
บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ ตอไปน้ี 

   1. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

   2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
   3. เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 
   4. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
   5. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูรวมกัน 
   6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 
ระดบัช้ันประถมศกึษาปที่ 1 
 
ความนํา 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันน้ีไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจ ทางการศึกษาใหทองถ่ินและสถานศึกษา ไดมีบทบาท 
และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และ ความตองการของทองถ่ิน 
(สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2542) จากการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งใชเปน 
แนวทางในการจัดการศึกษาที่ผานมา ทําใหคนพบขอดีและขอบกพรองในบางประการที่จําเปนตองมี 
การพัฒนาใหสมบูรณเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เปนมูลเหตุนํามาสูการพฒันาหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมาย 
ของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูกระบวนการปฏิบัติในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยการมีกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา 
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม ในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด
และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสราง องคความรู 
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางาน และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร 
การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
    รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ 
ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
     ผูที่รักชาติ ศาสน กษัตริย คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

    ตัวช้ีวัด   
         1.1 เปนพลเมืองดีของชาติ 

          1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
          1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา 
          1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
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2. ซื่อสัตยสุจริต 
     ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติตรงตาม 
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
     ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

    ตัวช้ีวัด  
          2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทัง้กาย วาจา ใจ 
          2.2 ประพฤติตรงตามเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ 

3. มีวินัย 
     มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
     ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน 
และสังคมเปนปกติวินัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

    ตัวช้ีวัด 
  3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบงัคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

4. ใฝเรียนรู 
    ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
    ผูที่ใฝเรียนรู คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา

รวมกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด 
เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

     ตัวช้ีวัด 
4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

  4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใช
สื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

5. อยูอยางพอเพียง 
     อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
     ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง 
อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผน
ปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

    ตัวช้ีวัด 
  5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพือ่อยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 
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6. มุงมั่นในการทํางาน 
     มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจและรับผิดชอบในการทํา
หนาที่การงาน ดวยความเพียรพยามยาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
     ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 
ดวยความเพียรพยามยาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ใหสําเร็จลุลวง ตามเปาหมาย 
ที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

    ตัวช้ีวัด 
  6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน 

6.2 ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
7. รักความเปนไทย 

     รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคารวมอนุรักษ 
สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารได
อยางถูกตองและเหมาะสม 
     ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ช่ืนชม มีสวนรวมในการอนุรักษ 
สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีความกตัญูกตเวท ี
ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 

    ตัวช้ีวัด 
  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวท ี
  7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษ และสบืทอดภูมปิญญาไทย 
  7.4 ไหวสวย 
  7.5 พูดไพเราะ 

8. จิตสาธารณะ 
     มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน 
    ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน 
เพื่อทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นในผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรกัษสิง่แวดลอม 
ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิด ในชุมชน โดยไมหวัง
สิ่งตอบแทน 

    ตัวช้ีวัด 
  8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
  8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  8.3 มีนํ้าใจ 
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คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 
 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครองครูบาอาจารย 
 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทัง้ทางตรงและทางออม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รกัษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผือ่แผและแบงปน 
 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
 8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
 9. มีสติรูตัว รูคิดรูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมือ่ยามจําเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมที่จะขยาย 
กิจการเมือ่มีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 

11. มีความเขมแข็งทัง้รางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตาง ๆ หรือกเิลส 
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 
ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร 

 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ
ชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข 
 
เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเน่ือง 
ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังน้ี 
   1. จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนระบบจํานวนจริง 
คุณสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริงการดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน 
และการใชจํานวนในชีวิตจริง 
   2. การวัดความยาวระยะทาง นํ้าหนัก พื้นทีป่ริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวยวัด ระบบตาง ๆ  
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัดและการนําความรูเกี่ยวกับ 
การวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ 
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3. เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติสองมิติและสามมิติการนึกภาพ 
แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) 

4. พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธฟงกชันเซตและการดําเนินการของเซตการให 
เหตุผล นิพจนสมการระบบสมการ อสมการกราฟลําดับเลขคณิตลําดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิต 
    5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถามการกําหนด 
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล คากลางและการกระจาย 
ของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปนการใชความรู 
เกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆและชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน 
ชีวิตประจําวัน 
    6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล 
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
และการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
คุณภาพผูเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
      1. มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับไมเกนิหน่ึงแสนและศูนย 
และการดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พรอมทั้ง 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม  และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาในสถานการณ 
ตาง ๆ ได 

      3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด สวนของเสนตรง รังสี เสนตรง และมุม 

      4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธได 
      5. รวบรวมขอมูล และจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นในชีวิต 

ประจําวัน และอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงได 
              6. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการ 
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง 
เหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได 
อยางถูกตอง เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิด 
ริเริ่มสรางสรรค 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระท่ี 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก 

และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรอืจํานวนนับที่ไมเกิน 
หน่ึงรอยและศูนย 

 

 การใชจํานวนบอกปรมิาณที่ไดจากการนับ 
 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 

และตัวเลขไทยแสดงจํานวน 
 การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย 
 การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 
 การนับลดทลีะ 1 

2. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ
ไมเกินหน่ึงรอยและศูนย 

 

 หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก 
 การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบจํานวนและการใช

เครื่องหมาย  =      >   < 
 การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน 

 
สาระท่ี 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจถึงผลทีเ่กิดข้ึนจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง 
                      การดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บวก ลบ  และบวก ลบระคนของ 

จํานวนนับไมเกินหน่ึงรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ 

 ความหมายของการบวกและการใช
เครื่องหมาย + 

 การบวกที่ไมมีการทด 
 ความหมายของการลบและการใช

เครื่องหมาย – 
 การลบที่ไมมีการกระจาย 
 การบวก ลบระคน 

2. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทย
ปญหา และโจทยปญหาระคนของ
จํานวนนับไมเกินหน่ึงรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ 

 โจทยปญหาการบวก การลบ 
 โจทยปญหาการบวก ลบระคน 
 การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ 
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สาระท่ี 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิง่ที่ตองการวัด 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกความยาว นํ้าหนัก ปริมาตร 

   และความจุ โดยใชหนวยที่ไมใช 
   หนวยมาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว 
(สูงกวา เต้ียกวา ยาวกวา สั้นกวา  

    ยาวเทากัน สูงเทากัน) 
 การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใช 

หนวยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบนํ้าหนัก 

(หนักกวา  เบากวา  หนักเทากัน) 
 การช่ังโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 

(มากกวา  นอยกวา  เทากัน  จุมากกวา 
จุนอยกวา  จุเทากัน) 

 การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
2. บอกชวงเวลา จํานวนวันและช่ือวัน 
    ในสัปดาห 

 ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน กลางคืน เชา  
สาย เที่ยง บาย เย็น) 

 จํานวนวันและช่ือวันในสัปดาห  
 

สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1.  จําแนกรูปสามเหลี่ยม รปูสีเ่หลี่ยม 

    รูปวงกลม รูปวงร ี
 รูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่หลี่ยม รปูวงกลม รปูวงร ี

 

สาระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกจํานวนและความสัมพันธ 

    ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มข้ึนทลีะ 1 
    ทีละ 2 และลดลงทลีะ 1 

 แบบรปูของจํานวนที่เพิม่ข้ึนทีละ 1 ทีละ 2 
 แบบรปูของจํานวนทีล่ดลงทลีะ 1 

2. บอกรปูและความสัมพันธในแบบรปู 
    ของรูปทีม่ีรปูราง ขนาด หรอืสทีี ่
    สัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึง 

 แบบรปูของรูปที่มีรปูราง ขนาด หรือส ี
ที่สัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึง เชน 
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สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
                      ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
                      และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
ป.1 – 3 1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 

2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร การสือ่ความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตอง 

5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ 

6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- 

 
2. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร 

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร  
   การเรียนรูธรรมชาติของมนุษยเริ่มตนดวยวิธีการเชิงบรรยาย แตเมื่อมนุษยเรียนรู และรับรู

ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของธรรมชาติมากข้ึน มนุษยเริ่มสรางรูปแบบของคณิตศาสตรของ
ธรรมชาติข้ึน มีการกําหนดความหมายของคําที่นําไปใชในการสรางสัจพจน (Axioms) นักคณิตศาสตร 
จะใชการนิรนัยเชิงตรรกวิทยา (Logical Deduction) สรางทฤษฎีทางคณิตศาสตร ซึ่งทฤษฎีทาง 
คณิตศาสตร ที่ไดรับการพิสูจนในเชิงตรรกวิทยาแลวจะถูกนํากลับไปใชแกปญหาหรือตีความเหตุการณ
ในธรรมชาติ โดยธรรมชาติแลวคนสวนใหญจะเรียนรูคณิตศาสตรจากธรรมชาติแลวสรุปเปนทฤษฎี 
และกฎดวยสหัชญาน (Intuition) มากกวาดวยการพิสูจน (Proof) แตทฤษฎีและกฎที่ไดมาดวยสหชัญาน 
มักจะเปนขอความที่สับสน ไมเปนระบบยากแกการจําและการนําไปใช ผูคนพบจึงพยายาม จดัและทาํให 
อยูในรูปอยางงาย โดยหวนกลับไปสรางสัจพจนที่จําเปนแลวสรางทฤษฎีข้ึนมาจากสัจพจน อยางสมเหตุ 
สมผล ตามหลักตรรกวิทยาโดยไมไดเปนการบรรยายสิ่งใด ๆ  ในธรรมชาติเลย ธรรมชาติของคณิตศาสตร 
จึงมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปน้ี  

1. โครงสรางของคณิตศาสตรมีสวนประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก อนิยาม นิยาม กติกา 
หรือขอตกลงเบื้องตน หรือสัจพจนและทฤษฎีบท โดยมีลักษณะดังน้ี  

   1.1 อนิยาม (Undefined Terms) หมายถึง คําที่ไมไดใหความหมาย หรือ คําจํากัดความ 
แตใหเขาใจตรงกัน นักคณิตศาสตรไดเริ่มโครงสรางของคณิตศาสตรดวยคํากลุมหน่ึงซึ่ง ไมตองให
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ความหมายหรือคําจํากัดความ โดยที่ใหตกลงกันวาคําเหลาน้ีเปนที่เขาใจกันอาจจะทําความ เขาใจ 
ใหตรงกันโดยใชวิธียกตัวอยาง หรือเขาใจดวยปฏิภาณ ตัวอยางของอนิยามในวิชาคณิตศาสตร เชน 
จุด คาคงที่ เทากัน มากกวา เซต ระนาบ เปนตน โดยที่ในโครงสรางของคณิตศาสตรจะพยายาม 
ใหมีอนิยามเปนจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะเปนได 

               1.2 นิยาม (Defined Terms) หมายถึง คําที่มกีารใหความหมายหรือคําจํากัดความโดยการนํา 
อนิยามมาบรรยายหรือกําหนดคุณลักษณะของคําเหลาน้ัน เชน ใชคําวา “เซต” ไป อธิบายความหมายของ 
“สับเซต” ตัวอยางของคําที่มีการใหคําจํากัดความในวิชาคณิตศาสตร เชน ตัวหารรวมมาก วงกลม สมการ 
เปนตน 

                1.3 สมมุติ (Postulate) คณิตศาสตรบางแขนงใชคําวาขอตกลงเบื้องตน (Assumption) 
ในคณิตศาสตรแนวเกาใชคําวาสัจพจน (Axiom) หมายถึง ประโยคหรือขอความที่ให ยอมรับวาเปนจริง
โดยไมตองพิสูจน มักจะแสดงถึงความสัมพันธของนิยามหรืออนิยามที่เปนพื้นฐานมาก จึงไมจําเปนตอง
พิสูจน เชน กําหนดจุดสองจุดจะลากเสนตรงผานไดเพียงเสนเดียว 

                1.4 ทฤษฎีบท (Theorem) เปนผลสรุปที่ไดจากขอมูลชุดหน่ึงหรือจาก เงื่อนไขที่กําหนด
ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาเปนจริงทุกกรณีคือสมเหตุสมผล (Valid) การพิสูจนทฤษฎี การใหเหตุผล 
ทางตรรกวิทยาโดยการนํานิยาม กติกา หรือทฤษฎีบทที่ไดพิสูจนแลวไปสนับสนุนทฤษฎีน้ันเปนจริง 
ความเปนจริงในทุกกรณีของทฤษฎีทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสมเหตุสมผลไมได หมายถึง ขอเท็จจริง 
(Fact) แตความเปนจริงในทุกกรณีของทฤษฎีทางคณิตศาสตรบางแขนงบางเรื่อง อาจจะตรงกับขอเท็จจริง
ทุกกรณีดวย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกติกาที่เปนฐานของทฤษฎีน้ัน ถากติกาเปน ขอเท็จจริง ทฤษฎีที่พิสูจนวา
เปนจริง โดยใชกติกาน้ันเปนเหตุผลในการอางอิงก็ยอมเปนจริงตามขอเท็จจริงดวย 

2. วิชาคณิตศาสตรมีเน้ือหาเปนนามธรรม (Abstract) ความเปนนามธรรมของคณิตศาสตร 
เกิดข้ึนเมื่อมนุษยตระหนักวาประสบการณมีมากมายจนเกินกวาจะเจยีระไนไดอยางครบถวน ไมมใีครเหน็ 
รูปวงกลมของยุคลิคแมแตรูปเดียว นอกจากคําอนิยามของมันที่ยุคลิคนิยามไว อยางครอบคลุมวงกลม 
ในอุดมคติของยุคลิคไมไดเปนแตเพียงวงกลมในเรขาคณิตในโรงเรียนเทาน้ัน แตยังเปนวงกลมในหนังสือ 
คูมือของวิศวกรที่ใชในการคํานวณการปฏิบัติงานของเครื่องจักรดวยวงกลม ของยุคลิคจึงเปนนามธรรม 
ที่ไดจากการสรุปสิ่งตาง ๆ ปรากฏแกสายตาวาเปนวงกลมดวยภาษาที่ครอบคลุมชัดเจนและรัดกุม การสรุป 
เหตุการณเชิงรูปธรรมใหเปนนามธรรมในวิชาคณิตศาสตรให มนุษยมีความเขาใจโลกแหงวิทยาศาสตร 
และชีวิตประจําวันชัดเจนข้ึนและทําใหมนุษยสามารถอธิบาย ประสบการณไดอยางสมเหตุสมผลสอดคลอง 
กับการสังเกต  

3. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีวาดวยการพิสูจน (Proof) หรือการใหเหตุผลคณิตศาสตร จะตอบ 
คําถามวา “ทําไม” มากกวา “อยางไร” การคํานวณไมใชเน้ือแทของคณิตศาสตร เน้ือแทของคณิตศาสตร 
คือ การพิสูจนหรือการใหเหตุผล คณิตศาสตรไมใชสามัญสํานึกเปนเครื่องตัดสิน แตใชนิยาม กติกา 
และทฤษฎีบทมาเปนเหตุผลสนับสนุนวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนจริง ย่ิงระดับที่เปนนามธรรม ลึกซึ้งมากข้ึน 
เพียงใด เหตุผลก็ย่ิงมีบทบาทสําคัญมากข้ึนเพียงน้ัน 

4. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมุงการวางนัยท่ัวไป (Generalization) ของสิ่งตาง ๆ เพื่อประโยชน 
ในการนําไปใชแกปญหากรณีเฉพาะตาง ๆ รวมโครงสรางเดียวกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เชน 
ถาสามารถหาคําตอบของ 1+2+3+…+n = ? ก็จะสามารถนําคําตอบที่ไดไปหาคําตอบของกรณีเฉพาะ 
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1+2+3+4+5+6+7+8+9 = ? ไดอยางรวดเร็ว ทฤษฎีบทตาง ๆ ในคณิตศาสตรทุกสาขาเปนตัวอยาง
ของความเปนกรณีทั่วไปความเปนกรณีทั่วไปของคณิตศาสตรมีความเดนมาก จนกลาวกันวา
คณิตศาสตรเปนเรื่องของแบบแผน ซึ่งเปนโครงการใหญ ๆ ที่รวมกรณีเฉพาะตาง ๆ ไวอยางไมจํากัด 

   จากการศึกษาธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร จะเห็นวาธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรน้ัน 
เปนวิชาที่มีเน้ือหาเปนนามธรรม ซึ่งเกิดจากการที่มนุษยไดพบประสบการณมากมายจนเกินจะบรรยาย 
ไดอยางครบถวน ทําใหวิชาคณิตศาสตรตองมีคําจํากัดความหรือความหมายไวอยางชัดเจน เน้ือแทของ
คณิตศาสตร คือ การใหเหตุผล โดยไมสามารถจะตัดสินไดจากสามัญสํานึก แตตองใชนิยาม กติกา หรือ
ทฤษฎีบทเปนเครื่องมือในการตัดสินหรือสนับสนุนวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนจริง ดังน้ัน การใหเหตุผลจึงมี
บทบาทสําคัญมากน่ันคือธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร 

   การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปน
อยางย่ิงที่ครูจะตองมีความเขาใจในตัวนักเรียน เขาใจระบบพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก เพื่อนํามา 
ใชใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรรรมตางๆ จึงจะไดผล ซึ่งประกอบไปดวย
องคประกอบที่สําคัญหลายประการ ไดแก ทฤษฏีการสอนคณิตศาสตร จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร
แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
   ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร จําแนกได 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการสอน

คณิตศาสตรและทฤษฎีการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
1. ทฤษฏีแหงการฝกฝน (Drill theory) เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนนในเรื่องการฝกฝน 

ใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ ซ้ํา ๆ จนกวาเด็กจะเคยชินกับวิธีการน้ัน ๆ การสอนจึงเริ่มโดยครูจะเปนผูให
ตัวอยางหรือบอกสูตรหรือกฎเกณฑแลวใหเด็กฝกฝน ทําแบบฝกหัดมาก ๆ  จนกระทั่งเด็กชํานาญ แตอยางไร
ก็ตามทฤษฎีน้ียังมีขอบกพรองอยูหลายประการ คือ 
  1) เด็กตองทองจํา กฎเกณฑ สูตร ซึ่งเปนเรื่องยากสําหรบัเด็ก 
  2) เด็กไมอาจจะจําขอเทจ็จริงตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวไดหมด 
  3) เด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่เรียน เปนเหตุใหเกิดความลําบากสับสนในการคิดคํานวณ
แกปญหาและลืมสิ่งที่เรียนไดงาย 
 2. ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (Incidental learning theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวาเด็กจะเรียนไดดี 
เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงเกิดข้ึน ดังน้ันกิจกรรมการเรยีนควรจดัตามเหตุการณ 
ที่บังเกิดข้ึนในโรงเรียนหรือชุมชนซึ่งเด็กไดประสบกับตนเอง แตทฤษฎีน้ีมีขอบกพรองหรือเหตุการณ 
จะเกิดข้ึนไมบอยนัก ดังน้ันการเรียนตามทฤษฎีน้ีก็จะไมเกิดผล 
 3. ทฤษฎีแหงความหมาย (Meaning theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา การคิดคํานวณกับการเปนอยู
ในสังคมของเด็กเปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และมีความเช่ือวาเด็กจะเรียนรูและเขาใจ 
สิ่งที่เรียนไดดี เมื่อสิ่งน้ันมีความหมายตอเด็กเองและเปนเรื่องที่เด็กไดพบเห็นและปฏิบัติในสังคม
ประจําวันของเด็ก 
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ทฤษฎีการเรียนรู 
    การสอนคณิตศาสตรจําเปนตองอาศัยหลักจิตวิทยาเขาชวยในการสอนอยางมาก ทั้งน้ีเพราะ
คณิตศาสตรเปนนามธรรมยากแกการเขาใจสําหรบัเด็ก ครูจงึควรศึกษาหลกัจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
ใหเขาใจแลวนํามาใชในการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ ซึง่นักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู 
ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s Theory of Intellectual Development) 
(พงษพันธ พงษโสภา. 2544: 61 -65) 
    เพียเจต เปนนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนดที่มีบทบาทในวิชาชีพตาง ๆ  มากในชวงป ค.ศ.1930 – 
1980 เพียเจตเช่ือวาพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยพัฒนาข้ึนเปนลําดับ 4 ข้ัน โดยแตละข้ันแตกตางกนั 
ในกลุม และอายุที่กลุมคนเขาสูแตละข้ันจะแตกตางกันตามลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ลาํดับข้ัน 
ทั้งสี่ของ เพียเจต คือ 1)  ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (sensory – motor stage) ต้ังแตแรกเกิด 
จนอายุ 2 ขวบ เปนข้ันที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ปาก หู ตา 2) ข้ันเตรียมพรอมปฏิบัติการ 
(preoperational Stage) อยูในชวงอายุ 2 - 6 ป เปนข้ันที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูดและเขาใจเครื่องหมาย 
ทาทางที่สื่อความหมาย เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีข้ึน แตยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหา 
เหตุผลและยกเหตุผลข้ึนมาอางอิงได 3) ข้ันปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม (concreate operational stage) 
อยูในชวงอายุ 7 - 11 ป ในชวงอายุดังกลาวเด็กสามารถใชเหตุผลกับสิ่งที่แลเห็นได เชน การจัดแบงกลุมเปนพวก 
มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  ไดดีข้ึน และ 4) ข้ันปฏิบัติการที่เปนแบบแผน (formal operational stage) 
อยูในชวงอายุ 11-15 ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีข้ึนสามารถ 
ต้ังสมมุติฐานและแกปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร พัฒนาการอยางสมบูรณ เปนข้ันที่เกิด
โครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณเด็กในวัยน้ีจะมีความคิดเทาผูใหญ อาจจะแตกตางกันที่คุณภาพเทาน้ัน 
เน่ืองจากประสบการณแตกตางกัน 
   พัฒนาการของมนุษยจะเปนไปตามลําดับข้ันและตอเน่ืองกัน ทฤษฎีน้ีมีประโยชนตอการศึกษา 
เน่ืองจากข้ันทั้งสี่กลาวถึงขอเท็จจริงวา วิธีคิด ภาษา ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของเด็กแตกตางจากของผูใหญ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังน้ันการจัดการศึกษาใหเด็กจึงตองมีรูปแบบที่แตกตางจากของผูใหญ
และสิ่งที่ความหมายมากที่นักการศึกษาไดรับจากงานของเพียเจต คือเด็กที่มีอายุนอย ๆ จะเรียนไดดีที่สุด
จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชสื่อรูปธรรม หากแนวคิดน้ีถูกนําไปใชในหองเรียน ผูสอนจะตองเปนผูจัด 
สิ่งแวดลอมในการเรียนรูและแนะนําผูเรียนมากกวาเปนผูสอนโดยตรง ตามทฤษฎีเพียเจต เมื่อเด็กโตข้ึน 
และเขาสูลําดับข้ันที่สูงกวาเด็กจะตองการการเรียนรูจากกิจกรรมลดลง เน่ืองจากพัฒนาการของสติปญญา 
ที่ซับซอนและทันสมัยข้ึน แตมิไดหมายความวาเด็กไมตองทํากิจกรรมเลย การเรียนรูโดยการทํากิจกรรม
ยังคงอยูในทุกลําดับข้ันของการพัฒนา นอกจากน้ี เพียเจตยังเนนวาปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
มีบทบาทเปนอยางมากตอการพัฒนาสติปญญาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การใหผูเรียนไดคิด พูด อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินความคิดของตนเองและผูอื่นจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองและผูอืน่
ไดดีข้ึน เพียเจต เรียกกระบวนการน้ีวา การกระจายความคิด (decentration) ซึ่งเปนความสามารถของเด็ก
ที่ตองไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามลําดับข้ัน เพื่อพิจารณาสิ่งตาง ๆ จากมุมมองของผูอื่นซึ่งประเด็นน้ี 
การศึกษาจะเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เพื่อสงเสริมความสามารถน้ี 
(อัมพร  มาคนอง. 2546 : 1-2) 
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ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics Learning) 
    แนวคิดของดีนส สวนมากเกี่ยวของกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรซึ่งมีบางสวนทีค่ลายคลงึ
กับของเพียเจต เชน การใหความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียนมีบทบาท และกระตือรืนรนในกระบวนการ
เรียนรู ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส ประกอบดวย กฎ หรือหลัก 4 ขอ 
   1. กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กฎน้ี กลาววา ความเขาใจที่แทจริงใน 
มโนทัศนใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ข้ัน คือ 
 ข้ันที่ 1 เปนข้ันพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน 
การที่เด็กเรียนรูจากของเลนช้ินใหมโดยการเลนของเลนช้ินน้ัน 
 ข้ันที่ 2 เปนข้ันที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากข้ึน ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง 
(Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน 
 ข้ันที่ 3 เปนข้ันที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํา 
มโนทัศนเหลาน้ันไปใชชีวิตประจําวัน 
   2. กฎความหลากหลายของการรับรู (The Perceptual Variability Principle) กฎน้ี
เสนอแนะวาการเรียนรูมโนทัศนจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศนเดียวกันหลายๆ 
รูปแบบผานบริบททางกายภาพ น่ันคือ การจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจ
โครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันน้ัน จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical 
concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี 

  3. กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร (The mathematical variability principle) กฎขอน้ี
กลาวอางวา การอางอิงมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Generalization of mathematical concept) 
หรือการนํามโนทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถาตัวแปรที่ไมเกี่ยว ของกับมโนทัศน 
น้ันเปลี่ยนไปอยางระบบ  ในขณะที่คงไวซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของกับมโนทัศนน้ัน ๆ เชน การสอนมโนทัศน
ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ตัวแปรที่ควรเปลี่ยนไป คือ ขนาดของมุม ความยาวของดาน แตสิ่งที่ควรคงไว 
คือ ลักษณะสําคัญของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานที่ตองมีดานสี่ดานและดานตรงขามขนานกัน 

  4. กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรู 
วาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร 
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลาน้ี จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร 
 

   ทฤษฎีการเรียนการสอนบรูเนอร (Bruner’s Theory of Instruction) 
      ทฤษฎีน้ีเกี่ยวของโดยตรงกับการสอนคณิตศาสตร โดยกลาวถึงการเรียนการสอนที่ดีกวา 
ตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ โครงสราง (structure) ของเน้ือหาสาระความพรอม 
(readiness) ที่จะเรียนรู การหย่ังรู (intuition) โดยการคะเนจากประสบการณอยางมีหลักเกณฑ 
และแรงจูงใจ (motivation) ที่จะเรียนเน้ือหาใด ๆ บรูเนอรใหความสําคัญกับสมดุลระหวางผลลัพธ 
กับกระบวนการเรียนการสอน (process and product approach) นอกจากน้ี ยังใหแนวคิดวามนุษย
สามารถเรียนหรือคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรได 3 ระดับ ดังน้ี 
   1. ระดับท่ีมีประสบการณตรงและสัมผัสได (Enactive stage) เชนผูเรียนรวมของ 4 ช้ิน กับของ 
5 ช้ิน เพื่อเปนของ 9 ช้ิน ซึ่งเปนการสัมผัสกับสิ่งทีรู่ปธรรม (concrete objects or manipulatives) 
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   2. ระดับของการใชภาพเปนสื่อในการมองเห็น (Iconic stage) เชน การใชรูปภาพไดอะแกรมฟลม 
ที่เปนสื่อทางสายตา (Visual medium) ตัวอยางการเรียนรูระดับน้ี เชน ผูเรียนดูภาพรถ 4 คัน ในภาพแรก 
ดูภาพรถ 5 คัน ในภาพที่สอง และดูภาพรถรวม 9 คัน ในภาพที่สามซึ่งเปนภาพรวมของรถในภาพที่หน่ึง
และภาพที่สอง รถ 9 คัน ในที่น้ีจากการที่ผูสอนวางแผนใหผูเรียนเรียนรู มิใชเกิดจากตัวผูเรียนเอง 
   3. ระดับของการสรางความสัมพันธและใชสัญลักษณ (Symbolic stage) ซึ่งเปนระดับที่ผูเรียน
สามารถเขียนสัญลักษณแทนสิ่งที่เห็นในระดับที่สอง หรือสิ่งที่สัมผัสในระดับที่หน่ึงได เชน การเขียน 
4 + 5 = 9 เปนสัญลักษณแทนภาพในระดับที่สอง 
 

  ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย (Gagne’s Theory of Learning) 
     ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร เน่ืองจากกานเย 
ใชคณิตศาสตรเปนสื่อสําหรับการใชทฤษฎีของเขาอธิบายการเรียนรู กานเยจําแนกสาระในการเรียน
คณิตศาสตร เปน 4 ประเภท คือ 
     1. ขอเท็จจริงทางคณิตศาสตร (mathematical facts) เปนขอเท็จจริงที่พบในทางคณิตศาสตร 
เชน เครื่องหมาย (-) เปนสัญลักษณสําหรับการดําเนินการหักออกหรือการลดลง 
     2. ทักษะทางคณิตศาสตร (mathematical skill) เปนการกระทําตามข้ันตอนการทํางาน 
ที่ผูเรียนทําดวยความถูกตองและรวดเร็ว ทักษะเฉพาะใด ๆ อาจถูกนิยามไดจากกฎหรือลําดับข้ันตอน
การทํางานที่เรียกวา ข้ันตอนหรือวิธีการ (algorithms) 
     3. มโนทัศนทางคณิตศาสตร (mathematical skills) เปนความคิดนามธรรมที่ทําใหมนุษย
สามารถแยกแยะวัตถุหรือเหตุการณวาเปนตัวอยางหรือไมเปนตัวอยางของความคิดที่เปนนามธรรมน้ัน 
ตัวอยางมโนทัศนทางคณิตศาสตร เชน มโนทัศนของการเทากัน มโนทัศนของการเปนสับเซตมโนทัศน
เกี่ยวกับลักษณะของสามเหลี่ยม เปนตน 
     4. กฎหรือหลักการทางคณิตศาสตร (mathematical concepts) เปนข้ันตอนในมโนทัศน
หรือความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ เชน รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคลายกันก็ตอเมื่อรูปสามเหลี่ยม 
สองรูปน้ันมีดานสองดานเทากัน และมุมระหวางดานคูที่ยาวเทากันน้ันเทากันดวย 
กานเย ไดแบงการเรียนรูออกเปน 8 ประเภท 
  4.1 การเรียนสัญณาณ (signal learning) 
  4.2 การเรียนสิ่งเรา (stimulus – response learning) 
  4.3 การเรียนแบบลกูโซ (chaining) 
  4.4 การเรียนโดยใชการสัมพันธทางภาษา (verbal association) 
  4.5 การเรียนแบบจําแนกความแตกตาง (discrimination learning) 
  4.6 การเรียนมโนทัศน (concept learning) 
  4.7 การเรียนกฎ (rule learning) 
  4.8 การเรียนการแกปญหา (problem learning) 
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   กานเย เชื่อวาการเรยีนท้ัง 8 ชนิดขางตน เกิดขึ้นในผูเรียนเปนลําดับ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

     1. ขั้นรับหรือจับใจความ (apprehending phase) เปนข้ันที่ผูเรียนตระหนักถึงสิ่งเราที่
ตนเองประสบ ทําใหรับรูลักษณะของสิ่งเราเหลาน้ัน ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจรับรูในสิ่งเดียวกันแตกตาง
กัน การเรียนรูในข้ันน้ีจึงสามารถอธิบายไดวา เพราะเหตุใดเมื่อผูสอนสอนสิ่งเดียวกันนักเรียนจึงตีความ
สิ่งเหลาน้ันแตกตางกัน 
     2. ขั้นการไดมาซึ่งความรู (acquisition phase) เปนข้ันที่ผูเรยีนรบัและครอบครองความรู 
ที่เปนขอเท็จจริง ทักษะ มโนทัศน และกฎหรือหลักการ ที่ตนเรียน ภายหลังจากการไดสัมผัสกับสิ่งเรา
ในข้ันที่หน่ึง 
      3. ขั้นการจัดเก็บความรู (storage phase) เปนข้ันที่ผูเรียนจําหรือจัดเก็บสิ่งที่เรียนรูมาเปนความจํา 
ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ความจําระยะสั้น (short – team memory) และความจําระยะยาว (long - team memory) 
     4. ขั้นการระลึกถึงหรือดึงความรูมาใช (retrieval phase) เปนข้ันที่ผูเรียนระลึกถึงหรือ
ดึงขอมูลที่เก็บไวในความจําออกมา ซึ่งข้ันตอนน้ีมีความซับซอนทางสมองมากกวาข้ันตอนอื่น ๆ 
 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Throry)   

   ทฤษฎีน้ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลายในปจจุบัน เน่ืองจากเปนทฤษฎี 

ที่ใหความสําคัญในตัวผูเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ทฤษฎีน้ี เนนวาความรูเปนสิ่งที่ปลูกสรางข้ึนโดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณทีม่อียูเปนพืน้ฐาน 

ในการสรางความรูใหม การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ภายนอก ผูเรียนแตละคนจะสรางความรูดวยวิธีการแตกตางกัน ดังน้ันแนวการสอนตามทฤษฎีน้ี จึงเนนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดสื่อสารและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยผูสอนคอยชวยเหลือใหผูเรียน 

นําความรูที่มีอยูออกมาใช และไตรตรองสิ่งที่ไดจากการอภิปรายกับผูอื่น ผูสอนมีหนาที่จัดสภาพแวดลอม

การเรียนรูใหเหมาะสม ต้ังประเด็นปญหาที่ทาทาย และชวยเหลือใหผูเรียนสรางความรูไดเอง 

 กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีน้ีมีกรอบแนวคิดท่ีสําคัญ ดังน้ี 
   1. ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง 
   2. ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม 
   3. ปฏิสัมพันธกบัสิง่แวดลอม เชน ครูและเพื่อน มสีวนชวยในการสรางความรู 
   4. ครูมีบทบาทในการจัดบรบิทการเรียนรู ต้ังคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุน
และใหความชวยเหลือการสรางความรู 
   5. ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน 
 สมมุติฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีน้ีมีสมมุติฐานเก่ียวกับการสรางความรูของผูเรยีน 
ดังน้ี 
   1. มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขา
สรางประสบการณในการแกปญหา อันเดอรฮิลล (Underhill,1991) ใชโมเดลการเพิ่มพลังการเรียนรู
ของผูเรียน ดังน้ี 
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 ข้ันที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (coriosity) และความขัดแยง (conflict) 
 ข้ันที่ 2 การปฏิสัมพันธกบัเพือ่น (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา
(cognitive conflict) 
 ข้ันที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) 
 ข้ันที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) 
 ข้ันที่ 5 ข้ันที่ 1 ถึง ข้ันที่ 4 เกิดเปนวงจร โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจร
และวงจรน้ีเองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง 
   2. การสรางความรูของผูเรียนแตละคนตางกัน และตางจากที่ผูสอนคาดหวัง ผูสอนตองยอมรับ
และจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผูเรียนคิด 
   3. องคประกอบสําคัญในการสอนมีดังน้ี การรวบรวมสิ่งที่ผูเรียนสรางข้ึนใหเปนไปในแนวที่ถูกตอง 
การสรางแรงจูงใจภายในซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความรู การวิเคราะหความคิดผูเรียนในกระบวน 
การเรียนการสอน 
   จากทฤษฎีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ดังกลาว พอสรุปไดวาทฤษฎีที่นํามาใช 

ในการพัฒนาการเรียนรูน้ัน จึงจําเปนตองนําทั้งทฤษฎีการสอนและเหตุการณเรียนรูของผูเรยีนมาบรูณาการ 

ในการพัฒนาใหผูเรียนมีพัฒนาการสูการเรียนรู และผูวิจัยไดนําทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของเฟยเจต 

มาใชในศึกษาดูลักษณะของผูเรียนในการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ในการพัฒนาสติปญญา 

ทฤษฎีการเรียนรูโดยวิธีการคนพบของบรูเนอร ซึ่งพบวา มีแนวความคิดเกี่ยวกับระดับพัฒนาการทาง 

สติปญญา สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเฟยเจต ที่เนนวาการเรียนรูของผูเรียนเกิดจาก 

ปฏิสัมพันธระหวางรางกาย กับสิ่งแวดลอมใหมที่เหมาะสม โดยวิธีการคนพบดวยตนเองจากการนําเสนอ 

กิจกรรมของครูผูสอน ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย ในดานแนวคิดการเรียนรูเปนสมรรถภาพที่คงทน 

และเกิดข้ึนเมื่อสิ่งเราที่มากระตุนมีความสอดคลองกับความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต 

เปนแนวคิดที่รวมเอาแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไดมีแนวคิดทีว่าความรู 

เปนสิ่งที่ปลูกสรางข้ึนโดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณที่มีอยูเปนพืน้ฐานในการสรางความรูใหม 

ซึ่งการเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก 
 

หลักการสอนคณิตศาสตร 
   มีนักวิชาการดานคณิตศาสตรศึกษา ไดกลาวหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตรไวหลายทาน 

ดังน้ี 
   บุญทัน อยูชมบุญ (2529: 24-25) ไดกลาวถึงหลกัการสอนคณิตศาสตร ดังน้ี 
      1. คํานึงถึงความพรอมของเด็กโดยครูตองทบทวนความรูเดิมกอน เพื่อใหประสบการณเดิม 

กับประสบการณใหมตอเน่ืองกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนเพิ่มข้ึน 
      2. จัดกจิกรรมที่เหมาะสมกบัวัย ความตองการ ความสนใจ ความสามารถของเด็ก 
      3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนคณิตศาสตร 
      4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรเปนรายบุคคลหรือรายกลุมเปนพื้นฐาน 

ในการเรียนตอไป 
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      5. การสอนควรเปนไปตามลําดับข้ันเริ่มจากประสบการณที่งายกอน 

      6. การสอนแตละครั้งมีจุดประสงคที่แนนอน 

      7. เวลาที่ใชในการสอนควรเปนระยะเวลาทีเ่หมาะไมมากเกินไป 

      8. ควรจัดกิจกรรมที่ยืดหยุนใหเด็กไดมีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความพอใจ และความถนัด 

ของตนใหอสิระ ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเรียนเพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตร 

      9. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมวางแผนกับครมูีสวนรวมในการศึกษา คนควา 

     10. กิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนานบันเทงิไปพรอมกับการเรียนรู 

      11. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเน่ืองและเปนสวนหน่ึงของการสอน

ครอูาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถามอันจะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียน 

และการสอนของคร ู

      12. ไมควรจํากัดวิธีการคํานวณหาคําตอบของนักเรียนแตควรแนะนําวิธีคิดอยาง รวดเร็ว

และแมนยําในภายหลัง 

      13. ฝกใหนักเรียนรูจักตรวจคําตอบดวยตนเอง 

 ยุพิน  พิพิธกุล (2540: 40-50) ไดกลาวถึงหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตร สรปุไดดังน้ี 

   1. ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก 

   2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรมในเรื่องที่สามารถใชสื่อการเรียนการสอน รูปธรรมประกอบได 

   3. สอนใหสัมพันธความคิดเมื่อครูจะทบทวนเรื่องใดใหรวบรวมเรื่องที่เหมือนกัน เขาเปนหมวดหมู 

จะชวยใหนักเรียนเขาใจและจําไดแมนยํามากข้ึน เปลี่ยนวิธีการสอนไมซ้ําซากนาเบื่อหนายตองรูจักสอดแทรก 

สิ่งละอันพันละนอยใหบทเรียนนาสนใจ  

  4. ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริม่ตนเปนแรงบันดลใจที่จะเรียน 

  5. สอนใหผานประสาทสมัผสั 

  6. ควรจะคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเกิดที่นักเรียนมีอยู กิจกรรมใหมควรจะตอเน่ือง

กับกิจกรรมเดิม 

  7. เรื่องที่สมัพันธกันก็ควรจะสอนไปพรอม ๆ กัน 

  8. ใหผูเรียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนเน้ือหา 

  9. ไมควรเปนเรื่องยากเกินไป การสอนตองคํานึงถึงหลักสตูรและเน้ือหาเพิ่มเติมใหเหมาะสม 

  10. สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด หรือแนวคิด (Concept) ใหนักเรียนไดคิด

สรุปเอง ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได 

  11. ผูสอนควรจะมีอารมณขันเพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนย่ิงข้ึน 

  12. ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนและต่ืนตัวอยูเสมอ 

  13. ผูสอนควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อที่จะนําสิ่งที่แปลกและใหมมา ถายทอดใหผูเรียน 

และผูสอนควรจะเปนผูที่ศรัทธาในอาชีพของตนเอง จึงจะทําใหสอนไดดี 
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กฤษฎา ศรีชนะ (2537: 18-20) ไดกําหนดหลักการสอนคณิตศาสตรไวหลายประการดังตอไปน้ี 

   1. จัดใหมีการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ความพรอมทางคณิตศาสตรนับวาเปนพื้นฐาน 

ของการเริ่มบทเรียนและเปนพื้นฐานจะเรียนตอไป ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองเตรียมเด็กใหมี

ความพรอม 

   2. จัดเน้ือหาโครงสรางของคณิตศาสตรใหตอเน่ืองกัน ต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษา หรือถึงระดับมหาวิทยาลัย 

   3. การสอนเน้ือหาใหมจะตองเปนประสบการณ และเน้ือหาตอเน่ืองกับประสบการณ 

และความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนจะตองเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับประสบการณใหม 

เพราะความคิดความเขาใจจากประสบการณเดิมจะชวยใหผูเรียนมีเหตุผล มีความเขาใจ และสามารถ

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

   4. การสอนตองมีระบบที่ตองเรียนไปตามลําดับข้ัน คณิตศาสตรเปนเรื่องที่ตองมีระบบ 

ตองเรียนไปตามลําดับข้ันตอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและมีทักษะเบื้องตนตามที่ตองการ 

   5. ควรใชสื่อการสอนเน่ืองจากสื่อการสอนเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจ เน้ือหา

คณิตศาสตรไดงายข้ึน รวดเร็วข้ึน เกิดการเรียนรูที่ถาวร 

   6. จัดการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

ระดับกอนประถมศึกษาควรเริ่มจากของจริงไปสูสัญลักษณ (Symbol) 

   7. ใชสัญลักษณใหม ๆ แทนความหมายของเรื่องราวและถอยคําคณิตศาสตร ปจจุบันเนน

คณิตศาสตร ในลักษณะที่เปนนามธรรม ดังน้ัน การเริ่มการสอนจะตองใหเขาใจเน้ือหาแตละเรื่องเปน

อยางดีแลวจึงใชสัญลักษณหรือถอยคําที่เปนภาษาคณิตศาสตร 

   8. สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง 

   9. ใชวิธีอุปนัยในการสรุปหลกัเกณฑและบทเรียนแลวนําความรูไปใชดวยวิธีนิรนัย 

  10. เนนความเขาใจมากกวาการจํา 

  11. จัดการสอนเพือ่ใหเกิดความรูถาวรเมื่อผูเรียนไดแนวคิดที่ถูกตองแลวจึงใหทําแบบฝกหัด 

  12. มีเทคนิคในการย่ัวยุใหนักเรียนเกิดความสนใจคณิตศาสตร 

  13. ควรจัดบทเรียนใหเหมาะสมกบันักเรียน 

จากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาว จะเห็นวาการสอนคณิตศาสตรจะตองมีการเตรียมความพรอม 

ใหกับผูเรียน เน้ือหาตองเหมาะสมกับวัย สอนจากเรื่องงายไปสูเรื่องยากมีเทคนิควิธีการสอนที่ไมนาเบื่อหนาย 

ซ้ําซาก กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

โดยใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความสามารถ และความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ 

เนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา 

    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ 

ความคิดรวบยอด ทักษะกระบวนการการแกปญหาทางคณิตศาสตร และนําความรูและทักษะไปใชในชีวิต 

ประจําวัน ดังทฤษฎีของเพียเจต (ทิศนา  แขมณี. 2545: 13) ที่กลาววาพัฒนาการทางสติปญญาเปนผลจาก

การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยบุคคลพยายามปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลดวยการใช

กระบวนการดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับใหเหมาะสม (accommodation) จนทําใหเกิด 

การเรียนรู โดยเริ่มจากการสัมผัสตอมาจึงเกิดความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาไปเรื่อย ๆ  จนเกดิความคิด 

ที่เปนนามธรรม และความรูดานคณิตศาสตรเปนความรูที่เด็กสามารถสรางข้ึนเองไดจากการปฏิสัมพันธ

กับสภาพแวดลอมโดยตรงและสามารถเกิดการเรียนรูไดดีกวาการใหนักเรียนรูจากการหย่ังคิดภายใน 

 บุญทัน  อยูชมบุญ (2529: 56) ไดกลาวถึงการสอนคณิตศาสตรในช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ใชเปน 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคร ูไวดังน้ี 

    1. สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของเด็ก คือ พรอมในดานรางกาย อารมณ สติปญญาและความพรอม 

ในแงความรูที่จะมาตอเน่ืองกับความรูใหม โดยครูตองมกีารทบทวนความรูเดิมกอนเพื่อใหประสบการณเดิม 

กับประสบการณใหมตอเน่ืองกัน จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจมองเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนได 

    2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองจัดใหเหมาะสมกับวัย ความตองการความสนใจ

และความสามารถของเด็ก เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง 

    3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ครูจําเปน 

ตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอื่น ๆ ในแงความสามารถทางสติปญญา 

    4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ใหนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมเพื่อเปนพื้นฐาน 

ในการเรียนรูจะชวยใหนักเรียนมีความพรอมตามวัยและความสามารถแตละคน 

    5. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับข้ันตอนการสอน เพื่อสรางความคิด 

ความเขาใจในระยะเริ่มแรก จะตองเปนประสบการณที่งาย ๆ ไมซับซอน สิ่งที่ไมเกี่ยวของและทําใหเกิด 

ความสับสน จะตองไมนําเขามาในกระบวนการเรียนการสอน ตองเปนไปตามข้ันตอนที่วางไว 

     6. การสอนแตละครั้งจะตองมจีุดประสงคที่แนนอนวากิจกรรมเพือ่สนองจุดประสงค 

    7. เวลาที่ใชในการสอนควรจะใชเวลาพอสมควรไมนานจนเกินไป 

    8. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการยืดหยุน เพื่อเปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรม 

ไดตามความพอใจ ตามความถนัดของตนเองและใหอิสระในการทํางานแกเด็ก 

    9. การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการวางแผนรวมกันกับครู เพราะจะชวยใหครู 

เกิดความมั่นใจในการสอน และเปนไปตามความพอใจของเด็ก 

   10. การสอนคณิตศาสตรจะดีถาเด็กมีการทํางานรวมกัน หรือมีสวนในการคนควา 

    11. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรสนุกสนานบันเทิงไปพรอมกับการเรียนรูดวย 

จึงสรางบรรยากาศที่นาติดตามไปแกเด็ก 
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    12. นักเรียนระดับประถมศึกษาอยูในระหวางอายุ 7 - 12 ป จะเรียนไดดีเย่ียมเมื่อเริ่มเรียน 

โดยครูใชของจริงหรืออุปกรณที่เปนรูปธรรม นําไปสูนามธรรมตามลําดับ จะชวยใหนักเรียนเรียนรู 

ดวยความเขาใจ มิใชเรียนแบบจําอยางเดียวดังเชนการสอนในอดีตที่ผานมาทําใหเห็นวาวิชาคณิตศาสตร 

เปนวิชาที่งายตอการเรียนรู 

    13. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเน่ือง และเปนสวนหน่ึงของ 
การเรียนการสอน ครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม เปนเครื่องมือในการวัดผล
จะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียนและการสอนของครู 
    14. ไมควรจํากัดวิธีคิดคํานวณหาคําตอบของเด็ก แตควรแนะนําวิธีคิดที่รวดเร็ว และแมนยํา
ใหภายหลัง 
    15. ฝกใหเด็กรูจกัตรวจสอบคําตอบดวยตัวเอง 
 วัลลภา  อารีรัตน (2532: 49 -50) ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนคณิตศาสตรไว ดังน้ี 
    1. เทคนิคการยกตัวอยาง การยกตัวอยางและการใหโจทยปญหาน้ันไมจําเปนที่จะตองใช 
ตัวอยางหรือโจทยปญหาในหนังสือเรียนเสมอไป การที่ผูสอนสามารถยกตัวอยางไดอยางสมเหตุสมผล 
ทันทีทันใด ตัวอยางน้ันนาสนใจ ทาทายความคิด จะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจอยากที่จะเรียนและศรัทธา 
ในตัวผูสอน 
    2. เทคนิคการใชคําถาม การต้ังคําถามเปนเรื่องที่จําเปนในการสอน การถามแทรกอยูกับ 
การสอนทุกวิธี ย่ิงการสอนคณิตศาสตรแนวใหม เนนการสอนแบบคนพบดวยตนเอง ย่ิงทําใหมีบทบาท 
ของการใชคําถามเดนชัดข้ึน คําถามที่ดีจะเปนประโยชนในการกระตุนใหผูเรียนรูจักคิด สังเกต นําไปสู 
แนวทางการสรุปมโนมติคณิตศาสตร 
    3. เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน การนําเขาสูบทเรียนเปนกิจกรรมที่ครูจัดข้ึนกอนการสอนเน้ือหา 
เพื่อเปนการเตรียมผูเรียนใหมีความคิดอยูในใจวากําลังจะเรียนรวมกิจกรรมในบทเรียนมากข้ึน 
 ทั้งน้ีควรใชเทคนิคตาง ๆ  หมุนเวียนกันไปไมควรซ้ํา ๆ  กัน นอกจากจะทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
แลวยังมีผลตอทัศนคติในวิชาคณิตศาสตรอีกดวย 
 ประไพ  อดุมทัศนีย (สันทนา เปยมฤกษ. 2549: 15 อางอิงจาก ประไพ อุดมทัศนีย. 2535: 43 – 44) 
ไดใหแนวคิดวา การจัดการเรียนการสอนเน้ือหาคณิตศาสตรควรคํานึงถึง มีดังน้ี 
    1. ทบทวนพื้นฐานความรูเดิมที่ตองใชในการเรียนรูเน้ือหาใหม ถาผูเรียนยังไมมีพื้นฐาน 
ความรูเรื่องใด ควรจัดสอนทบทวนกอน 
    2. สอนเน้ือหาใหม โดยพิจารณาจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเน้ือหาและวัยของผูเรียน
กิจกรรมอาจจัดโดยใชของจริง หรือรูปภาพ กอนจะเช่ือมโยงกับการใชสัญลักษณในทางคณิตศาสตร 
    3. ฝกทักษะ เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาที่สอนใหมแลว ควรจัดใหฝกทักษะ 
โดยใชโจทยแบบฝกหัดในหนังสือเรียน บัตรงาน หรือโจทยที่ครูสรางข้ึนเองโจทยที่นํามาฝกทักษะ 
ควรเปนทั้งโจทยที่เนนเฉพาะทักษะการคิดคํานวณ และโจทยปญหาควรเปนโจทยที่มีความยากงาย
พอเหมาะ สําหรับโจทยที่ยากควรใหเปนปญหาชวนใหคิดที่ผูเรียนอาจทําหรือไมทําก็ได ในการฝกทักษะ
ครูควรพิจารณาปริมาณงานที่จะทําใหผูเรียนไปทําเปนการบานดวย และสําหรับผูเรียนที่ทําแบบฝกหัด
ผิดเพียงเล็กนอย ครูอาจพิจารณา ใหผูเรียนแกไขขอผิดพลาดในขอที่ทําผิดน้ันๆ โดยไมตองแกไขใหม 
ทั้งขอเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
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    4. การประเมิน การทดสอบวาผูเรียนมีความรูในเรื่องที่สอนไปหรือไมน้ัน ครูอาจทดสอบ 
โดยใหผูเรียนปฏิบัติหรืออาจใชขอสอบก็ได ทั้งน้ีใหพิจารณาตามความเหมาะสมของเน้ือหาในกรณีที่
ทดสอบครูควรสรางขอสอบใหวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู โดยอาจศึกษาแนวในการสรางขอสอบ 
จากตัวอยาง ขอสอบในหนังสือคูมือครู ขอสอบควรมีความยากงายปานกลาง ทั้งน้ีเพราะจุดประสงค 
ในการวัดเพื่อใหทราบวา ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม ไมไดตองการทดสอบ
เพื่อวัดความเกงของผูเรียน 
    5. การซอมเสริม ในกรณีทีผูเรียนสอบไมผานตามเกณฑการประเมินผลรายจุดประสงคครู
ตองจัดการสอนซอมเสริมสําหรับจุดประสงคที่ไมผานน้ัน โดยจะตองวิเคราะหจากการทําขอสอบของผูเรยีน 
วาสาเหตุที่ผูเรียนไมผานจุดประสงคเปนเพราะเหตุใดบาง สําหรับวิธีสอนซอมเสริมน้ันทําไดหลายวิธี 
ครูควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับสาเหตุที่ผูเรียนสอบไมผานจุดประสงคตามที่วิเคราะหไว 
เชน หากพบวาผูเรียนมีปญหาดานทักษะการคิดคํานวณครูอาจตองใหฝกการคิดคํานวณแบบน้ัน ๆ  เพิ่มเติม 
หรือหากพบวาผูเรียนไมเขาใจ สําหรับเอกสารที่ใชในการสอนซอมเสริมน้ันนอกจากหนังสือแลว 
ครอูาจพัฒนาเอกสารข้ึนมาเองก็ได 
 ลําดับข้ันตอนการสอนดังกลาวขางตนเปนหลักกวาง ๆ สําหรับครูจะไดนําไปเปนแนวทาง 
ในการวางแผนการสอน ซึ่งครูสามารถเพิ่มเติมข้ันตอนปลีกยอยไดอีกตามที่เห็นสมควรวาจะชวยใหการสอน 
ไดผลดีบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร 
 สุลัดดา  ลอยฟา ดวง  โชติสุภาพ. 2542: 31 (อางอิงจาก สุลัดดา ลอยฟา. 2538) ไดเสนอแนะ 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในช้ันเรียน ดังน้ี 

   1. เน้ือหาเหมาะกบัวัยและความเหมาะสามารถของผูเรียน 
   2. เนนการมสีวนรวมของผูเรียน 
   3. เนนการแสดงความคิดเห็นและความคิดสรางสรรค 
   4. การใหขอมลูยอนกลับ 
   5. เช่ือมโยงระหวางเน้ือหากบัชีวิตประจําวัน 
   6. ผูเรียนทราบเปาหมายของกิจกรรม 
   7. เนนการปฏิบัติจรงิ หรือนําประสบการณในชีวิตประจําวัน เปนแนวทางการจัดการเรยีนการสอน 

 ชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี (2542: 7) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร พอสรุปไดวา 
   1. ใหผูเรียนไดเขาใจพื้นฐานของคณิตศาสตร รูจักใชความคิดริเริ่ม รูเหตุและรูถึงโครงสราง
ทางคณิตศาสตร 
   2. การเรียนรูควรเช่ือมโยงกับสิ่งที่เปนรปูธรรมใหไดมากทีสุ่ด 
   3. ความเขาใจตองมากอนทักษะความชํานาญ 
   4. ความเขาใจอยางเดียวไมเพียงพอตอการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนตองมีทกัษะความชํานาญ 
   5. เนนการฝกฝนใหเกิดทักษะ การสังเกต ความคิดตามลําดับเหตุผล แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด 
อยางมีระบบระเบียบ งาย สั้น กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายไดมีความละเอียดถ่ีถวน 
   6. เนนการศึกษาและเขาใจเหตุผลโดยใชยุทธวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ 
และคนพบตัวเอง เกิดความคิดสรางสรรค เกิดการประยุกตใชไดโดยไมจําเปนตองเรียนโดยการจดจํา
หรือเลียนแบบจากครูเทาน้ัน 
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   7. ใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร รูคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร สามารถนําไปใช 
ในชีวิตประจําวันได และเปนเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องอื่น ๆ หรือวิชาอื่นตอไป 
   8. การสอนคณิตศาสตร ไมควรเปนเพียงการบอก ควรใชคําถามชวยกระตุนใหผูเรียนไดคิด 
และคนพบหลักเกณฑ ขอเท็จจริงตาง ๆ ดวยตนเอง เคยชินตอการแกปญหา อันจะเปนแนวทางใหเกิด 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในกระบวนการคิด แกปญหาทางคณิตศาสตร 

จากเทคนิคการสอนคณิตศาสตรที่กลาวมา พอสรุปไดวา การสอนคณิตศาสตรที่จะใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูไดดีข้ึน ผูสอนจําเปนตองนําเทคนิคในการสอนมาใชอยางหลากหลายเพื่อกระตุนให 
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู และสามารถที่จะใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ในการจัดกิจกรรม 
ครูควรใชเทคนิคการสอนที่สอดคลองกับเน้ือหา ความแตกตางของนักเรียนและความสามารถในการใช 
วิธีการสอนของตนเองดวย จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จรวมทั้งสภาพแวดลอมของ 
หองเรียนเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูของนักเรียน 

 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
   หลักสูตรกระบวนการการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน 

เปนอยางย่ิงการบูรณาการสิ่งเหลาน้ีเขาดวยกัน จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
มีคุณคาตอผูเรียนและชวยใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน 

การบูรณาการเน้ือหาสาระตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลเขาดวยกัน 
จะตองพิจารณาประเด็นสําคัญตอไปน้ี 

   1. ความสอดคลองระหวางแนวทางการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษากับสาระการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ความตองการของทองถ่ิน 
ความเหมาะสมของวัย ระดับพัฒนาการ ประสบการณของผูเรียน และแผนการจัดการเรียนรู 

   2. กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 
และเหมาะสมตอความรูความสามารถของผูเรียน 

   3. การมีสวนรวมของผูเรยีน และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดทํา 
กรอบการวัดผลประเมินผล เกณฑการใหระดับคุณภาพและดําเนินการวัดผลประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
               3.1 จุดประสงคของการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร การวัดผลประเมนิผลเปนกระบวนการ 
ที่ตองทําควบคูไปกับการจัดการ เรียนการสอนโดยมีจุดประสงค 2 ขอ ดังน้ี 
                    3.1.1 เพื่อการวินิจฉัยความรูพื้นฐานและทักษะจําเปนที่ผูเรียนควรมีกอนการเรียนรายวิชา 
หรือหนวยการเรียนใหม ขอมูลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลจะชวยใหผูสอนนําไปใช เพื่อจัดกลุมผูเรียน 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหตรงตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเรียน 
                    3.1.2 เพื่อใชผลการประเมินเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา การกําหนดนโยบายและพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ 
               3.2 หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนกระบวนการที่ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศซึ่งแสดงถึงพัฒนาการ
และความกาวหนาในการเรียนรูโดย มีหลักการ ดังน้ี 
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                    3.2.1 การวัดผลประเมินผลตองกระทําอยางตอเน่ืองควบคูไปกับการจัด กิจกรรมการเรียน 
การสอนครูผูสอนควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปนสิ่งเราที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวม 
ในการเรียนรู โดยอาจใชคําถาม เพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจดานเน้ือหาสงเสริมใหเกิด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

          3.2.2 การวัดผลประเมินผลตองสอดคลองกับคุณภาพของผูเรยีน ทีร่ะบไุวตามมาตรฐาน 
การเรียนรูและตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรที่สถานศึกษาใชเปน 
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีผูสอนจะตองกําหนดวิธีวัดผลประเมินผล เพื่อใชตรวจสอบวา 
ผูเรียนไดบรรลุการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดไวและตองแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละเรื่อง 
ใหผูเรียนทราบโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อใหผูเรียนปรับปรุงตนเอง 
                    3.2.3 การวัดผลประเมินผลตองครอบคลุมทั้งดานความรูความถนัด ทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามสาระการเรียนรูที่จัดไวในหลักสูตรของสถานศึกษา 
                    3.2.4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร ตองชวยใหไดขอสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน 
ซึ่งสามารถทําได โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมอยางหลากหลาย เชน การมอบหมายงานใหทํา 
เปนการบาน การเขียนแบบบันทึกทางคณิตศาสตร การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การจัดทํา 
แฟมสะสมผลงาน กรทําโครงงาน รวมทั้งใหผูเรียนไดประเมินตนเองและนําผลที่ไดไปตรวจสอบกับ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว เพื่อชวยใหผูสอนไดมีขอสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนอยางครบถวน 
                     3.2.5 การวัดผลประเมินผล เปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน 
ในการปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อนําผลการประเมิน มาใชในการวางแผน 
การจัดการเรียนรูของผูเรียนรวมทั้งปรับปรุงการสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงตองวัดผลประเมินผล 
อยางสม่ําเสมอ และนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 ข้ันตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
                  การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรมข้ัีนตอนและวิธีการที่หลากหลาย และแตกตาง 
ตามความตองการของผูประเมิน ทัง้น้ีเปนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู แสดงดังภาพที ่2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ข้ันตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
ท่ีมา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 15 

 

การวางแผน 

การรวบรวมการนําไปใช 

การวิเคราะห

การวัดผลประเมินผล 
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จากความสัมพันธของแตละดานดังกลาว มรีายละเอียดที่ตองพิจารณา ดังน้ี 

    1. การวางแผนวัดผลประเมินผลโดยผูสอน ผูเรยีนและผูเกี่ยวของรวมกันกาํหนดรายละเอียด 

สําคัญทีป่ระกอบดวย 

                  1.1 จุดประสงคของการนําขอมลูสารสนเทศที่ไดจากการวัดผลประเมินผล 

                  1.2 กรอบของสาระการเรียนรู และทักษะ/กระบวนการที่ตองการวัดผลประเมินผล 

                  1.3 การเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมลู 

                  1.4 เกณฑการตัดสินสมรรถภาพของผูเรียน 

                  1.5 รูปแบบที่ใชในการสรุป ตัดสินและรายงานผล 

  2. การเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึง การประเมินผลควบคูไป

กับการใชเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับแผนที่วางไว 

ทั้งผูสอน และผูเกี่ยวของจะตองสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงมีการกําหนด 

เกณฑการใหคะแนนที่สอดคลองกับการประเมินสมรรถภาพของผูเรียน ทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  3. การวิเคราะหขอมูล ผูสอนจะตองนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห เพื่อนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับ 

ผลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามประเภทของงาน และตามมาตรฐานการเรียนรู 

พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลรวบรวมไวเปนหลักฐาน 

  4. การนําผลไปใช ผูสอนและผูเกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชตามจดุประสงค

ที่ต้ังไว 

 3.4 แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 

   การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรเปนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน 

ดวยวิธีการที่หลากหลายซึ่งอาจเนนดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอและตรงตามความเปนจริงแลว จึงประเมินขอมูลที่ได เพื่อสรุปผลงาน 

ที่ผูเรียนปฏิบัติตามสภาพจริงที่กําหนดไวในหลักสูตร 

3.5 เกณฑการวัดผลประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร 

   การประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพจะตองสอดคลองกับการจัดการเรียน 

การสอน และเกณฑที่กําหนดไวอยางเที่ยงตรง และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู โดยเนนการประเมิน 

ตามสภาพจริง เพื่อใหสามารถวัดสมรรถภาพของผูเรียนไดตรงตามความเปนจริง (กรมวิชาการ 2544: 206) 

จากที่กลาวมาการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร พบวาการวัดผลและประเมินผล 

ควรใชวิธีการที่หลากหลาย ที่สอดคลอง และที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวัดและประเมิน 

เชน การวัดผลตามสภาพจริง การวัดผลโดยการสังเกต การวัดผลเพื่อวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรยีน เปนตน 
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3. เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดคอนสตรคัติวิซึม 

    การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ประกอบดวยความหมาย และหลักการ 
ทฤษฎีของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม วัตถุประสงคของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมและกระบวนการเรยีนการสอน 
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

       ความหมาย และหลักการ ทฤษฎีของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 

         จากการศึกษาไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมไวดังน้ี 
            ทิศนา  แขมมณี (2548: 90-96) ไดใหความหมายของคอนสตรัคติวิซึมวา เปนการเรียนรู 
ที่เกิดจากการสรางความรูโดยนักเรียนเปนผูสรางความรูในลักษณะที่มีการต่ืนตัวหรือการจัดการเรียนรู
แบบสรางสรรคความรูหรือคอนสตรัคติวิซึมเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนจัดสถานการณใหนักเรียน
สรางองคความรูใหมของตนเอง โดยใหนักเรียนไดศึกษา คิด คนควา ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู 
สื่อหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ซึ่งจะมีการเช่ือมโยงความรูใหมที่เกิดข้ึนกับความรูเดิมที่นักเรียนมีอยูแลว 
โดยผูสอนจะเปนผูชวยเหลือ มีการตรวจสอบความรูใหม ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งการตรวจสอบกันเอง 
ระหวางกลุม หรือผูสอนชวยเหลือในการตรวจสอบความรูใหม 
  เบลล (Bell. 1993: 37) ใหความเห็นวาคอนสตรัคติวิซึมเปนการพัฒนาหรือเปลี่ยนความคิด 
ที่มีอยูแลวของนักเรียน การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเปนการสรางและยอมรับความคิดใหม ๆ  
หรือเปนการจัดโครงสรางความคิดที่มีอยูแลวใหม ไมใชการเติมเต็มความวางเปลาของนักเรียนหรือการเกิด
ความรูหรือความคิดใหม ๆ ของนักเรียน แตนักเรียนเปนผูสรางความคิดมากกวาดูดซึมความคิดใหม ๆ 
และนักเรียนเปนผูสรางความหมายจากประสบการณของตนเอง 
 คอบบ (Cobb. 1994: 13-20) ใหความเห็นวาคอนสตรัคติวิซึมเปนกระบวนการที่มีการสราง 
รวบรวมและตกแตงความรู อยูตลอดเวลาเพื่อใหนักเรียนเกิดโครงสรางความรูที่ใชในการตีความหมาย 
และทํานายเหตุการณตาง ๆ รอบตัว โครงสรางความรูของนักเรียนอาจแปลกและแตกตางจากโครงสราง 
ความรูของผูเช่ียวชาญ ทั้งน้ีการเรียนรูจะตองอาศัยกระบวนการทางสังคมและการรวมมือกันระหวาง
ผูสอน และนักเรียนในการสรรสรางความหมายที่เกิดจากการเรียนรู เพราะบุคคลที่แวดลอมนักเรียน 
จะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของนักเรียน 
 ฟอสนอต (Fosnot. 1996: 6) กลาววา คอนสตรัคติวิซึม เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรู 
และเปนการบรรยายโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา วาความรูคืออะไร และ
ไดความรูมาอยางไร ทฤษฎีน้ีจึงอธิบายความรูวาเปนสิ่งช่ัวคราวมีการพัฒนาไมเปนปรนัย และถูกสราง
ข้ึนในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคม และวัฒนธรรม สวนการเรียนรูตามแนวทฤษฏีน้ีถูกมองวา 
เปนกระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตนเอง ในการตอสูกับความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางความรูเดิม
ที่มีอยูกับความรูใหมที่แตกตางไปจากเดิม 

          จากการศึกษาไดมีผูกลาวถึงทฤษฎีและหลักการของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ไวดังน้ี 
 ดิวอี้ (สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา. 2546 : 127; อางอิงจาก Dewey. 1963) เสนอวานักเรียน 
ตองเรียนรูควบคูไปกับการกระทําและนักเรียนตองมีการทําความเขาใจความรูใหม โดยตองอาศัยประสบการณ
เดิมที่สั่งสมมาเปนพื้นฐานการเรียนรูเปนความพยายามเชิงสังคม จากแนวคิดน้ีจึงเปนที่มาของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เรียกวาการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเนนความสําคัญของการสรางความรู โดยกลุมคนในสังคม 
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 ออซูเบล (สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2546 : 128 ; อางอิงจาก Ausubel. 1968) เปนผูต้ัง
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายโดยเขาเช่ือวา การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดเมื่อนักเรียนมีความรูพื้นฐาน 
ที่สามารถเช่ือมโยงกับความรูใหมได การเรียนรูที่นักเรียนสามารถสรางความรูใหมกับโครงสรางของความรูเดิม 
ที่มีอยูจัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) แตการเรียนรูที่นักเรียนไมสามารถ
นําสิ่งใหมไปสัมพันธกับความรูเดิมไดจัดเปนการเรียนรูอยางไรความหมาย หรือการเรียนแบบทองจํา 
(Rote Learning) 
 เพียเจต (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 90–91; อางอิงจาก Piaget.1972) อธิบายวา พัฒนาการทาง 
เชาวนปญญาของบุคคล มีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซับหรือดูดซึมและกระบวนการปรบัโครงสราง 
ทางปญญาพัฒนาการเกิดข้ึนเมื่อบุคคลรับ และซึมซับขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรู 
หรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม หากไมสามารถสัมพันธกันได จะเกิดภาวะไมสมดุลข้ึนบคุคลจะพยายาม 
ปรับสภาวะใหอยูในภาวะสมดุล โดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา เพียเจตเช่ือวาคนทุกคน 
จะมีการพัฒนาปญญาไปตามลําดับข้ัน จากการมีปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 
และประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร รวมทั้งการถายทอดความรูทางสังคม 
วุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลน้ัน 
 วีก็อทสกี้ (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 91; อางอิงจาก Vygotsky. 1997) อธิบายวา มนุษยไดรับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมต้ังแตแรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลวก็ยังมีสิ่งแวดลอมทางสังคม 
ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตละสังคมสรางข้ึน ดังน้ันสถาบันสังคมตางๆเริ่มต้ังแตสถาบันครอบครวัจะมอีทิธิพล 
ตอพัฒนาการทางเชาวนปญญาของแตละบุคคล นอกจากน้ัน ภาษายังเปนเครื่องมือสําคัญของการคิด
และการพัฒนาเชาวนปญญาข้ันสูง พัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเริ่มดวยการพัฒนา 
ที่แยกจากกัน แตเมื่ออายุมากข้ึนพัฒนาการทั้ง 2 ดาน จะเปนไปรวมกัน 
 ทั้งเพียเจต และวีกอทสกี้ นับวาเปนนักทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธินิยม ซึ่งเปนกลุมที่ให
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรูคิดหรือกระบวนการทางปญญา นักคิดคนสําคัญในกลุมน้ี คือ 
อุลริค ไนสเซอร (Ulrich Neisser) ไดใหคํานิยามของคําน้ีไววาเปนกระบวนการรูคิดของสมองในการปรับเปลี่ยน 
ลด ตัด ทอน ขยาย จัดเก็บ และใชขอมูลตางๆที่รับเขามาทางประสาทสัมผัส ซึ่งอาจจะเกิดหรือไมเกิด
จากการกระตุนของสิ่งเราภายนอกก็ได ดังน้ัน การรูสึก การรับรู จินตนาการ การระลึกได การจํา การคงอยู 
การแกปญหา การคิด และอื่นๆ อีกมากจึงถือไดวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการรูคิดน้ี (ทิศนา แขมมณี. 
2550: 91) 
 จากการศึกษาความหมาย และหลักการ ทฤษฎีของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม สามารถสรปุไดวา 
การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดเมื่อนักเรียนมีความรูพื้นฐานที่สามารถเช่ือมโยงกับความรูใหมได ทั้งน้ีนักเรียน
ตองเรียนรูควบคูไปกับการกระทํา และนักเรียนตองมีการทําความเขาใจความรูใหม โดยตองอาศัย
ประสบการณเดิมที่สั่งสมมาเปนพื้นฐานในรูปแบบของการพัฒนาหรือเปลี่ยนความคิดที่มีอยูแลวของนักเรียน 
การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงแนวคิด เปนการสรางและยอมรับความคิดใหม ๆ  หรือเปนการจัดโครงสราง 
ความคิดที่มีอยูแลวใหมเพื่อนําไปปรับใช ทั้งน้ีกระบวนการดังกลาวจะสัมพันธกับการมีปฏิสัมพันธ 
และประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ รวมทั้ง
การถายทอดความรูทางสังคม วุฒิภาวะและการปรับตัวของบุคคลน้ัน 
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 เมื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะสามารถ 
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน ที่มุงพัฒนาใหนักเรียนไดเกิดความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห วิจารณ จะไดไมถูกหลอกลวง หรือถูกครอบงําจากผูที่มีอิทธิพลเหนือกวา หรือจาก
สื่อมวลชนตาง ๆ และมีความสามารถในการสรุปและตัดสินใจดวยตนเองอยางมีเหตุผล โดยการเนนให
นักเรียนเปนผูสรางความรูของตนเองจากความสัมพันธของสิ่งที่เผชิญกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม
โดยจัดใหนักเรียนไดเผชิญกับสถานการณปญหาที่แตกตางกัน โดยผูสอนจะเปนผูชวยเหลือมีการตรวจสอบ 
ความรูใหม ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งการตรวจสอบกันเอง ระหวางกลุม หรือผูสอนชวยเหลือในการตรวจสอบ 
ความรูใหม นักเรียนจะไดเรียนรูวิธีการแกปญหาที่หลากหลายนักเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การแกปญหาดวยตนเอง พรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนไดอธิบายเหตุผล ในการแกปญหาของตนเอง 
ซึ่งจะสะทอนถึงความเขาใจ เกิดการเรียนรูที่จะนํามาแกปญหาและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
รวมทั้งการบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร ในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน และการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 - 2557) 
 

 วัตถุประสงคของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 

    จากการศึกษาไดมีผูสรุปวัตถุประสงคของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ไวดังน้ี 
  วรรณทิพา  รอดแรงคา (2540: 20-21) ไดสรุปแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
ไวดังน้ี 
     1. บุคคลทุกคนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและแสวงหา เพื่อที่จะอธิบาย
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลาน้ี 
     2. ในการหาคําอธิบาย บุคคลทุกคนไดสรางโมเดลหรือตัวแทนวัตถุ ปรากฎการณ 
และเหตุการณที่ไดพบในสมองของแตละบุคคล 
     3. โมเดลที่สรางข้ึนน้ีอาจแปลกและแตกตางจากโมเดลของผูเช่ียวชาญ 
     4. บุคคลทุกคนสรางความหมายใหกับสิ่งที่ไดรับรู ซึ่งความหมายที่สรางข้ึนน้ี 
อาจไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่น ๆ รอบตัว 
     5. การสรางความหมายน้ีเกิดข้ึนได ก็ตอเมือ่มสีวนรวมในกระบวนการเรียน 
     6. นักเรียนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ครูเปนเพียงผูสนับสนุน 
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเทาน้ัน 
     7. นักเรียนสรางความหมายโดยการมปีฏิสัมพันธกับบุคคลอืน่ 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2540: 12) อธิบายการเรียนรูตามแนวคิดของ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม วาเปนความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการของนักเรียน เพื่อแสดงใหเห็นวามีการพัฒนา 
อยางตอเน่ือง เกิดข้ึนดวยตัวของนักเรียนเอง แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เปนที่ยอมรับวาการพฒันา 
ในเรื่องของความรูและความสามารถตาง ๆ  ของนักเรียนเกิดข้ึนมาแลวต้ังแตนักเรยีนยังไมเขาสูระบบโรงเรยีน 
การพัฒนาแนวคิดหลักของนักเรียนอาจแบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ 
    1. การเปลี่ยนแปลง เปนการพัฒนาแนวความคิดหลักที่มีการเปลี่ยนความเช่ือจากเดิมไปสู
แนวคิดใหมที่แตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง เชน ในสมัยโบราณมีแนวคิดที่วาโลกแบนและตอมามีการศึกษา 
แลวพบวาโลกกลม แนวคิดเกี่ยวกับโลกก็เปลี่ยนไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง 
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    2. การเพิ่มเติม แนวความคิดที่เกิดข้ึนเพิ่มเติมเขาไปกับแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวสวนใหญเปน 
แนวคิดที่มีลักษณะเดียวกัน เชน นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับสัตว วาเคลื่อนไหวไดกินอาหารและขับถายได 
ขยายพันธุได เมื่อนักเรียนไปพบสัตวอีกชนิดหน่ึงมีขน มีสองขา มีปากแหลม ขันได และมีผูใหความรูวา
สัตวชนิดน้ี คือ ไก นักเรียนก็เกิดแนวคิดหลักข้ึนเพิ่มเติมวาไกก็จัดเปนสัตวชนิดหน่ึง 
    3. การปรับแตง เปนลักษณะทีเกิดจากการปรับแนวคิดเดิมเพียงเล็กนอย โดยอาศัยขอมูล 
ที่ไดรับเขามาใหม เชน นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับไก แลวมีลักษณะอยางไรแตเมื่อไดพบเห็นเปดครั้งแรก
ก็ยังคงคิดวาเปนไก จนกวานักเรียนแยกลักษณะที่สําคัญของไกและเปด คือ ไกปากแหลม แตเปดปาก 
ไมแหลม ไกมีน้ิวที่แยกออกจากกัน สวนเปดมีน้ิวติดกันเปนพืด จากน้ันนักเรียนก็รูวาเปดแตกตางจากไก 
และยอมรับวาไกและเปดเปนสัตวตางชนิดกัน 
 วรรณี  โสมประยูร (2541: 24) ไดกลาวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมวาเปนการเรียนรูแบบสรางสรรค
ความรู โดยเนนการเรียนรูนักเรียนตองแสวงหาความรูและสรางความรูดวยตนเองความรู คือ โครงสรางใหม 
ทางปญญาที่สรางจากประสบการณและโครงสรางเดิมที่มีอยู โครงสรางทางปญญาที่สรางข้ึนใหมน้ีจะเปน
เครื่องมือสําหรับการสรางโครงสรางทางปญญาใหม ๆ ตอไปไดอีกการเรียนรูแบบน้ี จึงเปนกระบวนการ
สรางสรรคความรูที่เนนความรูเดิมใหเปนพื้นฐานความรูใหมตามปรชัญาคอนสตรัคติวิซมึ ทีเ่ช่ือวาการเรยีนรู 
เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในตัวของนักเรียนและนักเรียนเปนผูสรางข้ึนเอง 
 ทิศนา  แขมมณี (2544: 33) สรุปวาการเรียนรูตามแนวคิดของคอนสตรัคติวิซึม เกิดข้ึนได
ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี คือ 
    1. การเรียนรูเปนความกระตือรือรน (active process) ที่เกิดข้ึนเฉพาะตัวบุคคล 
    2. กระบวนการสรางความรูเกิดข้ึนไดโดยบุคคลใชขอมูลที่ไดรับมาใหมรวมกับขอมูล 
หรือความรูที่มีอยูแลวจากแหลงตาง ๆ เชน สังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งประสบการณเดิมมาเปนเกณฑ 
ชวยตัดสินใจ 
    3. ความรูและความเช่ือของแตละบุคคลจะแตกตางกันข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและสิ่งที่บุคคลไดพบเห็น ขอมูลทั้งหลายเปนพื้นฐานในการตัดสินใจและสรางแนวคิดใหม 
    4. ความเขาใจมีความแตกตางจากความเช่ือ และความเช่ือจะมีผลโดยตรงตอการสรางแนวคิด 
หรือการเรียนรู 
 ระพินทร  ครามมี (2544: 14-15) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
โดยเสนอหลักการ ดังน้ี 
    1. ความรูและความเช่ือเกิดข้ึนภายในตัวนักเรียน นักจิตวิทยาการเรียนรูกลุมทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิซึม ไมไดมองวานักเรียนเปนผูที่ไมมีความรู หรือความคิดเห็นทางทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
มากอน แตเช่ือวานักเรียนนําประสบการณและความเขาใจมาในหองเรียนดวย เมื่อพบขอสนเทศใหม 
นักเรียนนําสิ่งที่รูมาดูดซึมขอสนเทศน้ัน หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่นักเรียนรู ใหสอดคลองกับความเขาใจใหม
ที่นักเรียนไดรับ กระบวนการที่ไดมาซึ่งการเรียนรูน้ีเปนกระบวนการปฏิสัมพันธทั้งสิ้น 
    2. นักเรียนเปนผูที่ใหความหมายแกประสบการณ โดยปกติครูเปนผูอธิบายความหมาย
ใหกับนักเรียน นักเรียนแปลความหมาย หรือตีความถอยคําหรือขอความที่ไดรับใหเปนความเขาใจ 
โดยใชคานิยมและความเช่ือที่นักเรียนมีอยู รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ความหมายถูกสรางข้ึน 
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และปรับแตงโดยประสบการณที่มีมากอนของนักเรียน บางครั้งประสบการณ และความเช่ือเดิมนักเรยีนมอียู 
อาจขัดแยงกับหลักการที่นักเรียนตองเรียนรูจากหองเรียน ความคิดความเขาใจดังกลาวเปนสิง่ทีป่รบัเปลีย่น 
ไดยาก และเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงเรื่องน้ีดวย 
    3. กิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหนักเรียนเขาถึงประสบการณความรูและความเช่ือ
ของนักเรียน การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ตองเปดโอกาสใหนักเรียน 

ใชสิ่งที่นักเรียนรูมาแปลความหมาย ขอสนเทศใหม และสรางความรูใหม หนาที่ของครู คือคนหา
ประสบการณ และความเขาใจที่มีมากอนของนักเรียนและใชสิง่ที่นักเรียนรู เปนจุดเริ่มตนของการสอน 
    4. การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเกิดข้ึนโดยการสืบเสาะรวมกัน นักเรียนไดเขาใจ
ลึกซึ้งย่ิงข้ึน เมื่อนักเรียนสามารถเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดรวมกับผูอื่น พินิจพิเคราะหความเห็น
ของผูอื่น และขยายทัศนะของตนใหกวางขวางข้ึน 
 บรูคส (Brooks. 1993: 15) กลาวถึงความคิดของเพียเจตวา มนุษยมีลักษณะพื้นฐานที่ติดตัว
มาต้ังแตกําเนิด 2 ลักษณะคือ 
    1. การจัดระบบ คือ ความสามารถในการจัดระบบความคิดของตนอยางตอเน่ืองเปนข้ันตอน 
    2. การปรับตัว คือ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมน้ัน กระบวนการในการปรับตัวน้ีมี 2 ลักษณะคือ 

  2.1 การดูดซึม คือ เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมถาสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ
ประสบการณ หรือความรูเดิมของบุคคลน้ันบุคคลจะดูดซึมภาพหรือเหตุการณน้ันเขาไปสรางเปนความรูของตน 
  2.2 การปรับเปลี่ยน คือ ความสามารถของบุคคลที่จะปรับความเขาใจเดิมของตนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมหรือประสบการณใหมที่ขัดแยงกับความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเรยีกสภาวะ
ของความสอดคลองน้ีวา ความสมดุล (Equilibration) 
 ฟอสนอต (Fosnot. 1996: 6) กลาววา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรู
และการเรียนรูและเปนการบรรยาย โดยอาศัยพื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา และมนุษยวิทยาที่วาความรู
คืออะไร และไดความรูมาอยางไร ทฤษฎีน้ีจึงอธิบายความรูวาเปนสิ่งช่ัวคราวมีการพัฒนาไมเปนปรนัย
และถูกสรางข้ึนภายในตัวคนโดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม สวนการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
น้ีเปนกระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตนเอง ในการตอสูกับความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางความรู

เดิมกับความรูใหมที่แตกตางไปจากเดิมเปนการสรางตัวแทนใหมและสรางโมเดลของความจริงโดยคนเปน 
ผูสรางดวยเครื่องมือ ทางวัฒนธรรมและเปนการประนีประนอมความหมายที่สรางข้ึนโดยผานกิจกรรม
ทางสังคม ผานการรวมมือแลกเปลี่ยนความคิดทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย 
 จากการศึกษาวัตถุประสงคของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมขางตนสามารถสรุปไดวา แนวคิด 
คอนสตรัคติวิซึม เช่ือวาการเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนตลอดเวลาจากประสบการณและความรูเดิมเช่ือมโยง 
กับประสบการณและความรูใหม ทําใหบุคคลสรางแนวคิดสรางความรูใหมข้ึนเอง ซึ่งความรูของบุคคล
จะแตกตางกันข้ึนอยูกับประสบการณและความรูเดิมของบุคคลน้ัน 
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 กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 

    จากการศึกษาไดมีผูสรุปกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมไว ดังน้ี 
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 55) เสนอแนวทางในการจัดการเรียน 
การสอนไว ดังน้ี 
   1. ข้ันปฐมนิเทศ ผูสอนใหโอกาสนักเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงดลใจในการเรียนรูใน
เน้ือหาที่กําหนด 
  2. ข้ันทําความเขาใจ ผูสอนใหนักเรียนปรับแนวคิดปจจุบันหรือบรรยายความเขาใจของตนเอง 
ในหัวขอที่กําลังเรียน ซึ่งนักเรียนแตละคนอาจมีแบบจําลองทางความคิดรวบยอดที่อาจจะไมสมบูรณ 
ในตอนที่เริ่มเรียน โดยนักเรียนอาจจะทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชนการอภิปรายกลุมเล็ก การเขียนผังความคิด 
การเขียนสรุปความคิด ฯลฯ 
  3. ข้ันจัดโครงสรางแนวคิดใหม ข้ันจัดโครงสรางแนวคิดใหมน้ีเปนหัวใจสําคัญของการจัด 
การเรียนรูแบบสรางสรรคความรู ประกอบดวย 
     3.1 การชวยนักเรียนสรางสรรคความรูความเขาใจใหม ตามแนวความคิดของการสรางสรรค 
ความรู การชวยเหลือนักเรียน คือผูสอนชวยนักเรียนใหเกิดความคิดรวบยอดใหม หรือการสรางความคิดรวบยอด 
ที่ยังไมสมบรูณข้ึนใหม ตลอดจนขยายไปสูแบบจําลองทางความคิดรวบยอดของตนเอง โดยผูสอนตองมีภาระ 
รับผิดชอบทีส่ําคัญคือ การวินิจฉัยเขาใจผิดของนักเรยีน ซึง่สามารถทําไดโดยการสมัภาษณ ซักถามนักเรียน 
โดยตรง เชน สมัภาษณนักเรียนเพือ่คนหาแบบจําลองความคิดรวบยอดที่ไมสมบรูณและสรางแบบจําลอง 
ที่สมบูรณข้ึนมาใหม 
     3.2 การเขียนแผนผังความคิดรวบยอด แผนผังความคิดรวบยอดเปนรูปแบบโครงสราง
ทางความคิดของนักเรียน ซึ่งดําเนินการดังน้ี 
     3.2.1 นักเรียนจัดความคิดรวบยอดของคําลงไปในโครงสรางหรือจัดทําเปนหมวดหมู 
     3.2.2 ระบุความคิดรวบยอดที่ตองการศึกษาต้ังแตสองความคิดรวบยอดข้ึนไป 
     3.2.3 สรางโครงสรางความรูของความคิดรวบยอดและตัวปญหาที่ตองการศึกษา 
เปนแผนผังความคิดรวบยอด 
     3.2.4 นําโครงสรางความรูที่ไดมาอภิปรายรวมกันเปนกลุมและจัดทําเปนแผนผัง
ความคิดรวบยอดรวมกัน 
     3.3 การตรวจสอบความเขาใจ หลังจากชวยใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอดใหมข้ึน
ดวยตนเองแลวยังตองมีการตรวจสอบวานักเรียนเขาใจหรือไม โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ ดังตอไปน้ี 
     3.3.1 ความคิดรวบยอดไดเกิดการเช่ือมประสานระหวางกนัและจัดระเบียบเปน
โครงสรางความรูหรือยัง 
     3.3.2 ความคิดรวบยอดไดรับการเช่ือมโยงเขาสูเครือขายของปญหาที่ตองพิสจูนหรือยัง 
     3.3.3 ตัวความรูสามารถนําไปใชในบรบิททางสังคมของโลกแหงความจริงหรอืไม 
    4. ข้ันนําแนวคิดไปใช ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนนําแนวคิดของตนเองที่สรางข้ึนไปใช 
ในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งที่คุนเคยและแปลกใหม 
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    5. ข้ันทบทวนหรือเปรียบเทียบความรู ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนสะทอนตนเองวา
แนวคิดของตนไดเปลี่ยนแปลงไปจากกอนเริ่มเรียนรูอยางไร โดยอาจเขียนหรือวาดภาพเปรียบเทียบ
ระหวางความคิดตอนเริ่มตนเรียนรูในบทเรียนน้ันกับความคิดตอนสิ้นสุดการเรียนรูในบทเรียนน้ัน 
 ไพจิตร  สดวกการ (2539: 34-35) ไดเสนอแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิซึม ไวดังน้ี 
    1. ผูสอนมีหนาที่จัดการใหนักเรียนขยายโครงสรางทางปญญา (สรางความรู) โดยมีสมมติฐาน 
ดังน้ี 
   1.1 สถานการณที่เปนปญหาและมีปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกดิความขัดแยงทางปญญา 
   1.2 ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมการคิดไตรตรองเพือ่สรางความรู 
ใหมที่จะขจัดความขัดแยงน้ัน 
   1.3 การคิดไตรตรองบนพื้นฐานของประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม 
ภายใตการมีปฏิสัมพันธทางสังคมจะกระตุนใหมีการสรางโครงสรางทางปญญาเกี่ยวกับสิ่งน้ันข้ึนมาใหม
ประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม 
     2. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
    3. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 
และใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
    4. มีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู 
มาใชใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
    5. ผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก ดังน้ี 
   5.1 จัดบรรยากาศ 
   5.2 วางแผนการจัดกจิกรรม 
   5.3 สื่อการเรียน 
   5.4 ใหความชวยเหลือนักเรียนเกิดการเรียนรูและสรางความรู 
   5.5 กระตุนนักเรียนโดยการต้ังคําถาม 
   5.6 ใหกําลังใจ 
   5.7 ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
   5.8 ใหขอมูลยอนกลับ 
    6. ผูสอนเรียนรูไปพรอมกบันักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงวิทยาการตาง  ๆ  
    7. ใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมินนักเรียนโดยเนนการประเมินตามสภาพจรงิ 
 สุจินต  เลี้ยงจรูญรัตน (2543: 16) กลาววาการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ไมไดให 
ความสําคัญตอเน้ือหาความรู แตเนนความสําคัญของกระบวนการในการสรางความรูของนักเรียน ดังน้ัน
ในการประเมินผล การใชขอสอบโดยเฉพาะอยางย่ิงขอสอบแบบเลือกตอบที่มุงถามความรูในเน้ือหาวิชา 
เปนวิธีการการประเมินผลการเรียนที่ไมถูกตอง การประเมินผลการเรียนควรมีลกัษณะตอเน่ือง ประเมินวิธี 
การทํางานและผลงานของนักเรียนประกอบกับการใชแบบทดสอบดวย 
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 สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545 : 129–130) ไดสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ดังตอไปน้ี 
    1. ผูสอนมหีนาที่ใหนักเรียนขยายโครงสรางทางปญญา (สรางความรู)โดยมีสมมุติฐาน ดังน้ี 
   1.1 นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา ซึ่งมีปฏิสัมพันธตอสังคมและตัวนักเรียนเองกอใหเกดิ 
ความขัดแยงทางปญญา 
   1.2 ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมการคิดไตรตรอง เพื่อสรางความรู 
ที่จะขจัดความขัดแยงน้ัน 
   1.3 การคิดไตรตรองบนพื้นฐานของประสบการณ และโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม 
ภายใตการปฏิสัมพันธทางสังคมจะกระตุนใหมีโครงสรางทางปญญาเกี่ยวกับสิ่งน้ันข้ึนมาใหม 
    2. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
    3. จดักจิกรรมใหนักเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทาํได คิดเปน ทาํเปน 
และใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
    4. มีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู 
มาใชใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
    5. ผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูเปนผูอํานวยความสะดวก โดยการ 
   5.1 จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม 
   5.2 วางแผนการจัดกจิกรรม 
   5.3 สื่อการเรียน 
   5.4 ใหความชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรูและสรางความรู 
   5.5 กระตุนนักเรียนโดยการต้ังคําถาม 
   5.6 ใหกําลังใจ ใหขอมูลยอนกลบั 
    6. ผูสอนเรยีนรูไปพรอมกบันักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ และแหลงวิทยาการตาง  ๆ
 กรมวิชาการ (2543: 86) ไดเสนอแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
ไวดังน้ี 
    1. ข้ันปฐมนิเทศ 
    2. ข้ันกระตุนใหเกิดความคิด 
    3. ข้ันสรางความรูใหม 
    4. ข้ันทดลองใชความรูใหม 
    5. ข้ันทบทวนความรูใหม 
 ทิศนา  แขมมณี (2550: 94-95) ไดกลาวถึงการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ไปใชในการเรียน
การสอนสามารถทําไดหลายประการ ดังน้ี 
    1. ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ผลของการเรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู
และการตระหนักรูในกระบวนการน้ัน เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะตอง 
เปนตัวอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเห็น นักเรียนจะตองฝกฝนคอนสตรัคติวิซึม 
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    2. เปาหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดใหนักเรียนไดรับสาระความรู ที่แนนอน 
ตายตัวไปสูการสาธิตกระบวนการแปล และสรางความหมายที่หลากหลาย การเรียนรูทักษะตาง ๆ จะตอง 
ใหมีประสิทธิภาพ ถึงข้ันทําไดและแกปญหาจริงได 
    3. ในการเรียนการสอนนักเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางต่ืนตัว นักเรียนจะตอง
เปนผูจัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และจะตองสรางความหมายใหกับสิ่งแวดลอมน้ัน 
ดวยตนเอง ดวยการใหนักเรียนอยูในบริบทจริงซึ่งไมไดหมายความวานักเรียนจะตองออกไปยังสถานที่จริง 
เสมอไป แตอาจจัดเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ สิ่งของ 
หรือขอมูลตาง ๆ ที่เปนของจริงและมีความสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถ 
จัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งน้ันๆจนเกิดเปนความรูความเขาใจข้ึน 
ดังน้ัน ความเขาใจเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจากกระบวนการคิด การจัดกระทํากับขอมูลมิใชเกิดข้ึนไดงาย ๆ 
จากการไดรับขอมูลหรือมีขอมูลเพียงพอเทาน้ัน 
    4. ในการจัดการเรียนการสอน ครูจะตองพยายามสรางบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมใหเกิดข้ึน 
กลาวคือ นักเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งทางสังคม 
ถือวา เปนปจจัยสําคัญของการสรางความรู เพราะลําพังกิจกรรมและวัสดุอุปกรณทั้งหลายที่ครูจัดให 
หรือนักเรียนแสวงหามา เพื่อการเรียนรูไมเปนการเพียงพอ ปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือ และการแลกเปลี่ยน 
ความรู ความคิดและประสบการณระหวางนักเรียนกับนักเรียน และบุคคลอื่น ๆ จะชวยใหการเรียนรูของ
นักเรียนกวางข้ึน ซับซอนข้ึน และหลากหลายข้ึน 
    5. ในการเรียนการสอน นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที ่โดยนักเรยีนจะนําตนเอง 
และควบคุมตนเองในการเรียนรู เชน นักเรียนจะเปนผูเลือกสิ่งที่ตองการเรียนเอง ต้ังกฎระเบียบเอง 
ตกลงกันเองเมื่อเกิดความขัดแยงหรือมีความคิดเห็นแตกตางกัน เลือกผูรวมงานไดเอง และรับผิดชอบ 
ในการดูแลรักษาหองเรียนรวมกัน 
    6. ในการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม ครูจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม คือ จากการเปน 
ผูถายทอดความรู และควบคุมการเรียนรู เปลี่ยนไปเปนใหความรวมมือ อํานวยความสะดวกและชวยเหลือ 
นักเรียนในการเรียนรู คือการเรียนการสอนจะตองเปลี่ยนจากการใหความรูไปเปนการใหนักเรียนสรางความรู 
บทบาทของครู คือจะตองทําหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกนักเรียน จัดเตรียมกจิกรรมการเรยีนรู 
ที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริมพัฒนาการของนักเรียน 
ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการและดานสังคมแกนักเรียน ดูแลใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา 
และประเมินการเรียนรูของนักเรียน นอกจากน้ันครูยังตองมีความเปนประชาธิปไตยและมีเหตุผล 
ในการสัมพันธกับนักเรียนดวย 
    7. ในดานการประเมินการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
น้ีข้ึนกับความสนใจและการสรางความหมายที่แตกตางกันของบุคคล ผลการเรียนรูที่เกิดข้ึนจึงมีลักษณะ
ที่หลากหลาย ดังน้ันการประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะที่หลากหลาย ดังน้ันการประเมินผลจําเปนตอง 
เปนการประเมินตามจุดมุงหมายในลักษณะที่ยืดหยุนกันไปในแตละบุคคล หรืออาจเปนการประเมินจากเพื่อน 
แฟมผลงาน รวมทั้งการประเมินตนเองดวย นอกจากน้ัน การวัดผลจําเปนตองอาศัยบริบทจริงที่มีความซับซอน 
เชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ตองอาศัยบริบท กิจกรรมและงานที่เปนจริงการวัดผลจะตองใช
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กิจกรรม หรืองานในบริบทจริงดวย ซึ่งในกรณีที่จําเปนตองจําลองของจริงมาก็สามารถทําไดแตเกณฑที่ใช
ควรเปนเกณฑที่ใชในโลกของความเปนจริงดวย 
 บรูคสและบรูคส (Brooks and Brooks. 1993: 103-118) กลาวถึงบทบาทของครูผูสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งจะตองยึดหลักการในการจัดการเรียนการสอน 12 ประการ ดังตอไปน้ี 
    1. ตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และควรใชคําถามกระตุนใหนักเรียน 
ใชกระบวนการแกปญหาคิดแกปญหาเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู 
    2. ควรใชประโยชนจากแหลงขอมูลดิบที่อยูรอบ ๆ ตัวนักเรียน เพื่อสงเสริมและกระตุนให 
นักเรียนไดเกิดการเรียนรู 
    3. ใชคําพูดหรือคําถามที่ทําใหนักเรียนฝกการคิด เชน ใหจําแนก ใหวิเคราะห ใหทํานาย 
และใหสรางสรรค 
    4. ใหนักเรียนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของตนเองที่มีตอบทเรียน 
วิธีสอนและเน้ือหาวิชา 
    5. ครูจะตองทราบความคิดรวบยอดของนักเรียนผานการแสดงความคิดเห็นกอนที่จะให
องคความรูใหมแกนักเรียน 
    6. ครูตองกระตุนนักเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทั้งกับเพื่อนนักเรียนดวยกันและกบัคร ู
    7. ครูตองกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยใชคําถามที่สมเหตุสมผลและเปนคําถาม
ปลายเปด และสงเสริมใหนักเรียนต้ังคําถามเพื่อถามนักเรียนดวยกัน 
    8. ครูควรใหความสนใจประสบการณเดิมของนักเรียน โดยใหนักเรียนไดต้ังสมมติฐาน 
เพื่อนําไปสูการหาวิธีตรวจสอบ และเปนการกระตุนใหนักเรียนไดรวมกันอภิปรายปญหา 
    9. ครูตองพยายามชวยใหนักเรียนไดแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง 
              10. หลังจากที่ปอนคําถาม ครูควรใหเวลากบันักเรียนในการหาคําตอบ 
              11. ครูตองใหเวลากับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนหาความสัมพันธระหวางความรูเดิมกับความรูใหม 
              12. ครูตองตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน โดยใชแผนภูมิการเรียนรูแบบวัฏจักร 
ซึ่งประกอบดวยการนําเขาสูบทเรียน การอธิบาย การลงขอสรุปและการประเมินผล 
 มารตินและคณะ (Martin and others. 1994: 47) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของครูตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิซึม ไวดังน้ี 
    1. ครูไมใชผูบอกความรูแตเปนผูแนะนํา หรือผูสรางและกระตุนใหนักเรียนเปนผูสรางความหมาย 
จากการเรียนรูดวยตนเอง 
    2. ครูตองคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดโตตอบตามแนวทาง 
ที่ควรจะเปน 
    3. ครูควรใชคําถามหรือเสนอปญหาที่กระตุนการคิดของนักเรียน และสังเกตการเรยีนการสอน 
ใหเปนไปดวยดี 
    4. ครูควรสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาและคนควาหาความรู 
ตามที่ตนเองสนใจไดอยางอิสระทั้งในและนอกหองเรียน 
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    5. ครูตองคอยสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะดานตาง ๆ  
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    6. ครูตองชวยใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดในการสรางความหมาย และเกิดเปนโครงสราง 
ความรูใหม 
 ริชารดสัน (Richardson. 1994 :1) สรุปวา จากธรรมชาติของการสรางความรูของมนุษย 
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมน้ี ทําใหนักการศึกษาเห็นวาที่ผานมาคนโดยทั่วไป หรือครูมีความคิด 
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในลักษณะการสอนแบบถายทอดความรูและจัดการเรียนการสอน 
ไมสอดคลองกับการเกิดความรูในตัวนักเรียน 
 นอกจากน้ีหลักการจัดการศึกษาตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Lall and Lall. 
1983: 45-54) ซึ่งกลาวไววาควรเนนพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียน โดยใหนักเรียนใชศักยภาพ 
ของตนเองใหมากที่สุด พรอมทั้งเสนอการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนพบกับความแปลกใหม โดยอาศัยกิจกรรม 
การคน การสํารวจ และการเพิ่มขยายความคิดในระหวางการเรียนการสอน รวมทั้งใชกิจกรรมขัดแยง
โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นนอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง โดยมีหลักการสอน ดังตอไปน้ี 
    1. ถามคําถามมากกวาการใหคําตอบ 
    2. ครูผูสอนควรจะพูดใหนอยลง และฟงใหมากข้ึน 
    3. ควรใหเสรีภาพแกนักเรียนทีจ่ะเลือกเรียนกิจกรรมตาง ๆ 
     4. เมื่อนักเรียนใหเหตุผลผิด ควรถามคําถามหรือจัดประสบการณใหนักเรียนใหมเพื่อนักเรียน 
จะไดแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง 
    5. ช้ีระดับพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทางสติปญญาข้ันนามธรรม 
หรือจากงานการอนุรักษ เพื่อดูวานักเรียนคิดอยางไร 
    6. ยอมรับความจริงที่วา นักเรียนแตละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปญญาที่แตกตางกนั 
    7. มีการทดสอบแบบการใหเหตุผลของนักเรียน 
    8. พยายามใหนักเรียนแสดงเหตุผลในการตอบคําถามน้ัน ๆ 
    9. ตองชวยเหลือนักเรียนทีมีพฒันาการทางสติปญญาตํ่ากวาเพื่อนรวมช้ัน 
 นอกจากน้ียังสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรเูนอร 
(Brunner, 1963:1-54) ที่กลาววา กระบวนการคนพบการเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ดี 
มีความหมายสําหรับนักเรียน และการจัดประสบการณใหนักเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเองสามารถ 
ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี รวมทั้งกระบวนความคิดของเด็กแตกตางกับผูใหญ เวลาเด็กทําผิด 
เกี่ยวกับความคิด ผูใหญควรจะคิดถึงพัฒนาการทางเชาวนปญญา ซึ่งเด็กแตละวัยมีลักษณะการคิดที่แตกตาง 
ไปจากผูใหญ ครู หรือผูมีความรับผิดชอบทางการศึกษาจะตองมีความเขาใจวาเด็กแตละวัยมีการรูคิด 
อยางไรและกระบวนการรูคิดของเด็กไมเหมือนผูใหญ รวมทั้งควรเนนความสําคัญของนักเรียน ถือวา 
นักเรียนสามารถจะควบคุมกิจกรรม การเรียนรูของตนเองไดและเปนผูที่จะริเริ่มหรือลงมือกระทํา 
ฉะน้ัน ผูมีหนาที่สอนและอบรมมีหนาที่จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อการเรียนรูโดยการคนพบ โดยใหโอกาส 
นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และในการสอนควรจะเริ่มจากประสบการณที่นักเรียนคุนเคย 
หรือประสบการณที่ใกลตัวไปหาประสบการณที่ไกลตัว รวมทั้งยังสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษา 
ตามทฤษฎีการเรียนรูของ 
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 กานเย  (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 72–75 ; อางอิงจาก Gagne and Briggs. 197 : 121-136) 
ซึ่งวางระบบการจัดการเรียนการสอน โดยพยายามเช่ือมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเปนสภาวะ 
ภายนอกตัวนักเรียนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภายใน ซึ่งประกอบดวย 9 ข้ันตอน ดังน้ี 
    1. ข้ันสรางความสนใจ 
    2. ข้ันแจงจุดประสงค 

    3. ข้ันกระตุนใหนักเรียนระลกึถึงความรูเดิมทีจ่ําเปน 
    4. ข้ันเสนอบทเรียนใหม 
    5. ข้ันใหแนวทางการเรียนรู 
    6. ข้ันใหลงมือปฏิบัติ 
    7. ข้ันใหขอมูลปอนกลบั 
    8. ข้ันประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงค 
    9. ข้ันสงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู 
 จากการศึกษาความหมาย หลักการทฤษฎี วัตถุประสงค และกระบวนการเรียนการสอน 
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม รวมทั้งหลักการจัดการศึกษาตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ 
เพียเจตและบรูเนอร และหลักการจัดการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรูของกานเย สามารถสรุปไดวา

แนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเปนแนวคิดที่เช่ือวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดเมื่อนักเรียนมีความรูพื้นฐาน 
ที่สามารถเช่ือมโยงกับความรูใหมได ทั้งน้ีนักเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการกระทํา (Learning by doing) 
และนักเรียนตองมีการทําความเขาใจความรูใหม โดยตองอาศัยประสบการณเดิมที่สั่งสมมาเปนพื้นฐาน
ในรูปแบบของการพัฒนาหรือเปลี่ยนความคิดที่มีอยูแลวของนักเรียน การจัดการเรียนรูตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิซึม เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองจากความสัมพันธระหวาง 
สิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจ และประสบการณเดิมที่มีอยู นักเรียนจะเปนผูที่ศึกษาคนควาหาความรู 
คิดและแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีระบบของความคิด โดยกระบวนการคนควาหาขอมูลซึ่งนักเรียน
แตละคนอาจสรางความรูความเขาใจไดไมเหมือนกันหรือไมเทากัน ข้ึนอยูกับศักยภาพและประสบการณเดิม 
ของแตละบุคคลโดยยึดหลักการ ดังน้ี 
    1. นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง เนนการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การสํารวจคนควา 

คนพบ และรายงาน 
    2. ผูสอนมีหนาที่แนะนําและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน สรางบรรยากาศ 
และสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาและคนควาหาความรูตามที่ตนเองสนใจไดอยางอิสระ 
    3. การเรียนโดยใชกระบวนการกลุม เนนการแลกเปลี่ยนและยอมรบัความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
    4. การประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อช้ีระดับพฒันาการทางสติปญญาของนักเรียน และชวยเหลือ 
นักเรียนทีมีพฒันาการทางสติปญญาตํ่ากวาเพื่อนรวมช้ัน 
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4. แนวคดิและหลกัการเกีย่วกับรูปแบบการเรียนการสอน 
ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
   รูปแบบการเรียนการสอนมีความหมายในลักษณะเดียวกับระบบการเรียนการสอน ซึ่งนักการศึกษา 

โดยทั่วไปนิยมใชคาวา “ระบบ” ในความหมายที่เปนระบบใหญครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ๆ  ของการศึกษา 
หรือการเรียนการสอนในภาพรวม และนิยมใชคาวา “รูปแบบ” กับระบบที่ยอยกวา โดยเฉพาะกับ “วิธีการสอน” 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชคาวา “รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model)” ซึ่งมีนักวิชาการ
และนักการศึกษาใหความหมายเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เปนลําดับข้ันตอน 
ที่ใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ซึ่งไดรับการจัดไว
อยางเปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือตาง ๆ  โดยประกอบดวยกระบวนการ 
หรือข้ันตอนสําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ ที่สามารถชวยใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว (Saylor and others, 1981: 271; Joyce and Weil, 1996: 7; 
ทิศนา แขมมณี, 2553: 222; วัชรา เลาเรียนดี, 2552: 257) 
 

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
   คีฟส (Keeves, 1997: 386-387, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 220) ไดกลาววารูปแบบ

โดยทั่วไปจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 
   1. รูปแบบจะตองนําไปสูการทํานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจนทดสอบได

กลาวคือ สามารถนําไปสรางเครื่องมือเพื่อไปพิสูจนทดสอบได 
   2. โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Relationship) 

ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฏการณ/เรื่องน้ันได 
   3. รูปแบบจะตองสามารถชวยสรางจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) 

และความสัมพันธ (Interrelations) รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู 
   4. รูปแบบควรจะประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural Relationships) มากกวา 

ความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships) 
   จอยซ เวลล และคาลฮาวน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดเสนอรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอน (Model of Teaching) เริ่มจากการเสนอภาพใหเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) 
โดยใชการเลาเรื่องมีครูและนักเรียนเปนผูแสดง โดยจําลองเหตุการณจริงที่เกิดข้ึนในหองเรียน เพื่อนําไปสู 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแตละรูปแบบมีองคประกอบ 3 สวน ดังน้ี 

   สวนที่ 1 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The Model of Teaching) 
มี 4 สวน คือ 

     1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax หรือ Phases) เปนการจัดเรยีงลําดับกจิกรรมทีจ่ะสอน 
เปนข้ัน ๆ ซึ่งแตละรปูแบบมีจานวนข้ันตอนการเรียนการสอนแตกตางกันไป 

     2. ระบบสังคม (Social System) เปนการอธิบายบทบาทของครูและนักเรียน ในการจัด 
การเรียนการสอน 
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     3. หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เปนหลักการหรือวิธีการที่ครูจะตอบสนองตอ 
สิ่งที่นักเรียนกระทํา อาจเปนการใหรางวัล การสรางบรรยากาศอิสระในการคิดและปฏิบัติ โดยไมมีการประเมิน 
วาถูกหรือผิด เปนตน 

     4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบหรือระบบสนับสนุน (Support System) เปนการ 
บอกเงื่อนไข หรือสิ่งจําเปนในการที่จะใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลตามที่คาดหวังใหกับ
ผูเรียน เชน การสอนเพื่อฝกทักษะ นักเรียนจะตองไดฝกการทํางานในสถานที่และดวยอปุกรณทีใ่กลเคียง 
กับสภาพการทํางานจริง หรือเตรียมสื่ออุปกรณที่จําเปนพรอมใชตาง ๆ ใหครบถวน 

   สวนที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช (Application) เปนการแนะนําหรอืให 
ขอแนะนําการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ัน เชน จะใชกับเน้ือหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม 
และใชกับเด็กระดับใด เปนตน 

   สวนที่ 3 สาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน และสิ่งที่สงเสริมการเรียนรู (Instruction 
and Nurturant Effects) ในแตละรูปแบบจะตองจัดสาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอะไรบาง 
ใหกับผูเรียนรวมทั้งมีสิ่งสําคัญ องคประกอบอะไรบางที่จะทําใหการดําเนินการจัดการเรียนรูน้ัน ประสบผล 
สําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งก็คือการสอนของครูที่จัดข้ึนตามข้ันตอนและสภาพแวดลอมในการเรียน สมรรถนะ 
สําหรับที่ผูเรียนตองมี และตองใหมีการพัฒนาตลอดกระบวนการซึ่งถือผลทีเ่กดิข้ึนจากการสอนและเปนสิง่ที ่
ผูเรียนตองมีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ คุณสมบัติ 
คุณลักษณะ หรือสมรรถนะของผูเรียนที่ตองปลูกฝงจนติดตัว เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง 
อาจกลาว โดยสรุปวาการนําเสนอรูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดของจอยซและคณะน้ี ครูผูสอน 
ตองเขาใจทุกประเด็นที่เกี่ยวของ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงโดยการฝกฝนตนเองใหสามารถใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนดังกลาวใหเกิดประโยชนและมีความเหมาะสม 

   ทิศนา  แขมมณี (2553: 221-222) ไดสรุปถึงองคประกอบที่สําคัญ ๆ  ของรูปแบบการเรียนการสอน 
ไวดังตอไปน้ี 

      1. มีปรัชญาหรือทฤษฎีหรือหลักการหรือแนวคิดหรือความเช่ือที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลกัการ 
ของรูปแบบการสอนน้ัน ๆ 

      2. มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับหลักการที่ยึดถือ 

      3. มีการจัดระบบ คือมีการจัดองคประกอบและความสัมพันธ ขององคประกอบของระบบ
ใหสามารถนาผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการน้ัน ๆ 

      4. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ  อันจะชวยใหกระบวน 
การเรียนการสอนน้ัน ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ เวลล และคาลฮาวน 
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009 ) ที่ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of Teaching) 
เริ่มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) โดยใชการเลาเรื่อง มีครูและนักเรียนเปนผูแสดง 
โดยจําลองเหตุการณจริงที่เกิดข้ึนในหองเรียน เพื่อนําไปสูรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถ 
สรุปองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ และ เวลล น้ัน ประกอบดวย
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องคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิง
กระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช 

 

การจัดกลุมรูปแบบการเรยีนการสอน  
   สําหรับการจัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอนมีนักการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศได

จัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อใหสะดวกในการนําไปใช ดังน้ี 
    เซเลอร (Saylor and others, 1981: 271) ไดจัดกลุมของรูปแบบการสอนตามประเภทของ 

หลักสูตร 5 แบบ โดยพิจารณาความเกี่ยวของสอดคลองของรูปแบบการสอนกับหลักสูตรแตละประเภท 
รูปแบบการสอนตามแนวคิดน้ี จัดแบงเปน 5 กลุม ดังน้ี 

     1. รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนเน้ือหาวิชา (Subject Matter / Discipline) 
เชน การบรรยาย การอภิปราย การถามคําถาม เปนตน 

     2. รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนสมรรถภาพ (Specific Competencies 
/Technology) เชน การทําแบบฝกหัด การทบทวน และบทเรียนโปรแกรม เปนตน 

     3. รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะ (Human Traits / Processes) 
เชน การคนควาเปนกลุม การเรียนแบบสืบสอบ เปนตน 

     4. รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนกิจกรรมและปญหาสังคม (Social Functions / 
Activities) เชน การรวมกิจกรรมกับชุมชน เปนตน 

     5. รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนความตองการและความสนใจของผูเรียน 
(Interests and Needs / Activities) เชน การเรียนแบบเอกเทศ หรือการเรียนดวยตนเอง เปนตน 

   จอยซ, เวลล และ แคลฮอน (Joyce, Well and Calhoun, 2009: 25-34) ไดจัดกลุมรูปแบบ 
การสอนตามจุดเนนหรือผลที่ตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน รูปแบบการสอนตามแนวคิดน้ีจัดแบงเปน 
4 กลุม ประกอบดวย 

     1. รูปแบบการสอนที่เนนการจัดกระบวนการสารสนเทศ หรือการะบวนการคิด (The Information - 
Processing Family) มุงสงเสริมความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบขอมูลการเขาใจปญหาตาง ๆ 
และการคิดหาวิธีแกปญหา ตลอดจนการสรางความคิดรวบยอดและใชภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
เพื่อถายทอดวิธีการแกปญหาน้ัน โดยมุงเนนความสําคัญไปที่สมรรถภาพการคิดของผูเรียนและวิธีการตาง ๆ 
ในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล รูปแบบการสอนในกลุมน้ีไดแก การสอนการคิดเชิงอนุมาน 
(Inductive Thinking) การสอนการสรางมโนทัศน (Concept Attainment) การฝกกระบวนการสืบสอบ 
(Inquiry Training) การสอนการจํา (Memorization) การสอนการใหโครงสรางทางความคิด (Advance Organizers) 
การพัฒนาความคิดสรางสรรค (Synoptic) การพัฒนาทางปญญา (The Developing Intellect) และการฝก 
กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) เปนตน 

     2. รูปแบบการสอนที่เนนปฏิสัมพันธทางสังคม (The Social Family) เนนความสัมพันธกับ 
บุคคลอื่น โดยใชการประนีประนอมในการแกปญหา การมีสวนรวมกับผูอื่นตามหลักการประชาธิปไตย 
การทํางานรวมกัน โดยมุงเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพรูปแบบการสอนในกลุมน้ี 
ไดแก การสอนแบบคนควาทํางานเปนกลุม (Group Investigation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
การศึกษาสังคมดวยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential Inquiry) เปนตน 
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     3. รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาตน (The Personal Family) เนนการพัฒนาที่ตัวบุคคล 
กระบวนการพัฒนาผูเรียนแตละบุคคล กระบวนการสรางและพัฒนาเอกัตภาพ อารมณของตนเอง 
มุงสอนใหรูจักการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน รูปแบบการสอนในกลุมน้ี ไดแก การสอนแบบไมสั่งการ 
(Nondirective Teaching) การสอนเพื่อเพิ่มมโนทัศนในตนเอง (Enhancing Self - Concept) เปนตน 

     4. รูปแบบการสอนที่เนนดานพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รูปแบบการสอน 
ในกลุมน้ีไดรับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรูเชิงพฤติกรรม เนนการปรับพฤติกรรมการตอบสนอง 
หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียน รูปแบบการสอนในกลุมน้ีไดแก การสอนเพื่อใหควบคุมตนเอง 
(Learning Self - Control) การเรียนแบบรอบรู (Mastery Learning) การฝกฝนตนเอง (Training and 
Self - Control) การเรียนรูแบบมีเงื่อนไข (The Condition of Learning) การสอนตรง (Direct Instruction) 
สถานการณจําลอง (Simulation) การเรียนรูสังคม (Social Learning) เปนตน 

   ทิศนา  แขมมณี (2553: 224-255) ไดจัดหมวดหมูของรูปแบบการเรียนการสอนตามลักษณะ 
ของวัตถุประสงคเฉพาะหรือเจตนารมณของรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 5 หมวด ดังน้ี 

     1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนรปูแบบ 
การเรียนการสอนที่มุงชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระตาง ๆ ซึ่งเน้ือหาสาระน้ัน 

อาจอยูในรูปของขอมูล ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือความคิดรวบยอด 
     2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนรูปแบบ 

ที่มุงชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค 
     3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psycho-motor Domain) 

เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออก
ตางๆ ซึ่งจําเปนตองใชหลักการ วิธีการ ที่แตกตางไปจากการพัฒนาทางดานจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย 

     4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เปนทักษะ 
ที่เกี่ยวของกับวิธีดําเนินการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกระบวนการทางสติปญญา เชน กระบวนการ สืบสอบ
แสวงหาความรูหรือกระบวนการคิดตาง ๆ  การคิดวิเคราะห การอุปนัย การนิรนัย การใชเหตุผลการสืบสอบ 
การคิดริเริ่มสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน หรืออาจเปนกระบวนการทางสังคม 

และกระบวนการทํางานรวมกัน เปนตน 
     5. รูปแบบการสอนที่เนนการบูรณาการ (Integration) เปนรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรยีนรู 

ดานตางๆ ของผูเรียนไปพรอม ๆ กัน โดยใชการบูรณาการทั้งทางดานเน้ือหาสาระ และวิธีการรูปแบบ 
ในลักษณะมุงเนนการพัฒนาเปนองครวม 

   สรุปไดวารูปแบบการเรียนการสอน สามารถจัดกลุมเปนรูปแบบการเรียนการสอนยอย  ๆ 
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของรูปแบบ และองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจะแตกตางกัน 
ตามเปาหมายของรูปแบบการเรียนการสอนน้ัน ๆ 
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กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คือ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบัผูเรยีน 

หลักสูตรและสังคม โดยอาจเนนในดานเน้ือหาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลักษณะของผูเรียน สังคม 
และความตองการของผูเรียน หรือเนนเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจอยซ และเวลล 
(Joyce and Weil, 1996) ไดสรุปสาระสําคัญของหลักการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบดวย 

     1. รูปแบบการสอนตองมีทฤษฎีรองรบั เชน ทฤษฏีดานจิตวิทยาการเรียนรู 
     2. เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลาย จะตองมีการวิจัยเพื่อทดสอบ 

ทฤษฏีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนําไปใชในสถานการณจริง และนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไข 
อยูเรื่อย ๆ  การเสนอรูปแบบการสอนแตละรูปแบบของ จอยซและเวลล ไดมีการนําไปทดลองใชในหองเรยีน 
รวมทั้งมีงานวิจัยรองรับมากมายจนเปนหลักประกันไดวาสามารถใชไดสะดวกและไดผลดี 

     3. การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบใหใชไดอยางกวางขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะอยางใดอยางหน่ึงก็ได 

     4. การพัฒนารูปแบบการสอน จะมีจุดมุงหมายหลักที่นามาใชพิจารณาเลือกรูปแบบที่จะนําไปใช 
กลาวคือ ถาผูใชนํารูปแบบการสอนไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลักก็จะทําใหเกิดผลสูงสุด แตก็สามารถนํา
รูปแบบน้ัน ไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ ถาพิจารณาเห็นวาเหมาะสม แตก็อาจทําใหไดผลสําเร็จ 
ลดนอยลงไป 

   ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีนักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศไดเสนอไวหลายทาน แตที่นาสนใจ คือ ซีลส และกลาสโกว (Seels and Glasgow, 1990: 
50-52) ไดเสนอข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีข้ันตอน ดังน้ี 

     1. การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) โดยตัดสินใจวามีปญหาการเรียนการสอนหรือไม 
รวบรวมสารสนเทศตางๆ โดยผานเทคนิคการประเมินความตองการจําเปนและเขียนสิ่งที่เปนปญหาออกมา 

     2. การวิเคราะหภาระงานและการเรียนการสอน (Task and Instructional Analysis) ดวยการ 
รวบรวมขอสนเทศ โดยอาศัยมาตรฐานการปฏิบัติและทักษะตาง  ๆ  และอาศัยขอกําหนดทางดานเจตคติ 
แลวจึงวิเคราะหการเรียนการสอน เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตองเรียนมากอน 

     3. การเขียนจุดประสงคและแบบทดสอบ (Objectives and Tests) ดวยการเขียนจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรมและแบบทดสอบอิงเกณฑ ที่เขาคูกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเหลาน้ัน 

     4. กลยุทธการเรียนการสอน (Instructional Strategy) ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธการเรียน
การสอน หรือองคประกอบของการเรียนการสอน เชน การนําเสนอหรือเงื่อนไขการปฏิบัติ 

     5. การตัดสินใจเกี่ยวกับสื่อ (Media Decisions) ดวยการเลือกวิธีการและสื่อการสอนที่ทําให 
การสอนน้ันบรรลุผล 

     6. การพัฒนาวัสดุอุปกรณ (Materials Development) วางแผนสําหรับผลิตผล พัฒนาโปรแกรม 
หรือวัสดุอุปกรณ เฝาระวังติดตามการพัฒนาวัสดุอุปกรณ เพื่อใหแนใจในคุณภาพของโครงการ 

     7. การประเมินผลยอยระหวางเรียน (Formative Evaluation) วางแผนกลยุทธในการประเมินผล 
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนจัดเตรียมรวบรวมขอมูล เพื่อความสัมฤทธ์ิผลตามจุดประสงค ทบทวน
ความเปนไปไดและประเมินซ้ํา 
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     8. การวางแผนเพื่อการนําไปใชและคาจุนการเรียนการสอน (Implementation Maintenance) 
     9. การประเมินผลรวมภายหลังการเรียน (Summative Evaluation) เพื่อตัดสินการผานไมผาน 
   10. การเผยแพรและการทําใหกระจาย (Dissemination Diffusion) หมายถึง การจัดแจงใหมี 

การเผยแพรและการกระจายของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
การนําเสนอรูปแบบการสอน  
   จอยซ เวลล และ แคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดแบงการนําเสนอรูปแบบ 

การสอนแตละรูปแบบออกเปน 4 สวน คือ 
     1. ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Orientation to the Model) เปนการอธิบาย 

ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบ อันประกอบไปดวยเปาหมายของรูปแบบ (Goal) 
ทฤษฏีและขอตกลงเบื้องตน (Assumptions) ที่รองรับรูปแบบ หลักการและมโนทัศนสําคัญ (Major Concepts) 
ที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการสอน 

     2. รูปแบบการสอน (The Models of Teaching) เปนการอธิบายถึงตัวรูปแบบ ซึ่งนําเสนอ 
เปนเรื่อง ๆ  อยางละเอียด และเนนใหเห็นถึงปจจัยที่นําไปสูการปฏิบัติ แบงออกเปน 4 ประเด็น มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

       2.1 กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เปนการใหรายละเอยีดวารปูแบบการสอนน้ันมกีี ่
ข้ันตอน โดยเรียงลําดับกิจกรรมที่จะสอนเปนข้ัน ๆ  แตละรูปแบบมีจํานวนข้ันตอน (Phases) การสอนไม
เทากัน 

        2.2 ระบบของปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการอธิบายบทบาทของผูสอน ผูเรียน 
และความสัมพันธซึ่งกันและกัน ในแตละรูปแบบบทบาทของผูสอนจะแตกตางกันออกไป 

        2.3 หลักการของปฏิกิริยาตอบสนอง (Principles of Reaction) เปนการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของครูตอผูเรียน การตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทํา เชน การปรบัพฤติกรรมโดยการใหรางวัล 
การสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีอิสระ ไมมีการประเมินวาผิดหรือถูก เพื่อใหเกิดการพัฒนาการคิดอยาง
สรางสรรค เปนตน 

        2.4 ระบบที่สนับสนุน (Support System) เปนการบอกถึงเงื่อนไข สิ่งที่จําเปนตอการใช
รูปแบบการสอนน้ันใหมีสัมฤทธ์ิผล เชน การเรียนการสอนดวยการปฏิบัติ (Action Learning) เปนวิธีการเรียน 
จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) จากประสบการณตรง จากปญหาจริง (Real Problem) โดยใหผูเรียน 
ไดฝกปฏิบัติในสถานที่และดวยอุปกรณที่ใกลเคียงกับสภาพการทํางานจริง เปนตน 

     3. การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) เปนการอธิบายถึงวิธีการใชรูปแบบการสอน 
จะแนะนําและใหขอสังเกตในการนํารูปแบบการสอนน้ันไปใช เชน จะใชเน้ือหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม 
รูปแบบเหมาะกับผูเรียนระดับใด การจัดเน้ือหาวิธีที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนตน นอกจากน้ียังใหคําแนะนํา 
เพื่อใหการนํารูปแบบไปใชเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

     4. ผลที่เกิดข้ึนกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม (Instructional and Nurturant Effects) 
กลาวถึงแตละรูปแบบจะเกิดผลทางตรงและทางออมอะไรบางกับผูเรียน โดยที่ผลทางตรงมาจากการจดั 
การเรียนการสอนของผูสอนที่จัดข้ึนตามข้ันตอน สวนผลทางออมมาจากสภาพแวดลอมซึ่งถือเปนผลกระทบ 
ที่เกิดแฝงกับผลการสอน 
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   นอกจากการใหรายละเอียดอยางเปนระบบทั้ง 4 สวน ดังกลาวแลว กอนที่จะอธิบายถึงที่มา
ดานทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบในสวนที ่1 ทุก ๆ  รูปแบบจะมีการนําเสนอภาพหรือเหตุการณ (Scenario) 
ในหองเรียนไวดวย โดยใชการเลาเรื่อง มีผูสอนและผูเรียนเปนผูแสดง เปนการจําลองเหตุการณจริง 
ที่เกิดข้ึนในหองเรียนมาไว เพื่อเปนบทนําและชวยใหเกิดความเขาใจในสถานการณของการใชรูปแบบ
น้ันย่ิงข้ึน รูปแบบการสอนที่นําเสนอน้ี จอยซ เวลล และแคลฮอน ไดยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพของรูปแบบ 
เมื่อมีการนําไปใชในหองเรียน ผลปรากฏวาสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามตองการได อยางไรกต็าม 
รูปแบบการสอนเหลาน้ี หลังจากไดนําไปทดลองใชจะมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
 
5. แนวคดิ ทฤษฎแีละผลการวิจัยเกีย่วกับการเรียนรูรวมกัน 

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)  
   การเรียนรูรวมกัน เปนวิธีจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทไปที่ผูเรียน โดยผูเรียนในกลุมจะเปน

ผูจัดการกันเอง ทั้งการกําหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหนาที่รับผิดชอบ และตรวจสอบการทํางาน 
กันเองภายในกลุม นอกจากน้ีภายในกลุมผูเรียนอาจจะสอนกันเองภายในกลุม 

 

ลักษณะของการเรียนรูรวมกัน 
   ทินซแมนน และคนอื่น ๆ  (Tinzmann and other, 1990) ไดสรุปวา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

และการรวมงานระหวางผูสอนและผูเรียนเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ ลักษณะของ 
หองเรียนแบบการเรียนรูรวมกัน มี 4 ประการ คือ 

     1. มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียน (Shared Knowledge) 
สําหรับหองเรียนแบบด้ังเดิม ครูเปรียบเสมือนผูคอยใหขอมูลกับนักเรียน ความรูถูกถายทอดจากครูไปสู
นักเรียนแบบทางเดียว แตสําหรับหองเรียนแบบการรวมมือกันเรียนรู ความรู ประสบการณเดิม ภาษา 
วัฒนธรรม ยุทธศาสตรตาง ๆ นักเรียนและครูสามารถนามาแลกเปลี่ยนกันได 

     2. มีการแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียน (Shared 
Authority) หองเรียนแบบด้ังเดิมครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู ครูมีอํานาจสูงสุดในการกําหนด เปาหมาย 
ของการเรียนรู แตสําหรับหองเรียนที่มีการรวมมือกันเรียนรู ครูและนักเรียนจะรวมกันกําหนดเปาหมาย
ของการเรียนรู กิจกรรมที่หลากหลายและวิธีการในการประเมินผลตามความสนใจของนักเรียน โดยยึดตาม 
กรอบของหลักสูตรและบริบทของเรื่องที่เรียน 

     3. ครูทําหนาที่เปนผูประสานงานเพื่อเช่ือมโยงความรู (Mediators) ครูจะตองเปนผูให
ความชวยเหลือนักเรียนในการเช่ือมโยงขอมูลใหมใหเขากับประสบการณเดิมของนักเรียนและสามารถ
ขยายไปสูขอบเขตของการเรียนรูในบริบทอื่น ๆ ครูชวยใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทของตนเองวาจะตอง
ดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดปญหาความสงสัย นอกจากน้ันครูยังสามารถชวยแนะนําใหนักเรียนทราบวา
จะเรียนรูไดอยางไร ซึ่งบทบาทน้ีของครูถือวามีความสําคัญมากในกระบวนการรวมมือกันเรียนรู 

     4. มีการจัดกลุมของนักเรียนแบบคละความสามารถ (Heterogeneous Grouping) ทัศนะ 
ประสบการณ ภูมิหลังของนักเรียนทั้งหมดเปนสิ่งสําคัญมากที่จะทําใหคุณภาพของการเรียนรูสูงข้ึน 
สําหรับหองเรียนที่รวมมือกันเรียนรู นักเรียนตองมีการเรียนรูจากบุคคลอื่น เพราะจะใหความสําคัญกับแนวคิด 
ประสบการณและพื้นฐานความรูของนักเรียนทุกคน 
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   อารีรักษ  มีแจง (2547: 59) ไดศึกษาแนวคิดการเรียนรูรวมกันของนักการศึกษาหลายทาน 
และสรุปลักษณะสําคัญของการเรียนรูรวมกันไดดังน้ี  

    1. เปนการเรียนรูกลุมยอย โดยมองวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสงัคม ซึง่ผูเรียนจะเกิด 
การเรียนรูจากการทํางานรวมกบัผูอื่น  

    2. สมาชิกภายในกลุมมีความแตกตางกัน โดยมีความเช่ือวาความแตกตางทางวิสัยทัศน 
ประสบการณ และพื้นฐานความรูของแตละบุคคลเปนสวนสําคัญในการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะเกิดการเรียนรู 
จากการไดรวมงานกับผูที่มีความรู และมีความสามารถมากกวา  

    3. เนนความมีอิสระของผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนทั้งในการกําหนดบทบาท 
หนาที่ การรวมกันแสดงความคิดเห็น ใหขอมูลปอนกลับแกสมาชิก และการสรางความรูดวยตนเอง 

    4. ผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการสภาพการเรียนรูและคอยใหความชวยเหลือ 
โดยใหความสําคัญกับความรู ประสบการณเดิมของผูเรียน และพยายามสงเสริม หรือเพิ่มเติมความรู 
ในสวนที่ยังไมสมบูรณใหกับผูเรียน 

   เนาวนิตย  สงคราม (2553: 98) ไดสรุปลกัษณะสําคัญของการเรียนรูรวมกัน ไวดังน้ี 
    1. การทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อการเรียนรูรวมกัน เปนการจัดกลุมการทํางานที่เกิดจากสมาชิก 

ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ขนาดของกลุมแตละกลุมอาจมีไมเทากัน สมาชิกในกลุมมีพื้นฐานประสบการณ 
วิสัยทัศน ที่หลากหลาย 

    2. ลักษณะงานเปนงานที่ตองทํารวมกัน สมาชิกในกลุมเห็นชอบและมีการวางแผนกิจกรรม
รวมกันและตรงกับสิ่งที่ตนสนใจ 

    3. มีการแบงปนความรูระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยการที่ผูสอนจัดหองเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพใหเอื้อตอการแบงปนความรู ผูสอนใหความสําคัญ 
กับความรู ประสบการณ กลวิธี วัฒนธรรมของผูเรียนและผูสอนเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปใหสมบูรณ 

    4. ผูเรียนมีความเคารพในความคิดเห็นของผูอื่น แบงปนความรูที่ตนมีกับสมาชิกในกลุม 
เนนการสรางความรูความเขาใจในระดับสูงไมใชเพียงแคหาคําตอบแคถูกหรือผิด ผูสอนมีสวนรวมใน 
การสนทนาสนับสนุนความรู 

    5. การเรียนรูรวมกันสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณของผูเรียน รับฟงมุมมอง
ของผูอื่น ทําใหผูเรียนตระหนักวา ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อสรางความรูใหมได 

    6. ผูเรียนสามารถประเมินการเรียนรูของตนเอง ประเมินสมาชิกในกลุมประเมินกระบวนการ 
และผลงานของกลุม การประเมินไมไดข้ึนอยูกับผูสอนเพียงคนเดียว 
 

การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) 
   การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล หมายถึง วิธีการสอนที่ผสมผสานการเรียน

แบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน 
ซึ่งสลาวิน ไดพัฒนาข้ึนเพื่อการสอนคณิตศาสตรในระดับเกรด 3 - 6 เปนวิธีการเรียนการสอนที่สนอง 
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจาก 
แบบฝกทักษะ และสงเสริมความรวมมือภายในกลุม การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และปฏิสัมพันธ 
ทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมทํางานเปนคณะน้ี (ชาติชาย  มวงปฐม. 2539) กําหนดให 
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นักเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนนักเรียนที่เกง 
1 คน ปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบงเปน 2 ประเภท คือ 
เปนคะแนนสอบรายบุคคลและเปนคะแนนคาเฉลี่ยของทั้งกลุม ในการทดสอบนักเรียนตางคนตางทํา 
แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังน้ันนักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามชวยนักเรียนที่เรยีนออน เพราะจะทาํให 
คะแนนเฉลี่ยของกลุมดีข้ึนและนักเรียนที่เรียนออนก็จะพยายามชวยตนเอง เพื่อไมใหคะแนนเฉลี่ยของ 
กลุมตํ่าลง (Slavin. 1980) 

   การสอนแบบ TAI มีองคประกอบท่ีสําคัญดังน้ี  
     1. การจัดกลุม (Teams) ในการจัดกลุมจะแบงนักเรียนคละความสามารถทางการเรียน 

กลุมละ 4 คน มีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและตํ่า เปนอัตราสวน 1:2:1 (ชาติชาย มวงปฐม. 
2539: 41; พัชนี  ทองแกว. 2540: 12) 

     2. การทดสอบความรูพื้นฐาน เพื่อจดัตําแหนงนักเรียนจะไดรับการทดสอบกอนเรียนตอนเริ่มตน 
โปรแกรมการเรียนในพื้นฐานของเน้ือหาเรื่องน้ัน ๆ เพื่อตรวจสอบระดับความรูของนักเรียนซึ่งข้ึนอยูกับ
คะแนนที่ไดในการสอบ (พัชนี  ทองแกว. 2540: 12) 

     3. บทเรียนตามหลักสูตร (Curriculum Materials) โดยสวนใหญในการสอนคณิตศาสตร
นักเรียนจะไดเรียนรูในเน้ือหาตาง ๆ ดวยตนเอง โดยที่นักเรียนจะทํางานในกลุมดวยวัสดุตามหลักสูตร 
ซึ่งแตละหนวยการเรียนจะตองประกอบดวย (ขวัญใจ  บุญฤทธ์ิ. 2535: 19; ชาติชาย  มวงปฐม. 2539: 41) 
         3.1 เอกสารแนะนําบทเรียน ซึ่งนักเรียนจะไดรับการแนะนําจากครูผูสอน ในขณะที่เรียน
โดยมีการอธิบายอยางเปนลําดับข้ันตอน 

        3.2 แบบฝกทักษะ ซึ่งประกอบดวยคําถามแบงเปนตอน ๆ แตละตอนมีขอคําถามยอยซึ่ง 
คําถามในแตละขอ นําไปสูขอสรุปทั้งหมดของเน้ือหาในบทเรียนหนวยน้ัน ๆ และบัตรเฉลยสําหรับแบบฝก 
ทักษะแตละตอน 

        3.3 แบบทดสอบยอย 2 ฉบับ คือ ฉบับ A และ B (แบบทดสอบคูขนาน) 
        3.4 แบบทดสอบรวมประจําหนวยหรือแบบทดสอบทายบท ซึ่งจะทดสอบเมื่อเรียนจบ

หนวยหรือบทเรียน 
     4. การศึกษาเปนกลุม (Team Study) ในการศึกษาบทเรียน นักเรียนจะศึกษารวมกันเปนกลุม 

โดยดําเนินการดังน้ี (ชาติชาย  มวงปฐม. 2539: 42; ไพโรจน  เบขุนทด. 2544: 19) 
         4.1 นักเรียนจับคู 2 หรือ 3 คน อานเอกสารคําแนะนํา แลวจึงเริ่มฝกทักษะแรกใน 

หนวยการเรียน 
         4.2 นักเรียนแตละคนเริ่มทําแบบฝกทักษะ การฝกทําแบบฝกทักษะยอยๆ โดยเริ่มทํา

แบบฝกทักษะ 4 ขอแรก ที่มีอยูในหนาแบบฝกทักษะของแตละคน ใหเพื่อนในคูตรวจคําตอบและให
คําแนะนํา ซึ่งมีบัตรเฉลยคําตอบของแตละตอน ถานักเรียนทําถูกทั้งหมด 4 ขอ นักเรียนจะทําแบบฝกทกัษะ 
ในลําดับตอไป ถาทําไมถูกครบ 4 ขอ นักเรียนจะตองพยายามทําปญหาใน 4 ขอตอไป จนกวาจะถูกตอง
ทั้งหมด ถานักเรียนมีปญหาหรือความยุงยากในข้ันน้ี สามารถจะขอความชวยเหลือไดโดยการถามเพื่อน 
ในกลุมกอนที่จะถามครู 

          4.3 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะตอนสุดทายไดถูกตองครบทุกขอ นักเรียนจะไดทํา
แบบทดสอบยอยฉบับ A มีลกัษณะคลายกบัการฝกทกัษะ ในการทดสอบยอยนักเรียนทําตามลาํพงั 
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เพื่อนรวมทีมทําหนาที่ตรวจใหคะแนน ถานักเรียนไดคะแนนตามเกณฑซึ่งมักจะใชเกณฑรอยละ 80 ข้ึนไป 
เพื่อนสมาชิกจะลงช่ือรับรองเพื่อเปนใบรับประกันความสามารถจากกลุมวาผานการทดสอบยอย แสดงวา 
นักเรียนผูน้ีพรอมที่จะสอบบทเรียนรวมประจําหนวยการเรียนได ถานักเรียนไมผานเกณฑรอยละ 80 
ครูจะใหความชวยเหลือนักเรียนคนน้ัน โดยอาจใหนักเรียนฝกทักษะใหมแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ยอยฉบับ B และหากนักเรียนยังไมผานการทดสอบยอยอีก ครูจะใหนักเรียนกลับไปทําแบบทดสอบยอย
น้ันอีกครั้ง รวมทั้งครจูะตองทําการสอนกับนักเรียนที่ยังไมเขาใจเน้ือหาอีกครัง้ เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับทําแบบทดสอบรวมประจําหนวยตอไป 

          4.4 เมื่อนักเรียนเรียนจบในแตละหนวยการเรียน จะตองมีการทดสอบในแบบทดสอบ
รวมประจําหนวย (Unit Test) (ขวัญใจ  บุญฤทธ์ิ. 2535: 22) 

คะแนนและการรับรองของกลุม 
   เมื่อสิ้นสุดแตละหนวยการเรียน ครูจะนําคะแนนของกลุมโดยคิดเฉลี่ยคะแนนที่ตอบถูก 

จากการทําแบบทดสอบรวมประจําหนวยการเรียนของสมาชิกในแตละกลุม ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ ดังน้ี 
(ขวัญใจ  บุญฤทธ์ิ. 2535: 22) 

 
หลักเกณฑ ความสําเร็จของกลุม 

กลุมที่ผานเกณฑสูง                  จะไดเปน  
กลุมที่ผานเกณฑปานกลาง         จะไดเปน 
กลุมที่ผานเกณฑตํ่า                  จะไดเปน 

“Super team”   คือ กลุมยอดเย่ียม 
“Great team”    คือ กลุมดีมาก 
“Good team”    คือ กลุมดี 

 
   สําหรับกลุมที่ไดเปน “Super team” และ “Great team” จะใหรางวัล คือ ชมเชย 

และใบประกาศเกียรติคุณ 
    5. การสอนกลุมยอยในแตละช่ัวโมง ครูจะสอนนักเรียนกลุมตางๆ ที่ไมเขาใจบทเรียนใน

เรื่องเดียวกันเปนกลุมเล็ก ในการสอนครูจะจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเขาใจมโนทัศน
หลักของเรื่องที่เรียนอาจดําเนินการ โดยใหนักเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง โดยใชสื่อตาง ๆ ซึ่งจะใหนักเรียน 
ไดเห็นตัวอยางในชีวิตจริง เพื่อจะไดนํามาเช่ือมโยงกับเน้ือหาที่กําลังเรียนอยู เมื่อนักเรียนเขาใจแลว 
ครูจะใหนักเรียนกลับเขากลุมของตนเอง เพื่อฝกทักษะทางคณิตศาสตรในเรื่องที่เรียนรวมกับเพื่อน 
ในกลุมตอไป (ชาติชาย  มวงปฐม. 2539: 42; ไพโรจน  เบขุนทด. 2544: 20) 

   จากรายละเอียดในองคประกอบของการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล ผูวิจัยได
สังเคราะหข้ันตอนที่เหมาะสมที่จะใชในการจัดกิจกรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนสามารถ
สรุปเปนข้ันตอนการสอนในแตละหนวยการเรียน ไดดังน้ี 
 ขั้นเตรียม 
    1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมแบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง 
และนักเรียนออนคละกัน กลุมละ 3 – 4 คน (นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคู
กับนักเรียนปานกลาง) 
    2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
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 ขั้นสอน 
    1. ครูนําสนทนาเกี่ยวกบัเรื่องที่จะเรียนรู 
    2. ครูใหนักเรียนศึกษาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใหสมาชิกภายในกลุมของแตละกลุม
จับคูกันเพื่อใหการชวยเหลือกัน 
 ขั้นฝกทักษะ 
    1. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ เสร็จแลวนักเรียนแตละคนทําใบงาน จากน้ันแลกเปลีย่นกนั 
ตรวจคําตอบตามแบบเฉลย ใบงาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง อธิบายขอสงสัยและขอผิดพลาดของคูตนเอง 
สรุปความรูที่ไดรวมกัน 
    2. ครูเปดโอกาสใหแตละกลุมปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันภายในกลุม 
โดยครูเขาไปซักถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน เมื่อนักเรียนไดรับความรูที่ถูกตองแลว ครูใหนักเรียน
ศึกษาใบความรู แลวใหนักเรียนทําใบงาน เสร็จแลวแลกเปลี่ยนกันตรวจคําตอบดําเนินการเชนเดียวกัน
กับในใบงานแรก 
    3. ครูสุมกลุมใหตัวแทนกลุมมานําเสนอขอสรุปของกลุมตามใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
และใหกลุมอื่น ๆ ชวยกันเพิ่มเติมความรู หรือความคิดเห็นที่แตกตางกันหลังจากน้ันครูสรุป และสราง
ความเขาใจตรงกันอีกครั้ง 
    4. นักเรียนแตละคนทําแบบฝกหัดยอย โดยเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเสร็จแลว 
ใหจับคูกันภายในกลุม แลกเปลี่ยนกันตรวจคําตอบตามแบบเฉลย ซึ่งหากผูเรียนคูใดทําถูกตองรอยละ 80 
ข้ึนไป ถือวาผานแตหากคนใดคนหน่ึงหรือทั้งคูไดคะแนนนอยกวารอยละ 80 ใหผูเรียนทั้งคูทําใบงาน 
ชุดเดิม โดยใหนักเรียนเกงที่ผานเกณฑแลวชวยอธิบายและใหคําแนะนําจนเขาใจและสามารถทํา
แบบทดสอบยอยจนผานเกณฑ แลวทําแบบทดสอบประจําบทเรียนพรอมกัน 
 ขั้นวัดและประเมินผล 
    1. ครูใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบประจําบทเรียนเปนรายบุคคล 
 ขั้นสรุป 
    1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในเรื่องทีเ่รียนมาทั้งหมด 
    2. นักเรียนจับคูกันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตองตามแบบเฉลยที่ครูแจกให แลวนําคะแนน 
แตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนนของกลุม 
    3. ครูประกาศช่ืนชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ได
คะแนนสูงสุด ตามลําดับ คือ 
   3.1 กลุมที่มีคะแนนสูงสุดเปนกลุมชนะเลิศ (Super Team) ไดคะแนนระหวาง 11 – 15 คะแนน 
   3.2 กลุมที่ไดคะแนนปานกลางเปนกลุมรองชนะเลิศ (Great Team) ไดคะแนนระหวาง 
6 – 10 คะแนน 
   3.3 กลุมที่คะแนนนอยเปนกลุมดี (Good Team) ไดคะแนนระหวาง 1 – 5 คะแนน 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการ
ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนานักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 พิรุณพรรณ  พลมุข (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนรู ตามแนว
คอนสตรัคติวิสตของ Underhill ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนทาลี่วิทยา สํานักเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ทั้งน้ีเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตของ Underhill กับการสอนแบบปกติ
เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พรอมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 ประเภท ไดแก แผนการจัดการเรียนรู
ตามแนวคอนสตรัคติวิสตของ Underhill และ แผนการสอนแบบปกติ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนและแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ผลการวิจัย พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตของ Underhill สามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหไดสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต 
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
 อัจฉรา  เคนทุม (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระ
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีจํานวนนักเรียนรอยละ 70 ผานเกณฑต้ังแตรอยละ 70 ข้ึนไป กลุมเปาหมาย
ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเลื่อม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่กําลังเรียน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
แบบสะทอนผลการปฏิบัติ และแบบประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลการวิจัยพบวานักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและนักเรียน 
รอยละ 75.67 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรผานเกณฑรอยละ 
73.33 ข้ึนไป 
 กัญญาณัฐ  เต็กจินดา (บทคัดยอ: 2550) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงาน
วิทยาศาสตร เรื่องพลังงาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร และพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 อีกทัง้ทดลองใชรปูแบบ
การจัดกิจกรรม การเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร และ รวมไปถึงประเมินผลการเรียนรูหลังการใชรูปแบบ
การจัดกิจกรรม การเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร ความพึงพอใจและความสามารถในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร โดยมีข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ข้ันตอน คือ ข้ันสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
ข้ันพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ข้ันทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูและข้ันประเมนิผล 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1/2 
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โรงเรียนวัดวังนํ้าขาว (จินดาประชานุกลู) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 30 คน 
ทดลองใชในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 
แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และ
แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบ คาที (t – test Dependent) ผลจากการวิจัยพบวา นักเรียนและครูตองการใหพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เรียนรูจากชีวิตจริงและจากแหลงเรยีนรูนอก
สถานที ่ดวยการลงมือปฏิบัติ โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้งน้ีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
โครงงานวิทยาศาสตร ประกอบดวยเน้ือหาสาระ 8 เรื่อง คือ เรื่องพลังงานความรอน เริ่มตนกับโครงงาน
วิทยาศาสตร เปดประตูสูโครงงานวิทยาศาสตร แผนปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร ปฏิบติัการโครงงาน 
วิทยาศาสตร 1) ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร 2) รายงานปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตรและนําเสนอ 
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร โดยมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ESPOE ประกอบดวยการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันดังน้ี คือ ข้ันสรางสิ่งลอใจ (Enticement) ข้ันใหแสวงหาองคความรู (Seek Knowledge) 
ข้ันเขาสูการปฏิบัติ (Practice) ข้ันจัดสรุปโครงสรางความรู (Organize Summary Knowledge Structure) 
และข้ันประเมินผล (Evaluation) และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร เรือ่งพลงังาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 มีคาประสิทธิภาพ 80.67/81.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งน้ีนักเรียน 
มีผลการเรียนรูหลังเรียน ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และนักเรียนมีความสามารถ 
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตรอยูในระดับดี 
 มารีนา  วงศเงินยวง (บทคัดยอ: 2550) ไดทําการวิจัยโดยมวัีตถุประสงค เพื่อพฒันารปูแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู 
งานประดิษฐสําหรบันักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ระหวางกลุมนักเรียนทีเ่รียนตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน กับการเรียนรูปแบบเดิมและศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนตามรูปแบบที่พัฒนา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย 
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอปุถัมภ ฯ โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปการศึกษา 
2550 จํานวน 57 คน ไดมาจาก การสุมตัวอยางอยางเจาะจง แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองเรยีน 
แบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชกระบวนการสอนแบบโครงงาน กลุมควบคุมเรียนรูปแบบเดิม 
เครือ่งมือที่ใชเกบ็รวบรวมขอมลู ไดแก แผนการจัดการเรยีนรู แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน แบบประเมิน 
พฤติกรรมระหวางปฏิบัติ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test การประมวลผลขอมลู
ใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS/PC ผลการวิจัยพบวา  ไดรปูแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือซึ่งประกอบดวย 
รูปแบบการเรียนการสอน ระหวางวิธีเรียนแบบการจัดการเรียนรูแบบกลุมผลสัมฤทธ์ิ STAD และการจัด 
การเรียนรูแบบกลุมแขงขัน TGT โดยบูรณาการเขากับการสอนแบบโครงงานในกลุมสาระการเรียนรูงานประดิษฐ 
และนักเรียนทีเ่รียนดวยรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใชกระบวนการสอนแบบโครงงานมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูกวานักเรยีนทีเ่รยีนตามรปูแบบเดิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ทั้งน้ี 
นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใชกระบวนการสอนแบบโครงงานมีความ
พึงพอใจในการเรียนในระดับมาก 



60 
 

 2. งานวิจัยตางประเทศ 
    ไซมอน (Simon.1993: 47-56) ทําการศึกษาโดยการจัดอบรมผูสอนรายกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร ต้ังแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงเกรด 12 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนเวลา 12 สัปดาห 
ติดตามผลการนําไปใชสอนในช้ันเรียนทุกสัปดาห จากการศึกษาพบวาผูสอนและนักเรียนมีเจตคติตอ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรดีข้ึน ครูเปลี่ยนการสอนมาเปนแบบเนนการเขาใจมโนมติมากกวา
ทักษะการคํานวณ และผลการสอบของนักเรียนยังคงเดิม เมื่อทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน 
    สลาเตอร (Slater. 1993: 2528-A) ทําการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีสอนตามแนวคิด 
การสรางสรรคความรู โดยทดลองกับผูสอนจํานวน 25 คน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 
ในกลุมสาระการเรียนรูดาราศาสตร ใชเวลาทดลอง 15 สัปดาห จากการศึกษาพบวาการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวคิดดังกลาวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใหดีย่ิงข้ึน 
    อัลซัป (Alsup. 1996: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรูเมื่อใชการสอนตามแนว 
คอนสตรัคติวิซึมของนักศึกษาฝกสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตอความเขาใจในมโนมติ เรื่อง เศษสวน 
ทศนิยม และรอยละกับความเครียดในการสอนคณิตศาสตรและความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร 
ของครูประถมศึกษาการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชเครื่องมือ 2 ชนิด คือ 
แบบประเมินความเขาใจของนักเรียนเรื่องเศษสวน ทศนิยม และรอยละและแบบประเมินความมั่นใจ 
ในการสอนคณิตศาสตร นอกจากน้ียังมีมาตราวัดความวิตกกังวลของนักศึกษา การวิเคราะหเชิงปริมาณใช 
t- test สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณและขอมูลจากการสังเกตการสอนของนักเรียน 
ฝกสอน ผลการศึกษาพบวาการสอนภายใตแนวคอนสตรัคติวิซึมสามารถพัฒนาการเรียน เรื่อง เศษสวน 
ทศนิยม และรอยละ ของนักศึกษาฝกสอน ลดความวิตกกังวลในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
และชวยใหนักศึกษาฝกสอนมั่นใจที่จะสอนคณิตศาสตรเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    เฮอรรอน (Heron. 1997: 1602-A) ไดศึกษาผลการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสราง 
เจตคติทางบวกตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเกบ็ขอมลู 
แสดงความสัมพันธ ระหวางการใชวิธีสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ รูปแบบ
การทดลองครั้งน้ีมีการสอบกอนและหลังการสอน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูชีววิทยา เคมีหรือวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โรงเรียน นักเรียน จํานวน 
28 หอง รวม 249 คน คร ู10 คน ซึ่งแบงเปนครูกลุมทดลอง 6 คน ครูกลุมควบคุม 4 คน ซึ่งแตละคนถูก
สังเกตดวยแบบสํารวจเพื่อวัดความถ่ีของพฤติกรรมการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม คาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมที่สังเกตไดจากครูกลุมควบคุมเทากับ 12.89 สวนกลุมทดลองเทากับ 20.67 แสดงวาพฤติกรรม 
การสอนของครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ระหวางสองกลุมจากการวิเคราะหคะแนนสอบกอนและหลังการสอน 
พบวานักเรียนไดคะแนนเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนแตกตางกัน 
และจากสมมติฐานหลักที่วาเจตคติตอวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่เรียนตามแนวคอนสตรคัติวิซมึกบัการสอน 
ตามปกติไมเปลี่ยนแปลง จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก กลุมควบคุมโดยสวนใหญไดเกรดกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรครั้งที่ผานมา สูงกวากลุมทดลอง แตหลังจากผานไป 4 เดือน กลุมควบคุมมีเจตคติทางลบตอ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (-1.18) ในกลุมทดลอง มีเจตคติทางบวกตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(+1.34) เมื่อวิเคราะหเจตคติทางวิทยาศาสตรแยกตามเพศ ตอนแรกพบวาเพศชายและเพศหญิงในกลุมทดลอง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 แตหลังจากการทดลองแลว เจตคติตอวิทยาศาสตรของเพศชาย 
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และเพศหญิงไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะเพศหญิงในกลุมควบคุมจะมีเจตคติทางบวกตอวิทยาศาสตร 
(คาเฉลี่ย 43.40) สูงกวาเพศหญิงในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 39.26) อยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวาภายหลัง
การทดลองจะพบวาเพศหญิงในทั้งสองกลุม จะมีเจตคติในวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน แตคาเฉลีย่เจตคติ
ของเพศหญิงในกลุมทดลอง เพิ่มข้ึน 2.04 แตคะแนนเจตคติของเพศหญิงในกลุมควบคุมลดลง 1.75 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศ พบวาผูทําการศึกษาไดพัฒนาวิธีสอนโดยอาศัย 
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมติและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดยเนนการปฏิบัติจริงดวยตัวของ
นักเรียนเอง สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติและมีความมั่นใจในการเรียนรูที่ดีมากย่ิงข้ึน 
นอกจากน้ัน ยังสงผลดีตอความมั่นใจของผูสอนและการสื่อสารระหวางนักเรียนและผูสอนที่ดีมากย่ิงข้ึน
เชนกัน 
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7. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

การศกึษาวิเคราะหและสงัเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับแนวคดิ
คอนสตรัคติวิซึม มีขั้นตอนการจัด 
การเรียนรู 4 ขั้น ไดแก 
1. ขั้นกระตุนความอยากรูอยากเห็น
(curiosity) และความขดัแยง
(conflict) 
2. ขั้นการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน
(peer interaction) 
3. ขั้นไตรตรอง (reflection) 
4. ขั้นการจัดโครงสรางใหมทางปญญา
(cognitive restructuring) 

การสรางและหาประสิทธภิาพ 
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู 

โครงรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูซ่ึงประกอบดวย 
1. กรอบแนวคิดทฤษฎี 
2. หลักการ 
3. เปาหมาย 
4. กระบวนการ ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูซ่ึงมี
สวนประกอบดังตอไปนี้ 
  4.1 หัวเร่ืองและการกําหนด 
เวลาเรียน 
  4.2 มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 
  4.3 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  4.4 สาระสําคัญ 
  4.5 จุดประสงคการเรียนรู 
  4.6 กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
  4.7 สื่อ/ แหลงเรียนรู 
  4.8 กระบวนการประเมินผล 
5. วิธีวัดและประเมินผล 

ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูและความ
สอดคลองขององคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู 
โดยผูเชี่ยวชาญ 
2. ปรับปรุงแกไข 
3. หาประสิทธิภาพ E1/E2 
โดยกําหนดเกณฑ 80/80 

การประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการจดัการเรียนรู 
1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2. ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ 

การทดลองใชรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู 

1. ทดสอบกอนเรียน 
2. ทดลองสอนโดยใชรูปแบบ 
การสอนตามแนวคิดการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
3. ทดสอบหลังเรียน 
 

รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

การประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการจดัการเรียนรู 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนกอน 
และหลังการจัดการเรียนรู 
2. ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ 
 

ไมผาน 

ผาน 


