
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

   การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่1 (IPDSPIL Model) ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) 
การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded  Design) ใชวิธีการเชิงปรมิาณ 
เปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง (Creswelland Plano Clark, 2007 : 67) มีวัตถุประสงค 
ในการพัฒนารูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 (IPDSPIL Model) และศึกษาประสิทธิผล 
ของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
4 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research  :  R1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ศึกษา 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) 
การออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การนําไปใช (Implementation : I) ทดลองใช 
รูปแบบการเรียนการสอน และข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development  : D2) การประเมินผล (Evaluation : E) 
ประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรบัการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
   ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนารปูแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) และประสิทธิภาพของรปูแบบการเรียนการสอน 
   ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ไปใชในการขยายผล 
   ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรบัปรุงแกไขรูปแบบการเรยีนการสอน 
 

ตอนที่ 1 ผลการศกึษาขอมูลพืน้ฐานสําหรบัการพฒันารปูแบบการเรียนการสอน 
           ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาโดยวิเคราะหมาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
และศึกษาวิเคราะหสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) 
โดยศึกษาวิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะหสภาพที่คาดหวัง 
ตามมาตรฐานและตัวข้ีวัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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รวมทั้งวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบ 
ในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวง 
ระยะที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน 
ของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ 
(การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง (A-NET) 
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
ระดับนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA, Trends inInternational 
Mathematics and Science Study หรือ TIMSS) ในสวนของการสังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎี 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูง 
ของนักเรียน ผู วิจัยสังเคราะหกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักเรียน โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิดหลักการการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development : R & D) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional 
System Design) แบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกคแคเรย และแคเรย 
(Dick, Carey and Carey, 2005 : 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของจอยซ และเวลล 
(Joyce and Weil, 2009 : 9) กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสาน 
ขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design) โดยวิธีการเชิงปริมาณเปน 
วิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง (Creswell and Plano Clark , 2007 : 67) วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การจัดการศึกษาคณิตศาสตร 
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทาง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา นอกจากน้ีแลวผูวิจัยศึกษา 
วิเคราะหผูเรียน โดยสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูสมรรถนะในการเรียนรูของนักเรียน จากการสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
   การศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
ของหลักสูตรวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิเคราะห 
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร และการสงเสริม 
ความสามารถในการคิดข้ันสูง ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) พบวาหลกัสตูรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิดสําคัญ คือมีมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย 
ในการพัฒนาผูเรียน (Standards – based Curriculum) มาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบ และแนวทางใน 
การสรางหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ทําใหทราบวาอะไรเปนสิ่งสําคัญ 
ที่นักเรียนควรรูและปฏิบัติได ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรน้ัน จะตองเตรียมความพรอม 
ของผูเรียนในเรื่องตอ ๆ ไป ดวยการตรวจสอบทบทวนความรูมโนทัศนและทักษะพื้นฐานที่จําเปนใน 
การเรียนรูเรื่องใหม สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเน้ือหา 
และมโนทัศน ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรมหรือต้ังคําถามที่กระตุนใหนักเรียนคิด อธิบายและใหเหตุผล 
เชน จัดกิจกรรมรวมกันเรียนรูแบบตางๆใหนักเรียนแกปญหาโดยใชความรูที่เรียนมาแลวหรือเรียนรู  
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ผานการแกปญหา ใหนักเรียนใชความรูทางพีชคณิตศาสตรในการแกปญหาหรืออธิบายเหตุผล 
ทางเรขาคณิต ใชความรูทางคณิตศาสตรอธิบายเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน กระตุนให 
นักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการแกปญหาและสรางสรรคผลงานที่หลากหลาย การประเมินผล 
ดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรประเมินไดจากกิจกรรมที่นักเรียนทํา จากการทําแบบฝกหัด 
จากการเขียนอนุทินหรือจากการสอบ โดยใชขอสอบที่เปนคําถามปลายเปดที่ใหโอกาสนักเรียนแสดง 
ความสามารถการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาผูเรียนทางดานการคิดและกําหนดไวเปนสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน ดวยถือวาเปนทักษะ 
ที่จะนําไปสูการสรางความรูและการนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ประเด็นหลักของการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันอยูที่เปาหมาย น่ันคือคุณภาพของผูเรียนผูสอนจะใชวิธีการจดัการเรียนรู 
แบบใดก็ได ข้ึนอยูกับความเหมาะสม แตสิ่งทีต่องยึดไว คือเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามตัวช้ีวัด 4 ประการ 
ไดแก 1) มีวิธีคิดระดับสูง เชน คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณและสรางสรรค 2) มีวิธีการเรียนรู 
หรือเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถสืบเสาะแสวงหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงขอมูลที่เหมาะสม 
3) มีทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจนมีทักษะสังคม 4) มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
(วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล, 2552: 94-95) การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตร 
สูการปฏิบัติ ซึ่งจําเปนตองพัฒนาใหถึงมาตรฐานและตัวช้ีวัด ดังน้ันในกระบวนการของการจัดการเรยีนรู 
จะตองพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุม ทั้งในเรื่องขององคความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูกับเรือ่งของคุณธรรม 
จริยธรรม โดยเปาหมายของการจัดการเรียนรู คือ การพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีเหตุมีผล สามารถประยุกต 
ใชความรูในการแกปญหาและการทํางานในสถานการณตาง ๆ  ได (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2552 : 99) การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู นําไปสูการพัฒนา 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานของความเช่ือ 
วาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการเรียนรูจึงตองสงเสริมให 
ผูเรียนสามารถพัฒนาเด็กตามศักยภาพและคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนตองอาศัยกระบวน 
การเรียนรูที่หลากหลายนําไปสูการบรรลุเปาหมายของหลกัสตูร การพฒันาผูเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ 
สําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ 
แกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ตลอดจนมุงพัฒนาผูเรียน 
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสงัคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมือง 
ไทยและพลโลก ดังน้ี 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 
6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 

   ผลการวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา ผลสมัฤทธ์ิ 
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนตํ่า ทั้งจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับนานาชาติ (Program 
Student Assessment หรือ PISA, Trends in International Mathematics  Science Study หรือ TIMSS) 
และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) 
และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง (A-NET)) ปจจัยสําคัญหน่ึงคือวิธีการสอนหรือวิธีจดัการเรยีนรู 
เพราะหัวใจสําคัญของการสอน คือ สอนใหผูเรียนเรียนรูเปน มีความสามารถในการเรียนรูอยางมสีทิธิผล 
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ไมใชสอนใหผูเรียนรู และจําแตเพียงเน้ือหาแตไมเขาใจในมโนทัศน ควรสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
สังเคราะหและประเมินคา สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณอื่นๆ ได วิชาคณิตศาสตรมีสวนสาํคัญ 
ในการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห ฝกใหใชความคิดเชิงวิเคราะหในการแกปญหาและฝกวิเคราะห 
กระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนการวิเคราะหกระบวนการ หาขอสรุปข้ันตอนวิธีที่จะตองทําใน 
การแกปญหา สาเหตุสําคัญที่นักเรียนคิดแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไมไดเพราะไมทราบวาจะเริ่มตน 
แกปญหาอยางไรและไมเขาใจปญหา ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับความคิดเหน็ 
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและปญหาที่พบ (สัมภาษณนักเรียน จํานวน 10 คน 
เมื่อวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ 2558) สรุปไดดังน้ี 

1. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตสาสตรเพราะเปนวิชาทีเ่นนความเขาใจ ใชความสามารถในการคิด 
และการคํานวณมากกวาการทองจํา 
    ดังขอมูลจากการสมัภาษณนักเรียนตอไปน้ี 
   1) ชอบวิชาคณิตศาสตร เพราะชอบคิดเลข คํานวณ ใชความเขาใจมากกวาความจํา 

2) ชอบเรยีนคณิตศาสตร เพราะหากไดรบัการฝกทาํโจทยบอยๆ จะชวยใหเรยีนเกงข้ึน 
  3) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรที่มีโจทยทาทายความสามารถใหคิด ถาสามารถคิดแกโจทย 
ปญหาไดจะรูสึกสนุก แตถาคิดไมไดและเมื่อพยายามแลวก็ยังคิดไมไดอยูดีก็จะมีความรูสึกทอบาง เบ่ือบาง 
  4) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะเปนวิชาที่ตองใชทักษะในการแกปญหาใชเหตุผล 
ใชการคิดอยางรอบคอบ เมื่อสามารถแกปญหายาก ๆ ไดก็เกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจนําการเรียนตอไป 
  5) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรเพราะเปนวิชาที่เนนความเขาใจและใชความสามารถใน 
การคิดคํานวณมากกวาการทองจํา แตไมคอยชอบโจทยปญหา สิ่งที่ตองการจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
คือความเขาใจ ความละเอียดรอบคอบและความสามารถในการคิดวิเคราะหโจทยไดอยางรวดเร็ว 
และแมนยํามากข้ึน 
  6) คณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถคิดหาคําตอบไดอยางมีหลักการและเหตุผล เปนวิชา 
ที่ทําโจทยมาก ๆ แลวไมเบื่อ มีวิธีหาคําตอบที่หลากหลายและที่สําคัญใชความเขาใจมากกวาความจํา 
เมื่อเขาใจแลวก็จะมีชัยไปกวาครึง่ 
  7) วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนแลวสนุก ไดฝกคิด ไมนาเบื่อ แตก็มีความยากในบางเรื่อง 
โดยเฉพาะโจทยปญหาที่ซับซอน ถารูหลักการคิดและฝกใหชํานาญนาจะทําใหการแกโจทยปญหาเปน 
เรื่องที่ทาทายความสามารถ 
  8) ชอบคณิตศาสตร เมื่อทําโจทยยาก ๆ  ไดดวยตนเองจะรูสึกภูมิใจมาก อยากไดหลักการคิด 
วิเคราะห แกปญหาโจทย และฝกใหชํานาญใหสามารถคิดวิเคราะห ตีโจทยไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
  9) ปญหาในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน คือ การแกโจทยปญหา ตองการใหสงเสรมิ 
และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความโจทย รวมทั้งปญหาในเรื่องของความละเอียดรอบคอบ 
ในการคิดคํานวณ 

2. การสอนของครูไมควรเปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทาน้ัน ควรใหนักเรียนมีโอกาส 
ฝกใชกระบวนการคิด สงเสริมความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชอยางตอเช่ือมโยง มีทักษะ 
การคิดวิเคราะหและแกปญหา 
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 ดังขอมูลจากการสมัภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปน้ี 
    1) การเรียนวิชาคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จและเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช 
ผู เรียนจะตองมีความเขาใจ สามารถสรางมโนทัศนได นอกจากตองใชทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน 
จํา เขาใจ นําไปใช แลวยังจําเปนตองใชทักษะการคิดข้ันสูง โดยเฉพาะการคิดวิเคราะหอันจะนําไปสู 
การคิดแกปญหา การใชเพียงความรูความจําไมเปนการเพียงพอตอการแกปญหาในสถานการณที่เปลี่ยนไป 
หรือโจทยปญหาที่พลิกแพลง 
     2) ปญหาสําคัญหน่ึง คือการสอนของครูที่เปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทาน้ัน 
ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสฝกใชกระบวนการคิด ไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชอยางตอเน่ืองเช่ือมโยง 
ขาดทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา ควรมุงใหผู เรียนเรียนดวยความเขาใจ สอนแนวคิด 
ใหผูเรียนไดคิดตามเปนลําดับข้ันตอน มีเหตุผล มุงใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ  เชนทักษะในการคิดคํานวณ 
ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ แมนยํา และรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการเรียน 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร  
     3) การฝกทักษะเปนสิ่งสําคัญ ควรเนนกระบวนการและใหความสําคัญกับการตรวจสอบยอนกลับ 

3. การจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง 
ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตรตอไปน้ี 
 “ครูใชวิธีการสอนแบบเดียวกันกับผูเรียนทุกคนในช้ันเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมาก มุงเน้ือหา 
และมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา มักใชวิธีการบรรยาย บอกใหจดจํา แสดงวิธีทําใหดู ไมเนนกระบวนการคิด 
การจัดการเรียนการสอนไมไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง ควรสงเสริม 
ใหผูเรียนสามารถคิดอยางอิสระ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกในการฝกทักษะ” 
 การศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development : R & D) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) 
แบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกดแคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey, 
2005 : 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ จอยซ และเวลล (Joyce and Weil, 2009 : 9) 
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (MiMed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัย 
แบบ Embedded (The Embedded  Design) ใชวิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพ 
เปนวิธีรอง วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร การจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัดการเรียนรู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสตูร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิด 
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
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ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอน 
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) พบวา 
 การศึกษาวิเคราะหผูเรียนโดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของนักเรยีน จากการสมัภาษณ 
ผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ พบวา นักเรียนคุนเคยกับการฟงบรรยาย 
โดยสวนใหญจะไมกลาซักถาม ไมมีสวนรวมในการอภิปราย ถาม ตอบ นักเรียนที่ต้ังใจเรียนจะมีพฤติกรรม 
ในการต้ังใจฟง จดบันทึก ไมคุย และมีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ขาดสมาธิในการเรียน ถึงแมจะไมคุย 
แตไมมีสมาธิจดจออยูกับการเรียน อาจเหมอลอย ทํางานอื่นไปดวย นอกจากน้ียังมีนักเรียนจํานวนมาก 
ที่มีพฤติกรรมในการจดบันทึกพรอมกับการคุย ไมคิด ไมฟง หรือฟงอยางไมตอเน่ือง ซึ่งวิธีการเรียนรู 
ของนักเรียนในลักษณะน้ันทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการฝกทักษะกระบวนการคิด การเช่ือมโยง 
ความรู ความคิด ดังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร ตอไปน้ี 
(สัมภาษณอาจารย จํานวน 3 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558) สรุปไดดังน้ี 
 1. นักเรียนยังขาดการตระหนักรูในคุณคาของกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด ชอบวิธีลัด 
สูตรลัด ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปน้ี 

 “เมื่อนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการแกปญหาและไมรูแนวทางในการจัดการสงผลใหเกิด 
ความยอทอ หมดกําลังใจ เกิดความเบื่อหนาย ทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน ปดโอกาสในการพัฒนา” 

     (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 20  มกราคม  2558) 
 

 “เน้ือหาชวงแรกๆที่ไมซับซอนนักเรียนยังคงต้ังใจเรียน แตเมื่อตองใชสมาธิ จดจออยูกับการเรียน 
ที่ยุงยาก ซับซอนข้ึน เปนเวลาที่ตอเน่ืองนานๆหลายๆคน ก็หมดความอดทน เสียสมาธิ เริ่มแอบทํากิจกรรม 

อื่น ๆ ทําใหเกิดปญหาในการเรียนสะสมข้ึนเรื่อยๆ จนยากตอการแกไข นําไปสูเจตคติที่ไมตอการเรียน” 
 (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558) 

 

 “นักเรียนไมมีความพรอมในการเรียน ไมเตรียมตัวกอนเรียนทั้งในเรื่องของความรูพื้นฐาน 
ที่ตองนํามาใชในเรื่องทีจ่ะเรียนตอไป ไมมีสมาธิในการเรียนอยางตอเน่ือง” 

     (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558) 
 

 2. นักเรียนมีปญหาการเขียน ไมสามารถถายทอดความรูความคิดอยางมีลําดับข้ันตอน มีปญหา 
ในการเช่ือมโยงความรูและการสื่อสาร ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญการสอนคณิศาสตร 
ตอไปน้ี 
 “โดยสวนใหญนักเรยีนจะไมกลาถาม ถาสงสัยหรอืไมเขาใจมักจะถามนอกเวลา เปนการสวนตัว” 

     (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558) 
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 “นักเรียนสวนใหญชอบฟงและจดบันทึก ไมชอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เปนเพราะคุนเคย 
กับการเรียนการสอนดวยวิธีการบรรยายของคร”ู 

     (สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558) 
 

  โดยสรุปแลววิธีการเรียนรูของนักเรียนสวนใหญจะคุนเคยกับการฟงบรรยาย ไมกลาซักถาม 
นักเรียนขาดการตระหนักรูในคุณคาของกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด ปญหาหน่ึงที่สําคัญคือการเขียน 
นักเรียนไมสามารถถายทอดความรูความคิดอยางมีลําดับข้ันตอน มีปญหาในการเช่ือมโยงความรู 
และการสื่อสาร ดังน้ัน การเรียนรูวิธีการเรียนและวิธีการคิดจึงเปนสิ่งสําคัญย่ิงที่ครูผูสอนตองตระหนัก 
และจัดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชประบวนการคิดและรูจักกระบวนการคิด วิธีคิดของตนเอง 
 

ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน ตามแนวคดิการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัติวิสต เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) และประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ในข้ันการออกแบบและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการ 
เก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือ 
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผลของการออกแบบและพัฒนา 
ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอน 

ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) พบวา 

ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสรางองค 
ความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) พบวา 

1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ เวลล และคาลฮาวน (Joyce, 

Weiland Calhoun, 2009) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of Teaching) เริ่มจาก 
การเสนอภาพเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) โดยใชการเลาเรื่อง มีครูและนักเรียนเปนผูแสดง 
โดยจําลองเหตุการณจริงที่ เกิดข้ึนในหองเรียน เพื่อนําไปสูรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารปูแบบไปใช 
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2. แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
            การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกโจทย 
ปญหาคณิตศาสตร จากการศึกษา พบวามีแนวคิดและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน ดังน้ี 
 
    2.1 ทฤษฎีการเรยีนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics Learning) 
 แนวคิดของดีนสมีบางสวนที่คลายคลึงกับของ เพียเจต เชน การใหความสําคัญกับการกระตุน 
ใหผูเรียนมีบทบาท และกระตือรืนรนในกระบวนการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส 
ประกอบดวย กฎ หรือหลัก 4 ขอ 
    1. กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กฎน้ีกลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศน 
ใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ข้ัน คือ 
 ข้ันที่ 1 เปนข้ันพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที ่
เด็กเรียนรูจากของเลนช้ินใหมโดยการเลนของเลนช้ินน้ัน 
 ข้ันที่ 2 เปนข้ันที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากข้ึน ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง 
(Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน 
 ข้ันที่ 3 เปนข้ันที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทศัน 
เหลาน้ันไปใชชีวิตประจําวัน 
    2. กฎความหลากหลายของการรับรู (The Perceptual Variability Principle) กฎขอน้ี เสนอแนะ 
วาการเรียนรูมโนทัศนจะมีประสิทธิภาพดี เมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศนเดียวกันหลาย ๆ  รูปแบบ ผานบรบิท 
ทางกายภาพ น่ันคือการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศน 
เดียวกันน้ัน จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนได 
เปนอยางดี 

   3. กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร (The mathematical variability principle) กฎขอน้ี 
กลาวอางวา การอางอิงมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Generalization of mathematical concept) หรือการนํา 
มโนทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถาตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับมโนทัศนน้ันเปลี่ยนไป 
อยางระบบ ในขณะที่คงไวซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของกับมโนทัศนน้ัน ๆ  เชน การสอนมโนทัศนของรูปสี่เหลีย่ม 
ดานขนาน ตัวแปรที่ควรเปลี่ยนไป คือ ขนาดของมุม ความยาวของดาน แตสิ่งที่ควรคงไว คือ ลักษณะสําคัญ 
ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ที่ตองมีดานสี่ดานและดานตรงขามขนานกัน 

4. กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรู 
วาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร 
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลาน้ี จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร 
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    2.2 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) 
ทฤษฎีน้ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลายในปจจุบัน เน่ืองจากเปนทฤษฎี 

ที่ใหความสําคัญในตัวผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ทฤษฎีน้ี เนนวาความรูเปนสิ่งที่ปลูกสรางข้ึนโดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณทีม่อียูเปนพืน้ฐาน 
ในการสรางความรูใหม การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
ภายนอก ผูเรียนแตละคนจะสรางความรูดวยวิธีการแตกตางกัน ดังน้ัน แนวการสอนตามทฤษฎีน้ี จึงเนน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดสื่อสารและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยผูสอนคอยชวยเหลอื 
ใหผูเรียนนําความรูที่มีอยูออกมาใช และไตรตรองสิ่งที่ไดจากการอภิปรายกับผูอื่น ผูสอนมีหนาที่จัด 
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสม ต้ังประเด็นปญหาที่ทาทาย และชวยเหลือใหผูเรียนสรางความรูไดเอง 
 กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีน้ีมีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังน้ี 
    1. ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง 
    2. ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม 
    3. ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน ครูและเพื่อน มสีวนชวยในการสรางความรู 
    4. ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ต้ังคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุน 
และใหความชวยเหลือการสรางความรู 
    5. ผูเรียนเปนผูกระตือรอืรนในการเรียน 
 สมมุติฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีน้ีมีสมมุติฐานเกี่ยวกับการสรางความรูของผูเรียน 
ดังน้ี 
    1. มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขา 
สรางประสบการณในการแกปญหา อันเดอรฮิลล (Underhill, 1991) ใชโมเดลการเพิ่มพลังการเรียนรู
ของผูเรียน ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) 
 ข้ันที่ 2 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (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 การรวบรวมสิ่งที่ผูเรียนสรางข้ึนใหเปนไปในแนว 
ที่ถูกตอง การสรางแรงจูงใจภายในซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความรู การวิเคราะหความคิดผูเรียน 
ในกระบวนการเรียนการสอน 
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    2.3 แนวคิดของการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมือ 
แบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) 

2.3.1 แนวคิดของการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) 
   การเรียนรูรวมกัน เปนวิธีจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทไปที่ผูเรียน โดยผูเรียนในกลุมจะเปน 

ผูจัดการกันเอง ทั้งการกําหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหนาที่รับผิดชอบ และตรวจสอบการทํางาน 
กันเองภายในกลุม นอกจากน้ีภายในกลุมผูเรียนอาจจะสอนกันเองภายในกลุม ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับแนวคิดของการเรียนรูรวมกันของ ทินซแมนน และคนอื่น ๆ  (Tinzmann and other, 1990), 
อารีรักษ มีแจง (2547) และเนาวนิตย สงคราม (2553) สามารถสรุปเปนแนวคิดของการเรียนรูรวมกัน 
คือ 1) มีการจัดกลุมการทํางานที่เกิดจากสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ขนาดของกลุมแตละกลุม 
อาจมีไมเทากัน 2) มีการแลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณ และความรูที่ตนมีกับสมาชิกในกลุม ซึ่งผูสอน 
มีสวนรวมในการสนทนาสนับสนุนความรู 3) ลักษณะงานเปนงานที่ตองทํารวมกัน สมาชิกในกลุมเห็นชอบ 
และมีการวางแผนกิจกรรมรวมกันและตรงกับสิ่งที่ตนสนใจ 4) ผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก 
ในการสภาพการเรียนรูและคอยใหความชวยเหลือ และ 5) มีการประเมินผล โดยประเมินกลุมและประเมิน 
สมาชิกกลุม 

2.3.2 การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) 
   การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล หมายถึง วิธีการสอนที่ผสมผสานการเรียน 

แบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน 
ซึ่ง สลาวิน ไดพัฒนาข้ึนเพื่อการสอนคณิตศาสตรในระดับเกรด 3-6 เปนวิธีการเรียนการสอนที่สนอง 
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจาก 
แบบฝกทักษะและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม การแลกเปลีย่นประสบการณการเรยีนรู และปฏิสมัพนัธ 
ทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมทํางานเปนคณะน้ี (ชาติชาย  มวงปฐม. 2539) กําหนดให 
นักเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนนักเรียนที่เกง 
1 คน ปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบงเปน 2 ประเภท 
คือ เปนคะแนนสอบรายบุคคล และเปนคะแนนคาเฉลี่ยของทั้งกลุม ในการทดสอบนักเรียนตางคนตาง 
ทํา แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังน้ันนักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามชวยนักเรียนที่เรียนออน เพราะจะ 
ทําใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมดีข้ึนและนักเรียนที่เรียนออนก็จะพยายามชวยตนเอง เพื่อไมใหคะแนนเฉลี่ย 
ของกลุมตํ่าลง (Slavin. 1980) 

จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics 
Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรูรวมกัน (Collaborative 
Learning) และการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) 
เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมดขางตน สามารถสงัเคราะหเปนกระบวนการเรียน 
การสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร สาํหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ประกอบดวย 
6 ข้ันตอน ดังน้ี 
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 ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนข้ันที่ครแูบงนักเรียนออกเปนกลุม 
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออนคละกัน กลุมละ 4 คน 
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
ใหนักเรียนทราบและนําเขาสูบทเรียน 

ข้ันที่ 2 ข้ันนําเสนอปญหา (Problem Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ หรือ 
สถานการณ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ต้ังไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแก 
ปญหา ครูควรมีการใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหน่ึง ในการเลือกปญหา ครคูวรเลอืกปญหาที ่
นาสนใจและที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลอง 
กับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน 

ข้ันที่ 3 ข้ันการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา 
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา 
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในข้ันตอนน้ี ครู 
ควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียนเกิด 
ความเขาใจ และสามารถแกปญหาน้ัน ๆ  ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา นอกจากน้ี 
สิ่งสําคัญของช้ันเรียน คือในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ 
หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ 

ข้ันที่ 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช เพื่อให 
เกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา 
หลังจากที่ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
ถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผล เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียนและในระหวาง 
ที่นักเรียนรายงานคําตอบน้ัน ครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไม 
คุณถึงเริ่มตนดวย... คุณแกปญหาน้ันอยางไร ? บอกไดไหมวาคุณไดคําตอบมาไดอยางไร? หรือคุณบอก 
ไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน 

ข้ันที่ 5 ข้ันฝกทักษะและ (Practical) นักเรียนฝกทักษะจากโจทย หรือสถานการณที่ครู 
กําหนดใหแลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย 
โดยครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการ 
และเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปรายถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปน 
ผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองน้ีเหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหา 
ดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมาน้ีอีกหรือไม เปนตน และครูควรเช่ือมการอภิปรายโดยถามคําถามทีอ่ยู 
บนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ 

ข้ันที่ 6 ข้ันบูรณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสูชีวิตประจําวันและช่ืนชมความสําเร็จ (Integration 
and Linking to Life) ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมา 
สอดคลองกับเรื่องใดในชีวิตประจําวันบางหลังจากน้ันครแูละนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจํา 
บทเรียน นักเรียนจับคูกันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกนั 
เปนคะแนนของกลุม และประกาศช่ืนชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ 
ไดคะแนนสูงสุด ตามลําดับ 
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ผลการพัฒนารูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ผูวิจัยไดนําองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดของจอยซเวลล และคาลฮาวน 
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) มีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที ่1 องคประกอบ 
เชิงหลักการและวัตถุประสงค ประกอบดวย หลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
องคประกอบที่ 2 องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบที่ 3 องคประกอบ 
เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ประกอบดวย ปจจัยเอื้อตอการเรียนรูและปจจัยสนับสนุนมาพัฒนา 
รางรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อสงเสริมนวัตกรรม 
ดานสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
                จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of 
Mathematics Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรู 
รวมกัน (Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทัง้หมดขางตน สามารถ 
สังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
สามารถพัฒนาเปนหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ไดดังน้ี 

     หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic 
Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ข้ัน 
คือ ข้ันที่ 1 เปนข้ันพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ  เชน การที่เด็กเรยีนรู 
จากของเลนช้ินใหม โดยการเลนของเลนช้ินน้ัน ข้ันที่ 2 เปนข้ันที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากข้ึน 
ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และข้ันที่ 3 
เปนข้ันที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตร ที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลาน้ันไปใชใน 
ชีวิตประจําวันรวมไปถึงการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทศัน 
เดียวกันน้ันจะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนได 
เปนอยางดี 

     กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรู 
วาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรู เพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร 
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลาน้ี จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร ซึ่งแนวคิดของ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีน้ีมีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังน้ี ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง 
ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน ครูและเพื่อน 
มีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ต้ังคําถามทาทายความสามารถกระตุน 
สนับสนุนและใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน ซึ่งการเพิ่มพลัง 
การเรียนรูของผูเรียน ดังน้ี ข้ันที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) ข้ันที่ 2 
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การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา(cognitive conflict) 
ข้ันที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) ข้ันที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัด 
โครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) ข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 4 เกิดเปนวงจรโดยประสบการณของ 
ผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจร และวงจรน้ีเองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุม และสรางพลัง (empowerment) 
การเรียนรูใหกับตนเอง 

    วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูมีความสามารถ 
ทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
 

องคประกอบท่ี 2 องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน  
   จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของ ดีนส (Dienes’s Theory of 

Mathematics Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรู 
รวมกัน (Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมดขางตน 
สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู  ตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หรือที่เรียกวา “IPDSPIL Model” ประกอบดวย 6 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนข้ันทีค่รแูบงนักเรียนออกเปนกลุม 
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน 
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงค 
การเรียนรูใหนักเรียนทราบ และนําเขาสูบทเรียน 

     ข้ันที่ 2 ข้ันนําเสนอปญหา (Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ หรือสถานการณ 
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ต้ังไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหา ครูควรมีการ 
ใหปญหาที่คลายกันกับนักเรียนอีกครั้งหน่ึง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจ และที่ให 
นักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับบริบท 
ในชีวิตจริงของนักเรียน 

     ข้ันที่ 3 ข้ันการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา 
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา 
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในข้ันตอนน้ีครูควร 
ใหเวลานักเรียน เพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียนเกิดความเขาใจ 
และสามารถแกปญหาน้ัน ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา นอกจากน้ีสิ่งสําคัญ 
ของช้ันเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ หรือ 
เครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ 

     ข้ันที่ 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช 
เพื่อใหเกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา 
หลังจากที่ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคล 
ถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียน และในระหวางที่ 
นักเรียนรายงานคําตอบน้ันครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไม 
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คุณถึงเริ่มตนดวย...คุณแกปญหาน้ันอยางไร ? บอกไดไหมวาคุณไดคําตอบมาไดอยางไร ? หรือคุณบอก 
ไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน 

     ข้ันที่ 5 ข้ันฝกทักษะและบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration) นักเรียนฝกทักษะ 
จากโจทยหรือสถานการณที่ครูกําหนดให แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใช 
คําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่ 
นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปรายถึงคําตอบ 
และวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองน้ีเหมือน 
หรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมาน้ีอีกหรือไม เปนตน และครูควร 
เช่ือมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ 

     ข้ันที่ 6 ข้ันเช่ือมโยงสูชีวิตประจําวันและช่ืนชมความสําเร็จ (Linking to Life and Appreciation) 
ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมาสอดคลองกับเรื่องใด 
ในชีวิตประจําวันบางหลังจากน้ันครแูละนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน นักเรียนจับคู 
กันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนนของกลุม 
และประกาศช่ืนชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดตามลาํดับ 

 
องคประกอบท่ี 3 องคประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช 
   1. ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนใหผูเรียนตองไดรับ 

การพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ ไดแก ความรบัผดิชอบ 
ตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลาในการแสดงออก 
ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม และความสามารถในการแกปญหา 

   2. ปจจัยสนับสนุน  
        2.1 การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย ขนาดจํานวน 4 คน 
        2.2 การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบักจิกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสรางองคความรู 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอน 
ของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ดังแสดงใน ตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) 

 
กระบวน 

การเรียนการ
สอนของ

รูปแบบการ
เรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ 

ทฤษฎีการเรียนคณติศาสตรของดีนส 
(Dienes’s Theory of Mathematics 

Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist Theory) 

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) / 
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล

(Team Assisted Individualization หรือ TAI) 

ขั้นที่ 1  
ขั้นเตรียม 
และนําเขาสู
บทเรียน 
(Introduction) 

 การจัดการเรียนการสอนตองอยูบนพื้นฐาน 
วาอะไรที่นักเรียนแตละคนควรรู การจัดการเรียน 
การสอนควรพิจารณาวาจะสามารถพัฒนาแนวคิด 
ทางคณิตศาสตรของผูเรียนไดอยางไร 

 การใหความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียน 
มีบทบาท และกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู 

 กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle)
กฎน้ี กลาววาความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหม
น้ันเปนพัฒนาการที่เก่ียวของกับผูเรียน คือเปน 
ขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบ
ที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรู 
จากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นน้ัน 

 ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของ 
การสรางความรูใหม 

 ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เชน ครูและเพื่อน 
มีสวนชวยในการสรางความรู 

 ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู  
ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุน 
และใหความชวยเหลือการสรางความรู 

 ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน 

 ผูเรียนตองมีความอยากรูอยากเห็น (curiosity) 
และเกิดความขัดแยง (conflict) 

 ความขัดแยงทางปญญานํามาซ่ึงการไตรตรอง
(reflection) 

 การสรางความรูของผูเรียนแตละคนตางกัน 
และตางจากที่ผูสอนคาดหวัง ผูสอนตองยอมรับ 
และจัดการที่จะสนับสนุนส่ิงที่ผูเรียนคิด 

 การจัดกลุม (Teams) ในการจัดกลุมจะแบง
นักเรียนคละความสามารถทางการเรียนกลุมละ 4 คน
มีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง 
และต่ําเปนอัตราสวน 1:2:1 

 มีการแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบซ่ึงกัน
และกันระหวางครูกับนักเรียน (Shared Authority) 
หองเรียนแบบดั้งเดิมครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู
ครูมีอํานาจสูงสุดในการกําหนด เปาหมายของ 
การเรียนรู แตสําหรับหองเรียนที่มีการรวมมือกัน
เรียนรู ครูและนักเรียนจะรวมกันกําหนดเปาหมาย 
ของการเรียนรู กิจกรรมที่หลากหลายและวิธีการ 
ในการประเมินผลตามความสนใจของนักเรียน โดยยึด
ตามกรอบของหลักสูตรและบริบทของเรื่องที่เรียน 

 เปนการเรียนรูกลุมยอยเปนกระบวนการ 
ทางสังคม ซ่ึงผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
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ตารางท่ี 4.1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) (ตอ) 

 

กระบวนการเรียน
การสอนของ 

รูปแบบการเรียน 
การสอน 

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ 

ทฤษฎีการเรียนคณติศาสตรของดีนส 
(Dienes’s Theory of Mathematics Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist Theory) 

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) / 
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล

(Team Assisted Individualization หรือ TAI) 

ข้ันท่ี 2 
ข้ันนําเสนอปญหา
(Presentation) 

 กฎความหลากหลายของการรับรู (The Perceptual 
Variability Principle) กฎนี้เสนอแนะวาการเรียนรูมโน
ทัศนจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศน
เดียวกันหลาย ๆ รูปแบบผานบริบททางกายภาพ นั่นคือ 
การจัดสิ่งท่ีเปนรูปธรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเพ่ือให
เขาใจโครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันนั้น จะชวยในการ
ไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
(Mathematical concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี 

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง 
การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสรางประสบการณ 
ในการแกปญหา 

 ครูทําหนาท่ีเปนผูประสานงานเพ่ือเชื่อมโยงความรู
(Mediators) ครูจะตองเปนผูใหความชวยเหลือนักเรียน 
ในการเชื่อมโยงขอมูลใหมใหเขากับประสบการณเดิม 
ของนักเรียนและสามารถขยายไปสูขอบเขตของการเรียนรู
ในบริบทอื่น ๆ  

 ครูชวยใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทของตนเองวา
จะตองดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดปญหาความสงสัย
นอกจากนั้นครูยังสามารถชวยแนะนําใหนักเรียนทราบวา
จะเรียนรูไดอยางไร ซึ่งบทบาทนี้ของครูถือวามีความสําคัญ
มากในกระบวนการรวมมือกันเรียนรู 

ข้ันท่ี 3  
ข้ันการวิเคราะห
ขอมูล (Analysis) 

 ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมท่ีมีโครงสรางมากข้ึน ซึ่งเปน
โครงสรางท่ีคลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของ
มโนทัศนท่ีผูเรียนจะไดเรียน 

 ข้ันท่ี 3 เปนข้ันท่ีผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรท่ีจะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลานั้นไปใช
ชีวิตประจําวัน 
 

 ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง 

 ไตรตรองสิ่งท่ีไดจากการอภิปรายกับผูอื่น ผูสอนมีหนาท่ีจัด
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสม ต้ังประเด็นปญหาท่ีทาทาย  
และชวยเหลือใหผูเรียนสรางความรูไดเอง 

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรองการสื่อสาร 
และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสรางประสบการณในการแกปญหา) 

 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา
(cognitive restructuring) 
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ตารางท่ี 4.1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) (ตอ) 

 

กระบวนการเรียน
การสอนของ 

รูปแบบการเรียน 
การสอน 

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ 

ทฤษฎีการเรียนคณติศาสตรของดีนส  
(Dienes’s Theory of Mathematics Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist Theory) 

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล

(Team Assisted Individualization หรือ TAI) 

ขั้นที่ 4  
ขั้นแลกเปล่ียน
เรียนรู (Sharing) 

 กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร  
(The mathematical variability principle) กฎขอ
น้ีกลาวอางวา การอางอิงมโนทัศนทางคณิตศาสตร
(Generalization of mathematical concept ) 
หรือการนํามโนทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถาตัวแปรที่ไมเก่ียวของ 
กับมโนทัศนน้ันเปล่ียนไปอยางระบบ ในขณะที่คงไว 
ซ่ึงตัวแปรที่เก่ียวของกับมโนทัศนน้ัน ๆ 
 

 การเรียนรูเปนส่ิงที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธ 
กับส่ิงแวดลอมภายนอก  

 ผูเรียนแตละคนจะสรางความรูดวยวิธีการแตกตางกัน 
เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดส่ือสารและมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยผูสอนคอยชวยเหลือใหผูเรียนนําความรู 
ที่มีอยูออกมาใช 

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การส่ือสาร และ
การอภิปราย ซ่ึงทําใหพวกเขาสรางประสบการณในการแกปญหา 

 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิด 
ความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict) 

 มีการจัดกลุมของนักเรียนแบบคละความสามารถ
(Heterogeneous Grouping) ทัศนะประสบการณ 
ภูมิหลังของนักเรียนทั้งหมดเปนส่ิงสําคัญมากที่จะทํา
ใหคุณภาพของการเรียนรูสูงขึ้น สําหรับหองเรียน 
ที่รวมมือกันเรียนรู นักเรียนตองมีการเรียนรูจาก
บุคคลอ่ืน เพราะจะใหความสําคัญกับแนวคิด
ประสบการณและพื้นฐานความรูของนักเรียนทุกคน 

 มีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันระหวางครู
กับนักเรียน (Shared Knowledge) 

 ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ ใชการพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด 
ใชความรับผิดชอบในตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย
ใชทักษะทางสังคม และใชทักษะในกระบวนการกลุม 
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ตารางท่ี 4.1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) (ตอ) 

 

.กระบวนการเรียนการ

สอนของ 
รูปแบบ 

การเรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ 

ทฤษฎีการเรียนคณติศาสตรของดีนส (Dienes’s 
Theory of Mathematics Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist Theory) 

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) / 
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล 

(Team Assisted Individualization หรือ TAI) 

ขั้นที่ 5  
ขั้นฝกทักษะ 
และบูรณา 
การแนวคิด 
(Practical and 
Integration) 

 กฎการสราง (The constructivity principle)
กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรูวาผูเรียน
ควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสราง
ความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตรที่สําคัญ
และม่ันคง และจากพื้นฐานที่ม่ันคงเหลาน้ี จะนําไปสู
การวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

 ทฤษฎีน้ีเนนวาความรูเปนส่ิงที่ปลูกสรางขึ้น 
โดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณที่มีอยู 
เปนพื้นฐานในการสรางความรูใหม 

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง  
การส่ือสาร และการอภิปราย ซ่ึงทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา 

 

ขั้นที่ 6  
ขั้นเชื่อมโยงสู
ชีวิตประจําวันและ
ชื่นชมความสําเร็จ
(Linking to Life 
and ppreciation) 

 กฎการสราง (The constructivity principle)
กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรูวาผูเรียน
ควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสราง
ความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตรที่สําคัญ
และม่ันคง และจากพื้นฐานที่ม่ันคงเหลาน้ี จะนําไปสู
การวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง 
การส่ือสาร และการอภิปราย ซ่ึงทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา 

 ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความรวมมือกันของสมาชิก
ทุกคนภายในกลุม และโอกาสประสบความสําเร็จที่เทาเทียม
เขาไวดวยเสมอ เพียงแตการนํามาใชในแนวทางที่ตางกัน 

 ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ ใชการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด ใชความรับผิดชอบใน
ตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย ใชทักษะทางสังคม และใช
ทักษะในกระบวนการกลุม 

 

ผลการพฒันาไดรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) มรีายละเอียดแสดงใน ภาพที่ 4.1 



118 
 

รูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) 

 

องคประกอบเชิงกระบวนการ
การเรียนการสอน 

 

องคประกอบเชิงเง่ือนไข 

การนํารูปแบบไปใช 

 “IPDSPIL Model”
ประกอบดวย 6 ข้ันตอน 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน
(Introduction)  

ขั้นที ่2 ขั้นนําเสนอปญหา  
(Problem Presentation) 

ขั้นที ่3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis) 

ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) 

ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะและ (Practical) 

ขั้นที่ 6 ขั้นบูรณาการแนวคดิและเชื่อมโยง
สูชีวิตประจําวันและชื่นชมความสําเร็จ
(Integration and Linking to Life) 

ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู  

กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนให
ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาตลอดกระบวนการ 
เพ่ือใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ
ไดแก ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน ความกลา
ในการตัดสินใจ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความกลา 
ในการแสดงออก ความกระตือรือรนในการเรียน 
การทํางานกับผูอ่ืน การทํางานเปนกลุม 
และความสามารถในการแกปญหา 

 

ปจจัยสนบัสนุน  

1. การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย 
ขนาดจํานวน 4 คน 

2. การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
ใหเหมาะสมกับกิจกรรม 

ภาพท่ี 4.1  IPDSPIL Model 
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ภาพท่ี 4.1  IPDSPIL Model (ตอ) 
 

องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
 

กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เก่ียวของกับผูเรียน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบ 
กับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนช้ินน้ัน ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น ซ่ึงเปนโครงสราง 
ที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และ ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลาน้ันไปใช 
ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดส่ิงที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันน้ัน จะชวยในการไดมาซ่ึงมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical 
concept) ของผูเรียนไดเปนอยางด ี

กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรูวาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรู 
ทางคณิตศาสตรที่สําคัญและม่ันคง และจากพื้นฐานที่ม่ันคงเหลาน้ี จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังน้ี ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
เชน ครูและเพื่อน มีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุน และใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปน 
ผูกระตือรือรนในการเรียน ซ่ึงการเพิ่มพลังการเรียนรูของผูเรียน ดังน้ี ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) ขั้นที่ 2 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) 
กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา(cognitive conflict) ขั้นที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซ่ึงการไตรตรอง (reflection) ขั้นที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา 
(cognitive restructuring) และขั้นที่ 5 ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจร โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจรและวงจรน้ีเองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมและสรางพลัง 
(empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง 

การแลก เปล่ียนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมทํางาน กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุม 
เล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนนักเรียนที่เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบงเปน 2 ประเภท คือ เปนคะแนนสอบรายบุคคล 
และเปนคะแนนคาเฉล่ียของทั้งกลุม ในการทดสอบนักเรียนตางคนตางทํา แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังน้ันนักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามชวยนักเรียนที่เรียนออน เพราะจะทําใหคะแนนเฉล่ีย 
ของกลุมดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนออนก็จะพยายามชวยตนเอง เพื่อไมใหคะแนนเฉล่ียของกลุมต่ําลง 

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูมีความสามารถทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) และแกไขปรับปรุง 

 1. การดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการสอน 
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) โดยผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 คน ผลการตรวจสอบ พบวา รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในภาพรวมมีความเหมาะสม/ 
สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.80, S.D. = 0.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนด 
องคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุม และองคประกอบของรปูแบบแตละองคประกอบ 
มีความสัมพันธสอดคลองสงเสริมซึ่งกันและกัน มีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด 
(M = 4.80, S.D. = 0.45) และเมื่อพิจารณาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ 
ในสวนขององคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม/สอดคลอง 
กับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็น 
จุดเนนในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ่งทีมุ่งหวังใหเกดิใน 
ตัวผูเรียน หลักการและวัตถุประสงคมีความสอดคลองกัน ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ มีความสอดคลอง/ 
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (M  =  4.73, S.D. = 0.43) สําหรับองคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียน 
การสอนมีข้ันตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเน่ืองกัน ข้ันตอนการเรียนการสอนบรรลุผล 
ตามวัตถุประสงค มีความเหมะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M= 4.80, S.D. = 0.45) นอกจากน้ีแลว 
องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับ 
หลักการและวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน 
ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.75, S.D. = 0.43) 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
 2. การแกไขปรับปรุงรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) 
 จากการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการสอนตามแนวคิด 
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) โดยผูเช่ียวชาญ พบวา 
ไมมีขอใดที่มีคาความสอดคลองตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด (พิจารณาคาความสอดคลองที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 
3.50 ข้ึนไปและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00) อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนําคําแนะนําที่ผูเช่ียวชาญ 
ไดเสนอแนะเพิ่มเติมมาพิจารณาแกไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน (IPDSPIL Model) เพื่อใหรูปแบบ 
การเรียนการสอน (IPDSPIL Model) มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) 

 ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ที่ผานการหาคุณภาพ โดยผูเช่ียวชาญ 
และปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมิน 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ 80/80 ทดลองใชกับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 21 คน ผลการทดลองใช พบวาโดยภาพรวม 
ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 81.75/ 80.32 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) 

 จากการนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ที่ผานการหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 จากการทดลอง 
ใช (Try Out) ไปใชในสถานการณจริง (Implement) กับกลุมตัวอยางโดยการดําเนินการตามกระบวนการ 
4 ข้ันตอนของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนข้ันที่ครแูบงนักเรยีนออกเปนกลุม 
แบบคละความสามารถ ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน 
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงค
การเรียนรูใหนักเรียนทราบ และนําเขาสูบทเรียน 

ข้ันที่ 2 ข้ันนําเสนอปญหา (Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ หรือสถานการณ 
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ต้ังไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหา 
ครูควรมีการใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหน่ึง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจ 
และที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลอง 
กับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน 

ข้ันที่ 3 ข้ันการวิเคราะหขอมูล (Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา 
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา 
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหาในข้ันตอนน้ี 
ครูควรใหเวลานักเรียน เพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียน 
เกิดความเขาใจ และสามารถแกปญหาน้ัน ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา 
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นอกจากน้ีสิ่งสําคัญของช้ันเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ 
สื่อ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ 

ข้ันที่ 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช 
เพื่อใหเกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการ 
แกปญหา หลังจากที่ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียน 
เปนรายบุคคลถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผล เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียน 
และในระหวางที่นักเรียนรายงานคําตอบน้ัน ครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเอง 
ออกมา เชน ทําไมนักเรียนถึงเริ่มตนดวย... นักเรียนแกปญหาน้ันอยางไร ? บอกไดไหมวานักเรียนได 
คําตอบมาไดอยางไร ? หรือนักเรียนบอกไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน 

ข้ันที่ 5 ข้ันฝกทักษะและบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration) นักเรียนฝกทักษะ 
จากโจทย หรือสถานการณที่ครูกําหนดให แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใช 
คําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ ใช 
หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปราย 
ถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองน้ี 
เหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมาน้ีอีกหรือไม เปนตน 
และครูควรเช่ือมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ 

ข้ันที่ 6 ข้ันเช่ือมโยงสูชีวิตประจําวันและช่ืนชมความสําเร็จ (Linking to Life and Appreciation) 
ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมาสอดคลองกับเรื่องใด 
ในชีวิตประจําวันบางหลังจากน้ัน ครแูละนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน นักเรียนจับคูกัน 
ภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนนของกลุม 
และประกาศช่ืนชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 
ตามลําดับ 
 การนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ไปทดลองน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิด 
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) สรุปไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

     ผูวิจัยเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลงัการเรยีน 
การสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ t - test 
dependent ผลปรากฏดังในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอน 
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 

ความสามารถในการคิดขั้นสูง   รอยละ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กอนเรียน 10.31 1.25 34.38 

หลงัเรียน 25.69 2.06 85.63 

ผลตาง 15.38 0.81 51.25 

  
จากกตารางที่ 4.2 พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง 

องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 (IPDSPIL Model) ใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน รอยละ 51.25 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 2 
 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) 

ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

 

ขอท่ี ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

  ระดับ อันดับท่ี 

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1 นักเรียนไดทบทวนความรูเดิมทีจ่ําเปนตองใช 

เช่ือมโยงในการเรียนรูเน้ือหาใหม 
4.54 0.56 มากที่สุด 7 

2 นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัครูและเพื่อน 4.63 0.54 มากที่สุด 5 
3 นักเรียนมีโอกาสสนทนาซักถามเมือ่เกิดขอ

สงสัยหรือไมเขาใจ 
4.71 0.51 มากที่สุด 4 

4 นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายสรปุสาระ 
สําคัญและเช่ือมโยงความรู 

4.56 0.50 มากที่สุด 6 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการประเมินระดับความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 
 

ขอท่ี ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

  ระดับ อันดับท่ี 

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5 นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห

และกระบวนการคิดแกปญหา 
4.78 0.48 มากที่สุด 2 

6 นักเรียนไดฝกแกปญหาทางคณิตศาสตร 
โดยการช้ีแนะของคร ูรวมทั้งฝกดวยตนเอง
และฝกกับเพื่อนเปนกลุม 

4.88 0.33 มากที่สุด 1 

7 นักเรียนไดฝกการสื่อความหมาย สื่อสาร 
และนําเสนอโดยใชสญัลักษณทางคณิตศาสตร 

4.73 0.45 มากที่สุด 3 

รวม 4.69 0.25 มากท่ีสุด  

 
จากกตารางที ่4.3 พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการสอน 

ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) อยูในระดับ 
มากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 3 


