใจแกปญหา 
ที่ซับซอนในอนาคตได การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน จึงตองคํานึงถึงสภาพของผูเรียน ความพรอม 
ความแตกตางดานรางกาย ปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด เพื่อใหแตละคนเรียนรู สรางความรูและใชความรูไดเอง ผูสอนควรศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและนํามาใชประโยชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : บทนํา)  

 ปจจุบันการจัดการเรียนรูแบงออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรู 1 ใน 8 ที่ใชในการพัฒนาผูเรียน ทําใหคณิตศาสตร 
เปนเครื่องมือที่สําคัญตอการพัฒนาศักยภาพทางสมองในดานความคิด การตัดสินใจ การใหเหตุผล
และการแกปญหาอยางเปนระบบ นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือการเรียนรูของวิชาการ
แขนงตาง ๆ (สุวร กาญจนมยูร, 2549 : 1)  

  คณิตศาสตร มีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมาย 
และถายทอดความรูระหวางศาสตรตาง ๆ  มีบทบาทตอการพัฒนาความคิดของมนุษย พัฒนาใหแตละบุคคล 
เปนคนที่สมบูรณ เปนพลเมืองดี มีความสมดุลทั้งทางรายกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน 
ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 2) 
เสริมสรางใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอกิจการงาน 
ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเปนผูนําในสังคม (สิริพร ทิพยคง, 2544 : 1) จะเห็นไดวา
คณิตศาสตร มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษยและมนุษยไดใชคณิตศาสตร 
เปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา 
และสถานการณไดอยางรอบคอบ ถ่ีถวน สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาได 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551 : 1) และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล
ทั้งดานรางกาย  ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน
เปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) พรอมทั้งมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดกําหนดองคความรู 
ทักษะสําคัญและคุณลักษณะในดานการนําความรูทักษะและกระกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชใน
การแกปญหา การดําเนินชีวิตและศึกษาตออยางมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาความคิด
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อยางเปนระบบ และสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 10) และไดมีการกําหนดการจบ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไววา ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมใหเหตุผลประกอบ 
การติดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสือ่
ความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม เช่ือมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยง 
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 59) 

  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล มีระเบียบการคิดทําใหคนเกิดความคิดสรางสรรคจนเกดิวิทยาการ 
กาวหนาไปในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังที่สถาบันสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554 : 1) ไดระบุวา คณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนา 
คุณภาพชีวิตใหดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณซึ่งสอดคลองกับ 
โครงการ PISA ที่ไดใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร โดยโครงการน้ีไดนิยามการรู เรื่องคณิตศาสตร 
วาเปนการรูและเขาใจบทบาทคณิตศาสตรที่มีในชีวิตจริง สามารถตัดสินปญหาตาง ๆ บนพื้นฐานของ 
คณิตศาสตร และรูจักใชคณิตศาสตรแกปญหาของตน คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนา 
ความคิดของมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิด 
วิเคราะหปญหา สถานการณ ไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 
และแกปญหาไดถูกตองและเหมาะสม อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา และอารมณสามารถคิดเปน ทําเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลอง
กับ ยุพิน พิพิธกุล (2530 :  3) ที่กลาวไววา คณิตศาสตรมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับการดํารงชีวิต 
และกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่สรางสรรคมนุษยใหมีกระบวนการคิดและเหตุผล 
ฝกคิดอยางมีระเบียบและเปนรากฐานของวิทยาการหลายสาขา ดังน้ันการนําความรูทางคณิตศาสตร 
ไปใชในชีวิตประจําวัน ตองอาศัยกระบวนการคิดที่แปลกใหมเปนความคิดริเริ่ม ไมติดอยูในกรอบ ประกอบกับ 
การคิดและมีความคิดที่ยืดหยุนเพื่อใหทันตอเหตุการณ โดยกระบวนการคิดน้ีจะเปนไปในทางสรางสรรค 
ตอตนเองและสังคม  สามารถใชแกปญหาอยาง ๆ ที่เกิดข้ึนได 

  จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรในระดับประเทศ 
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษายังไมเปนที่นาพอใจ กลาวคือ โครงการ PISA ประเทศไทย (2556) ไดรายงานผล 
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment (PISA)) ซึ่งเปน 
โครงการขององคกร เพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD)) ที่ประเทศไทยไดเขารวมประเมิน พบวา แนวโนมจากการประเมินครั้งแรก 
PISA 2000 จนถึง PISA 2012 พบวาในสามดานที่ประเมินดานวิทยาศาสตรกับการอานมีแนวโนมสูงข้ึน 
แตคณิตศาสตรยังคงมีแนวโนมลดตํ่าลงกวาใน PISA 2000 การเพิ่มข้ึนของคณิตศาสตร มีข้ึนเฉพาะชวง 
PISA 2009 ถึง PISA 2012 เทาน้ัน และที่สําคัญคณิตศาสตรมีคะแนนตํ่าที่สุดในบรรดาสามดานที่ประเมิน 
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  จากรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเมืองเดช ในภาพรวม 
ของช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีมากข้ึนไป ยังไมมีพัฒนาการที่ตอเน่ือง 
และจากการวิเคราะหผลการเรียนรู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช ปการศึกษา 2555 –2557 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไมตํ่ากวาทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งการทีนั่กเรยีนมผีล 
การเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตรไมเปนไปตามที่คาดหวัง อาจเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งสาเหตุแรก 
อาจมาจากธรรมชาติของเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร สาเหตุที่สองอาจมาจากตัวนักเรียนเองซึ่งนักเรียนอาจ 
มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรไมดี ซึ่งคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชความรูความเขาใจที่ตอเน่ืองจึงจะ 
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได และสาเหตุที่สามอาจมาจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ครูใชรูปแบบเดิม ๆ  ที่ยึดครูเปนศูนยกลาง โดยไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู ใชกระบวนการคิด 
และลงมือปฏิบัติ และสรุปองคความรูดวยตัวเอง อยางไรก็ตามการเรียนการสอนคณิตศาสตร แมวาจะม ี
การปรับปรุงแกไขมาเปนเวลานานตราบจนปจจุบันก็ยังคงพบอุปสรรคอีกมากมาย นักเรยีนยังคงประสบ 
ปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกันมาก นักเรียนจํานวนไมนอยไมประสบความสําเร็จในการเรียน 
คณิตศาสตร (สุธิดา เกตุแกว. 2547: 1) 

  ดวยแนวคิดหลักการและเหตุผลดังกลาว รวมทั้งเหตุผลที่วาทุกรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ฒันาข้ึน 
หรือวิธีสอนแบบตาง ๆ ไมสามารถใชในการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน 
ทุกสถานการณและทุกเวลา สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 44) กลาววา รูปแบบการสอนและวิธีการ 
จัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ลักษณะเน้ือหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนหลาย ๆ วิธี 
สามารถนํามาพัฒนาได ครูควรเลือกและตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการรูปแบบใด 
หรือเทคนิควิธีสอนแบบใดในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน ไมเปนตอง 
ข้ึนอยูกับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนแบบใดแบบหน่ึง ซึ่งครูตองคํานึงถึงลักษณะของผูเรียนเปนสําคัญ 
ดังน้ัน รูปแบบการเรียนการสอนที่ใชกันมาโดยตลอด จึงไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ตลอดเวลา จึงตองมีการประยุกตใชอยางเปนระบบ และดัดแปลงใหสอดคลองกับเปาหมายหรอืมกีารพฒันา 
รูปแบบที่เหมาะสมข้ึนมาใหม ดังน้ัน การที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรูและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
จึงจําเปนตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ดําเนินการอยางเปนระบบอยางตอเน่ืองบนพื้นฐานของ 
ทฤษฎีการเรียนรู หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจัย ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา คนควา วิจัย 
ในเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โดยไดกําหนดกรอบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา และออกแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลรูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เอื้อตอการที่จะทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียนดีข้ึน อีกทั้งเพื่อใชเปนแนวทางใน 
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ที่จะไดนําไปประยุกตใชกับเน้ือหาอื่น ๆ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุง 
คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการพฒันารปูแบบการสอน 
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 2. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 3. เพื่อทดลองใชการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 4. เพื่อประเมินคุณภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพ 
ตามเกณฑดังตอไปน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีมาตรฐานตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองค 
ความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากข้ึนไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. ไดรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
เพื่อเปนแนวทางการจัดการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรืออื่น ๆ หรือ สําหรับนักเรียน 
ในระดับช้ันอื่น ๆ ตอไป 
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 2. เปนแนวทางสําหรับครู ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 3. นักเรียนเกิดความรู เจคติที่ดีในการเรียน อันจะสงผลตอการศึกษาในช้ันตอ ๆ ไป ในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดดําเนินการตามรายละเอียดในแตละข้ันตอนของการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ  
    ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 
โดยการสํารวจ แตเปนการศึกษาความตองการจากขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของจากแหลงขอมลู 
เพื่อกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
    นําผลการศึกษาข้ันตอนที่ 1 มากําหนดวัตถุประสงคในการสราง รูปแบบการสอนตามแนวคิด 
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุมสาระการเรยีนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยกําหนดเน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนรูกําหนด
โครงราง องคประกอบแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งใชแนวคิดการเรียนรูรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และเครื่องมือในการวิจัยที่สรางข้ึนมา ตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องตน เพื่อพิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสม โดยการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา
คณิตศาสตร ดานหลักสูตรและการสอน และดานการวัดและประเมินผล จากน้ันทดลองหาคุณภาพเบื้องตน
ของเครื่องมือวิจัย โดยเปนนักเรียนคนละกลุมกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการตรวจสอบ 
จากผูเช่ียวชาญและแกไขแลวไปทดลองหาคุณภาพเบื้องตนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไมใช 
กลุมตัวอยางในการทดลอง  
 2) นํารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ ที่สรางข้ึนและผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ
และแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 รายบุคคล จํานวน 4 คน กลุมที่ 2 แบบกลุมเล็ก 
จํานวน 8 คน และกลุมที่ 3 แบบกลุมใหญ จํานวน 20 คน หลังจากทดลองหาประสิทธิภาพแตละกลุม
แลวไดทําการแกไขขอบกพรองกอนนําไปทดลองจริง 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 ผูวิจัยนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1
ทดลองใชกับกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 
2560 โรงเรียนเมืองเดช จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน จํานวน 16 คน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
    ประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1
ซึ่งพิจารณาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนรู ซึ่งเกณฑการประเมินประกอบดวย 1) ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 มีมาตรฐานตามเกณฑ 
80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู 
ดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากข้ึนไป 
 

นิยามศพัทเฉพาะ 
  1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังน้ี 
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   ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนข้ันที่ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม 
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน 
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
ใหนักเรียนทราบ และนําเขาสูบทเรียน 

   ข้ันที่ 2 ข้ันนําเสนอปญหา (Problem Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ 
หรือสถานการณ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ต้ังไว ถานักเรียนมีความยุงยาก 
ในการแกปญหา ครูควรมีการใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหน่ึง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือก
ปญหาที่นาสนใจและที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมี
ความสอดคลองกับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน 

 ข้ันที่ 3 ข้ันการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา 
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในข้ันตอนน้ี 
ครูควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียน
เกิดความเขาใจ และสามารถแกปญหาน้ัน ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา 
นอกจากน้ี สิ่งสําคัญของช้ันเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
สื่อ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่นักเรียนตองการ 

ข้ันที่ 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช เพื่อใหเกิด 
การแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหาหลังจากที ่
ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคลถึงวิธีการที่
พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียน และในระหวางที่นักเรียน
รายงานคําตอบน้ันครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไมนักเรียนถึง
เริ่มตนดวย... นักเรียนแกปญหาน้ันอยางไร บอกไดไหมวานักเรียนไดคําตอบมาไดอยางไรหรือนักเรียน
บอกไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู เปนตน 

ข้ันที่ 5 ข้ันฝกทักษะ (Practical) นักเรียนฝกทักษะจากโจทย หรือสถานการณที่ครูกําหนดให 
แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียน 
ชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเอง
แลว นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปรายถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปราย
โดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองน้ีเหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตาง 
จากที่กลาวมาน้ีอีกหรือไม เปนตน และครูควรเช่ือมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่
นักเรียนตอบ 

ข้ันที่ 6 ข้ันบูรณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสูชีวิตประจําวันและช่ืนชมความสําเร็จ (Integration and 
Linking to Life) ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมาสอดคลอง 
กับเรื่องใดในชีวิตประจําวันบาง หลังจากน้ันครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน 
นักเรียนจับคูกันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนน 
ของกลุม และประกาศช่ืนชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 
ตามลําดับ 
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 2. คุณภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
หมายถึง ผลการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 แลวผานเกณฑการประเมิน 3 เกณฑ คือ 
  2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีมาตรฐานตามเกณฑ 80/80 
  2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 
  2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากข้ึนไป 
 3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผานตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 เกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑที่ผูวิจัยใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
  80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากแบบฝกหัดทบทวนขณะเรียนดวย
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 นักเรยีนไดคะแนน
ไมตํ่ากวารอยละ 80  
  80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวย
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หลังจากการทํา
แบบทดสอบสิ้นสุดแลวนักเรียนไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80 

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเรียน ทั้งทางความรูและทักษะ 
ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู ซึ่งเปนผลมาจากการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งสามารถจะประเมินไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ที่นักเรียนไดทดสอบภายหลังจากการสอนโดยใชรูปแบบดังกลาว 



10 

 5. ความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หมายถึง ความรูสึกช่ืนชอบ ความคิด หรือทัศนคติทางบวกของนักเรียนที่ไดเรียนรู
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
ดานครูผูสอน ดานเน้ือหา สื่อการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 


