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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับการพัฒนารูปแบบ
การสอนตามแนวคิดการสร้ างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต์ เพื่อพัฒ นาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อสร้าง
และหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อประเมินคุณภาพของการพัฒนารูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
เป็นเนื้อหาสาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ในส่วนของตัวชี้วัดระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช ปีการศึกษา 2560 จานวน 16 คน
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(IPDSPIL Model) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน การดาเนินการวิจัย ดาเนินการตาม
ขั้ นตอนของการวิจั ยและพั ฒนา (Research and Development) 4 ขั้ นตอนคื อ ขั้ นตอนที่ 1 การวิ จั ย
(Research: R1) ขั้นตอนนี้เป็น การวิเคราะห์ ข้อมูล พื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒ นา
(Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development D&D) ผู้วิจัยได้
พัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(IPDSPIL Model) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบโครงร่างของรูปแบบการเรียนการสอนและ
เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ และนาไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียง

ข

กับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้ (Implementation: I )
รูปแบบการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นนี้
ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนที่ 4 การ
พัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluate: E) การประเมินและแก้ไขรูปแบบการ
เรียนการสอน การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 (IPDSPIL Model) 2) คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรี ย นรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(IPDSPIL Model) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ องค์ ป ระกอบเชิ ง กระบวนการ และองค์ ป ระกอบเชิ ง เงื่ อ นไขการน ารู ป แบบไปใช้
กระบวนการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนาเข้าสู่บทเรียน (Introduction)
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น น าเสนอปั ญ หา (Problem Presentation) ขั้ น ที่ 3 ขั้ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Data
Analysis) ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกทักษะ (Practical) และขั้นที่ 6 ขั้น
บู รณาการแนวคิ ด เชื่ อมโยงสู่ ชี วิ ตประจ าวั นและชื่ นชมความส าเร็ จ (Integration and Linking to Life)
รูปแบบการเรียนการสอนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.75 / 80.32
2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน (IPDSPIL Model) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยภาพรวมสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 51.25
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ (IPDSPIL Model) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
กระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในตางประเทศ ทําใหเกิดการพัฒนา
ในการจัดการศึกษาของไทยอยางตอเนื่อง เพื่อใหเด็กไดฝกปฏิบัติอยางแทจริงซึ่งการปฏิรูปการศึกษา
มีความมุงหมายที่ตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพ และมีพลังเพียงพอในการทําหนาที่ ในกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพสมาชิกของสังคมดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูและปญญา
ใหแกสังคม ในการเปนฐานไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งสิ้น ทั้งนี้การจัดกระบวน
การเรียนรู ที่สามารถหลอหลอมความรูทักษะการเรียนรู ความสามารถในการคิดสรางสรรค การจัดการ
การปรับ ตัว รวมตลอดไปถึง การปลูก ฝง ความประณีต ความเอื้ ออาทรในการอยูรวมกันอยางสันติ
ทั้งระหวางมนุษยดวยกันและมนุษยกับธรรมชาติ (สํานักปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 1–2) ทําใหการศึกษา
ของไทย มีการพัฒนาตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24
กลาววาในการจัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษาจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใ หสอดคลอง
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
สงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่ การเรียนการสอน อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ผูสอน
และผูเรียน เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ การจัดการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นได ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง เพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทาน
แกครูใหญและนักเรียน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความวา
“…การศึก ษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ
ก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว…”
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
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ซึ่ง การพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหรูจักคิดเปน ทําเปน เปนการสรางศักยภาพใหม นุษย
ไดเปนผูสราง ศิลปะวิทยาการและเปนผูคิดคนเทคโนโลยีมาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง จึงมีการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ รียนเปนสําคัญ มุง พัฒ นาผูเ รียนแตล ะคนซึ่งมีความแตกตางกัน
ใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ มีความพยายามในการหากระบวนทัศนแนวคิดใหมๆ มาใชเพื่อเรง
การเรียนรูใหเร็ว รูใหลึกและรักการเรียนรู จากการกําหนดภาพอนาคตของเศรษฐกิ จ สังคม เรารูวา
การเรียนรูเพียงพื้นฐาน ฉาบฉวยไมตอเนื่องเหมือนในอดีต จะไมสามารถชวยใหคนเราตัดสินใจแกปญ
 หา
ที่ซับซอนในอนาคตได การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน จึงตองคํานึงถึงสภาพของผูเรียน ความพรอม
ความแตกตางดานรางกาย ปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด เพื่อใหแตละคนเรียนรู สรางความรูและใชความรูไดเอง ผูสอนควรศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและนํามาใชประโยชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : บทนํา)
ปจจุบันการจัดการเรียนรูแบงออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรู 1 ใน 8 ที่ใชในการพัฒนาผูเรียน ทําใหคณิตศาสตร
เปนเครื่องมือที่สําคัญตอการพัฒนาศักยภาพทางสมองในดานความคิด การตัดสินใจ การใหเ หตุผ ล
และการแกปญหาอยางเปนระบบ นอกจากนี้ คณิตศาสตรยัง เปนเครื่องมือการเรียนรู ของวิชาการ
แขนงตาง ๆ (สุวร กาญจนมยูร, 2549 : 1)
คณิตศาสตร มีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และถายทอดความรูระหวางศาสตรตาง ๆ มีบทบาทตอการพัฒนาความคิดของมนุษย พัฒนาใหแตละบุคคล
เปนคนที่สมบูรณ เปนพลเมืองดี มีความสมดุลทั้งทางรายกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 2)
เสริมสรางใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอกิจการงาน
ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเปนผูนําในสังคม (สิริพร ทิพยคง, 2544 : 1) จะเห็นไดวา
คณิตศาสตร มีบทบาทสําคัญ อยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยและมนุษยไดใชคณิตศาสตร
เปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเ หตุผ ล คิดอยางเปนระบบและมีร ะเบียบแบบแผน สามารถวิเ คราะหปญ หา
และสถานการณไดอย างรอบคอบ ถี่ถวน สามารถคาดการณ วางแผน ตัด สินใจและแกป ญ หาได
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551 : 1) และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล
ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน
เป น สํ าคั ญ บนพื้ น ฐานความเชื่ อว า ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู และพั ฒ นาตนเองไดเ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิก าร, 2551: 4) พรอมทั้ง มุง พัฒ นาผูเ รียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดกําหนดองคความรู
ทักษะสําคัญและคุณลักษณะในดานการนําความรูทักษะและกระกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชใน
การแกปญหา การดําเนินชีวิตและศึกษาตออยางมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาความคิด
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อยา งเปนระบบ และสรา งสรรค (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,2551: 10) และไดมี ก ารกํา หนดการจบ
ชั้นประถมศึก ษาปที่ 6 ไววา ใชวิธีก ารที่ห ลากหลายแกปญ หา ใชความรู ทัก ษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมใหเหตุผลประกอบ
การติดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสือ่
ความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชื่อมโยงความรูตา งๆ ในคณิตศาสตรและเชือ่ มโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 59)
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเหตุผล มีระเบียบการคิดทําใหคนเกิดความคิดสรางสรรคจนเกิดวิทยาการ
กาวหนาไปในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่มีประโยชนตอการพัฒ นาประเทศ ดังที่สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554 : 1) ไดระบุวา คณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณซึ่งสอดคลองกับ
โครงการ PISA ที่ไดใหความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร โดยโครงการนี้ไดนิยามการรู เรื่องคณิตศาสตร
วาเปนการรูและเขาใจบทบาทคณิตศาสตรที่มีในชีวิตจริง สามารถตัดสินปญหาตาง ๆ บนพื้นฐานของ
คณิตศาสตร และรูจัก ใชคณิตศาสตรแกปญ หาของตน คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่ง ตอการพัฒนา
ความคิดของมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิด
วิเ คราะหปญ หา สถานการณ ไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ
และแกปญหาไดถูกตองและเหมาะสม อีก ทั้ง ยังเปนเครื่องมือในการศึก ษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา และอารมณสามารถคิดเปน ทําเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลอง
กับ ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 3) ที่กลาวไววา คณิตศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับ การดํารงชีวิต
และกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาที่สรางสรรคมนุษยใหมีกระบวนการคิดและเหตุผล
ฝกคิดอยางมีระเบียบและเปนรากฐานของวิทยาการหลายสาขา ดังนั้นการนําความรู ทางคณิตศาสตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน ตองอาศัยกระบวนการคิดที่แปลกใหมเปนความคิดริเริ่ม ไมติดอยูในกรอบ ประกอบกับ
การคิดและมีความคิดที่ยดื หยุนเพื่อใหทันตอเหตุการณ โดยกระบวนการคิดนี้จะเปนไปในทางสรางสรรค
ตอตนเองและสังคม สามารถใชแกปญหาอยาง ๆ ที่เกิดขึ้นได
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตรในระดับประเทศ
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไมเปนที่นาพอใจ กลาวคือ โครงการ PISA ประเทศไทย (2556) ไดรายงานผล
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment (PISA)) ซึ่งเปน
โครงการขององคกร เพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD)) ที่ประเทศไทยไดเขารวมประเมิน พบวา แนวโนมจากการประเมินครั้งแรก
PISA 2000 จนถึง PISA 2012 พบวาในสามดานที่ประเมินดานวิทยาศาสตรกับการอานมีแนวโนมสูงขึ้น
แตคณิตศาสตรยังคงมีแนวโนมลดต่ําลงกวาใน PISA 2000 การเพิ่มขึ้นของคณิตศาสตร มีขึ้นเฉพาะชวง
PISA 2009 ถึง PISA 2012 เทานั้น และที่สําคัญคณิตศาสตรมีคะแนนต่ําที่สุดในบรรดาสามดานที่ประเมิน
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จากรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเมืองเดช ในภาพรวม
ของชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีมากขึ้นไป ยังไมมีพัฒนาการที่ตอเนื่อง
และจากการวิเคราะหผลการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช ปการศึกษา 2555 –2557 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไมต่ํากวาทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งการทีน่ กั เรียนมีผล
การเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตรไมเปนไปตามที่คาดหวัง อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งสาเหตุแรก
อาจมาจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร สาเหตุที่สองอาจมาจากตัวนักเรียนเองซึ่งนักเรียนอาจ
มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรไมดี ซึ่งคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชความรูความเขาใจที่ตอเนื่องจึงจะ
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได และสาเหตุที่สามอาจมาจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ครูใชรูปแบบเดิม ๆ ที่ยึดครูเปนศูนยกลาง โดยไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู ใชกระบวนการคิด
และลงมือปฏิบัติ และสรุปองคความรูด วยตัวเอง อยางไรก็ตามการเรียนการสอนคณิตศาสตร แมวาจะมี
การปรับปรุงแกไขมาเปนเวลานานตราบจนปจจุบันก็ยังคงพบอุปสรรคอีกมากมาย นักเรียนยังคงประสบ
ปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกันมาก นักเรียนจํานวนไมนอยไมประสบความสําเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร (สุธิดา เกตุแกว. 2547: 1)
ดวยแนวคิดหลักการและเหตุผลดังกลาว รวมทั้งเหตุผลที่วาทุกรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
หรือวิธีสอนแบบตาง ๆ ไมสามารถใชในการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน
ทุกสถานการณและทุกเวลา สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 44) กลาววา รูปแบบการสอนและวิธีการ
จัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอนหลาย ๆ วิธี
สามารถนํามาพัฒนาได ครูควรเลือกและตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการรูปแบบใด
หรือเทคนิควิธีสอนแบบใดในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนนั้น ไมเปนตอง
ขึ้นอยูกับวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งครูตองคํานึงถึงลักษณะของผูเรียนเปนสําคัญ
ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนที่ใชกันมาโดยตลอด จึงไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตลอดเวลา จึงตองมีการประยุกตใชอยางเปนระบบ และดัดแปลงใหสอดคลองกับเปาหมายหรือมีการพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมขึ้นมาใหม ดังนั้น การที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนรูแ ละคุณลักษณะที่พึงประสงค
จึงจําเปนตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ดําเนินการอยางเปนระบบอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีการเรียนรู หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจัย ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา คนควา วิจัย
ในเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยไดกําหนดกรอบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และออกแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลรูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เอื้อตอการที่จะทําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียนดีขึ้น อีกทั้งเพื่อใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ที่จะไดนําไปประยุกตใชกับเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนารูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อทดลองใชการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
4. เพื่อประเมินคุณภาพของการพัฒ นารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

สมมติฐานของการวิจัย
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพ
ตามเกณฑดังตอไปนี้
1. ประสิท ธิภ าพของรูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูต ามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีมาตรฐานตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองค
ความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน
3. ความพึง พอใจของนัก เรียนที่มีตอ รูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรา งองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากขึ้นไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ไดรูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เพื่อเปนแนวทางการจัดการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรืออื่น ๆ หรือ สําหรับนักเรียน
ในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป
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2. เปนแนวทางสําหรับครู ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
3. นักเรียนเกิดความรู เจคติที่ดีในการเรียน อันจะสงผลตอการศึกษาในชั้นตอ ๆ ไป ในอนาคต

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินการตามรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
โดยการสํารวจ แตเปนการศึกษาความตองการจากขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล
เพื่อกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 การสรางและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นําผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มากําหนดวัตถุประสงคในการสราง รูปแบบการสอนตามแนวคิด
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยกําหนดเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูกําหนด
โครงราง องคประกอบแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งใชแนวคิดการเรียนรูร ูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และเครื่องมือในการวิจัยที่สรางขึ้นมา ตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องตน เพื่อพิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสม โดยการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
คณิตศาสตร ดานหลักสูตรและการสอน และดานการวัดและประเมินผล จากนั้นทดลองหาคุณภาพเบื้องตน
ของเครื่องมือวิจัย โดยเปนนักเรียนคนละกลุมกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ตามขั้นตอน ดังนี้
1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุม สาระการเรีย นรู คณิ ตศาสตร สํา หรั บ นั ก เรีย นชั้ นประถมศึก ษาป ที่ 1 ที่ ไ ดรั บ การตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญและแกไขแลวไปทดลองหาคุณภาพเบื้องตนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไมใช
กลุมตัวอยางในการทดลอง
2) นํารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ ที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ
และแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 รายบุคคล จํานวน 4 คน กลุมที่ 2 แบบกลุมเล็ก
จํานวน 8 คน และกลุมที่ 3 แบบกลุมใหญ จํานวน 20 คน หลังจากทดลองหาประสิทธิภาพแตละกลุม
แลวไดทําการแกไขขอบกพรองกอนนําไปทดลองจริง
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ทดลองใชกับกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา
2560 โรงเรียนเมืองเดช จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน จํานวน 16 คน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ซึ่งพิจารณาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนรู ซึ่งเกณฑการประเมินประกอบดวย 1) ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีมาตรฐานตามเกณฑ
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู
ดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากขึ้นไป

นิยามศัพทเฉพาะ
1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรา งองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนขั้นที่ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
ใหนักเรียนทราบ และนําเขาสูบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา (Problem Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ
หรือสถานการณ ที่ส อดคลองกับ วัตถุประสงคและความมุง หมายที่ตั้ง ไว ถานัก เรียนมีความยุง ยาก
ในการแกปญหา ครูควรมีการใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือก
ปญหาที่นาสนใจและที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมี
ความสอดคลองกับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในขั้นตอนนี้
ครูควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียน
เกิดความเขาใจ และสามารถแกปญหานั้น ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญของชั้นเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
สื่อ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่นักเรียนตองการ
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช เพื่อใหเกิด
การแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหาหลังจากที่
ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคลถึงวิธีการที่
พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนําเสนอตอนักเรียนในชั้นเรียน และในระหวางที่นักเรียน
รายงานคําตอบนั้นครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไมนักเรียนถึง
เริ่มตนดวย... นักเรียนแกปญหานั้นอยางไร บอกไดไหมวานักเรียนไดคําตอบมาไดอยางไรหรือนักเรียน
บอกไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู เปนตน
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะ (Practical) นักเรียนฝกทักษะจากโจทย หรือสถานการณที่ครูกําหนดให
แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียน
ชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเอง
แลว นักเรียนทั้งชั้นชวยกันอภิปรายถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปราย
โดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองนี้เหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตาง
จากที่กลาวมานี้อีกหรือไม เปนตน และครูควรเชื่อมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่
นักเรียนตอบ
ขั้นที่ 6 ขั้นบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงสูชีวิตประจําวันและชื่นชมความสําเร็จ (Integration and
Linking to Life) ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมาสอดคลอง
กับเรื่องใดในชีวิตประจําวันบาง หลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน
นักเรียนจับคูกันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนน
ของกลุม และประกาศชื่นชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด
ตามลําดับ
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2. คุณภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หมายถึง ผลการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แลวผานเกณฑการประเมิน 3 เกณฑ คือ
2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีมาตรฐานตามเกณฑ 80/80
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน
2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากขึ้นไป
3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรา งองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผานตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
เกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑที่ผูวิจัยใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากแบบฝกหัดทบทวนขณะเรียนดวย
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียนไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวย
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังจากการทํา
แบบทดสอบสิ้นสุดแลวนักเรียนไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเรียน ทั้งทางความรูและทักษะ
ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู ซึ่งเปนผลมาจากการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งสามารถจะประเมินไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่นักเรียนไดทดสอบภายหลังจากการสอนโดยใชรูปแบบดังกลาว
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5. ความพึ งพอใจต อรู ปแบบการสอนตามแนวคิ ดการสร างองค ความรู ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หมายถึง ความรูสึกชื่นชอบ ความคิด หรือทัศนคติทางบวกของนักเรียนที่ไดเรียนรู
โดยรูป แบบการจัดการเรียนรู ดวยรูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 5 ดาน คือ
ดานครูผูสอน ดานเนื้อหา สื่อการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการสร า งองค ค วามรู ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ ตอไปนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
4. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
5. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูรวมกัน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
ความนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจ ทางการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษา ไดมีบทบาท
และมีสวนรวมในการพัฒ นาหลัก สูตร เพื่อใหส อดคลองกับ สภาพ และ ความตองการของทองถิ่น
(สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542) จากการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งใชเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาที่ผานมา ทําใหคนพบขอดีและขอบกพรองในบางประการที่จําเปนตองมี
การพัฒนาใหสมบูรณเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เปนมูลเหตุนํามาสูก ารพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมาย
ของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูกระบวนการปฏิบัติในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยการมีกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทํา
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 เปนความสามารถในการแกปญหาและอุป สรรคตาง ๆ
ที่เผชิญ ไดอยางถูก ตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร
การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
รัก ชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลัก ษณะที่แสดงออกถึง การเปนพลเมือ งดี ของชาติ
ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ผูที่รัก ชาติ ศาสน กษัตริย คือ ผูที่มีลัก ษณะซึ่ง แสดงออกถึง การเปนพลเมืองดีของชาติ
มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
ตัวชี้วัด
1.1 เปนพลเมืองดีของชาติ
1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
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2. ซื่อสัตยสุจริต
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติตรงตาม
ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
ตัวชี้วัด
2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทัง้ กาย 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
ตัวชี้วัด
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
4. ใฝเรียนรู
ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ผูที่ใฝเรียนรู คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา
รวมกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด
เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วัด
4.1 ตั้งใจ 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
ตัวชี้วัด
5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพือ่ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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6. มุงมั่นในการทํางาน
มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทํา
หนาที่การงาน ดวยความเพียรพยามยาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผูที่มุงมั่นในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความเพียรพยามยาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง ตามเปาหมาย
ที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน
6.2 ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
7. รักความเปนไทย
รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคารวมอนุรักษ
สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารได
อยางถูกตองและเหมาะสม
ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการอนุรักษ
สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีความกตัญูกตเวที
ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัด
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที
7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
7.3 อนุรักษ และสืบทอดภูมปิ ญญาไทย
7.4 ไหวสวย
7.5 พูดไพเราะ
8. จิตสาธารณะ
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลัก ษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน
เพื่อทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นในผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิด ในชุมชน โดยไมหวัง
สิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัด
8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
8.3 มีน้ําใจ
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คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครองครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทัง้ ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ ื่น เผือ่ แผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรูก ารเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอ ยรูจ ักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิดรูทํา รูป ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว รูจ ักอดออมไวใชเมือ่ ยามจําเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมที่จะขยาย
กิจการเมือ่ มีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทัง้ รางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตาง ๆ หรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ
ชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญ หาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ
คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสามารถอยูร วมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข
เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร
กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุง ใหเ ยาวชนทุก คนไดเ รียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อ ง
ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังนี้
1. จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนระบบจํานวนจริง
คุณสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริงการดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน
และการใชจํานวนในชีวิตจริง
2. การวัดความยาวระยะทาง น้ําหนัก พื้นทีป่ ริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวยวัด ระบบตาง ๆ
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัดและการนําความรูเกี่ยวกับ
การวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ
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3. เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติสองมิติและสามมิติการนึกภาพ
แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation)
4. พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธฟงกชันเซตและการดําเนินการของเซตการให
เหตุผ ล นิพจนสมการระบบสมการ อสมการกราฟลําดับเลขคณิตลําดับเรขาคณิตอนุก รมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต
5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถามการกําหนด
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล คากลางและการกระจาย
ของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปนการใชความรู
เกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆและชวยในการตัดสินใจในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค
คุณภาพผูเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 3
1. มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับไมเกินหนึง่ แสนและศูนย
และการดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก 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 และสรุปผลได อยาง
เหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได
อยางถูกตอง เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจํานวนนับที่ไมเกิน
หนึ่งรอยและศูนย

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การใชจํานวนบอกปริมาณที่ไดจากการนับ
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทยแสดงจํานวน
การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2
การนับลดทีละ 1
หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบจํานวนและการใช
เครื่องหมาย =  > <
การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน








2. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ
ไมเกินหนึง่ รอยและศูนย







สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลทีเ่ กิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. บวก ลบ และบวก ลบระคนของ
จํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ









2. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทย
ปญหา และโจทยปญ
 หาระคนของ
จํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ





สาระการเรียนรูแกนกลาง
ความหมายของการบวกและการใช
เครื่องหมาย +
การบวกที่ไมมีการทด
ความหมายของการลบและการใช
เครื่องหมาย –
การลบที่ไมมีการกระจาย
การบวก ลบระคน
โจทยปญหาการบวก การลบ
โจทยปญหาการบวก ลบระคน
การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ
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สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิง่ ที่ตองการวัด
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. บอกความยาว น้ําหนัก ปริมาตร
และความจุ โดยใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน












2. บอกชวงเวลา จํานวนวันและชื่อวัน
ในสัปดาห





สาระการเรียนรูแกนกลาง
การเปรียบเทียบความยาว
(สูงกวา เตี้ยกวา ยาวกวา สั้นกวา
ยาวเทากัน สูงเทากัน)
การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน
การเปรียบเทียบน้ําหนัก
(หนักกวา เบากวา หนักเทากัน)
การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
(มากกวา นอยกวา เทากัน จุมากกวา
จุนอยกวา จุเทากัน)
การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน กลางคืน เชา
สาย เที่ยง บาย เย็น)
จํานวนวันและชื่อวันในสัปดาห

สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่ หลี่ยม
รูปวงกลม รูปวงรี



สาระการเรียนรูแกนกลาง
รูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่ หลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี

สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. บอกจํานวนและความสัมพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1
ทีละ 2 และลดลงทีละ 1
2. บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูป
ของรูปทีม่ ีรปู ราง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง






สาระการเรียนรูแกนกลาง
แบบรูปของจํานวนที่เพิม่ ขึ้นทีละ 1 ทีละ 2
แบบรูปของจํานวนทีล่ ดลงทีละ 1
แบบรูปของรูปที่มีรปู ราง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง เชน
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชือ่ มโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ชั้น
ตัวชีว้ ัด
ป.1 – 3 1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม
4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร การสือ่ ความหมาย
และการนําเสนอไดอยางถูกตอง
5. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร
การเรียนรูธรรมชาติของมนุษยเริ่มตนดวยวิธีการเชิงบรรยาย แตเมื่อมนุษยเรียนรู และรับรู
ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของธรรมชาติม ากขึ้น มนุษยเริ่มสรางรูปแบบของคณิ ตศาสตรของ
ธรรมชาติขึ้น มีการกําหนดความหมายของคําที่นําไปใชในการสรางสัจพจน (Axioms) นักคณิตศาสตร
จะใชก ารนิร นัยเชิง ตรรกวิทยา (Logical Deduction) สรางทฤษฎีทางคณิตศาสตร ซึ่งทฤษฎีท าง
คณิตศาสตร ที่ไดรับการพิสูจนในเชิงตรรกวิทยาแลวจะถูกนํากลับไปใชแกปญหาหรือตีความเหตุการณ
ในธรรมชาติ โดยธรรมชาติแลวคนสวนใหญจะเรียนรูคณิตศาสตรจากธรรมชาติแลวสรุป เปนทฤษฎี
และกฎดวยสหัชญาน (Intuition) มากกวาดวยการพิสูจน (Proof) แตทฤษฎีและกฎที่ไดมาดวยสหัชญาน
มักจะเปนขอความที่สับสน ไมเปนระบบยากแกการจําและการนําไปใช ผูคนพบจึงพยายาม จัดและทําให
อยูในรูปอยางงาย โดยหวนกลับไปสรางสัจพจนที่จําเปนแลวสรางทฤษฎีขึ้นมาจากสัจพจน อยางสมเหตุ
สมผล ตามหลักตรรกวิทยาโดยไมไดเปนการบรรยายสิ่งใด ๆ ในธรรมชาติเลย ธรรมชาติของคณิตศาสตร
จึงมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปนี้
1. โครงสรางของคณิตศาสตรมีสวนประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก อนิยาม นิยาม กติกา
หรือขอตกลงเบื้องตน หรือสัจพจนและทฤษฎีบท โดยมีลักษณะดังนี้
1.1 อนิยาม (Undefined Terms) หมายถึง คําที่ไมไดใหความหมาย หรือ คําจํากัดความ
แตใหเ ขาใจตรงกัน นัก คณิตศาสตรไดเริ่ม โครงสรางของคณิตศาสตรดวยคํากลุม หนึ่ง ซึ่ง ไมตองให
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ความหมายหรือคําจํากัดความ โดยที่ใหตกลงกันวาคําเหลานี้เปนที่เขาใจกันอาจจะทําความ เขาใจ
ใหตรงกันโดยใชวิธียกตัวอยาง หรือเขาใจดวยปฏิภาณ ตัวอยางของอนิยามในวิชาคณิตศาสตร เชน
จุด คาคงที่ เทากัน มากกวา เซต ระนาบ เปนตน โดยที่ในโครงสรางของคณิตศาสตรจ ะพยายาม
ใหมีอนิยามเปนจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะเปนได
1.2 นิยาม (Defined Terms) หมายถึง คําที่มกี ารใหความหมายหรือคําจํากัดความโดยการนํา
อนิยามมาบรรยายหรือกําหนดคุณลักษณะของคําเหลานั้น 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) เปนผลสรุปที่ไดจากขอมูลชุดหนึ่งหรือจาก เงื่อนไขที่กําหนด
ซึ่ง สามารถพิสูจ นไ ดวาเปน จริง ทุก กรณีคือสมเหตุส มผล (Valid) การพิสูจ นท ฤษฎี การใหเ หตุผ ล
ทางตรรกวิท ยาโดยการนํานิยาม กติกา หรือทฤษฎีบทที่ไดพิสูจนแลวไปสนับสนุนทฤษฎีนั้นเปนจริง
ความเปนจริงในทุกกรณีของทฤษฎีทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสมเหตุสมผลไมได หมายถึง ขอเท็จจริง
(Fact) แตความเปนจริงในทุกกรณีของทฤษฎีทางคณิตศาสตรบางแขนงบางเรื่อง อาจจะตรงกับขอเท็จจริง
ทุกกรณีดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกติกาที่เปนฐานของทฤษฎีนั้น ถากติกาเปน ขอเท็จจริง ทฤษฎีที่พิสูจนวา
เปนจริง โดยใชกติกานั้นเปนเหตุผลในการอางอิงก็ยอมเปนจริงตามขอเท็จจริงดวย
2. วิชาคณิตศาสตรมีเนื้อหาเปนนามธรรม (Abstract) ความเปนนามธรรมของคณิตศาสตร
เกิดขึ้นเมื่อมนุษยตระหนักวาประสบการณมีมากมายจนเกินกวาจะเจียระไนไดอยางครบถวน ไมมใี ครเห็น
รูปวงกลมของยุคลิคแมแตรูปเดียว นอกจากคําอนิยามของมันที่ยุคลิคนิยามไว อยางครอบคลุมวงกลม
ในอุดมคติของยุคลิคไมไดเปนแตเพียงวงกลมในเรขาคณิตในโรงเรียนเทานั้น แตยังเปนวงกลมในหนังสือ
คูมือของวิศวกรที่ใชในการคํานวณการปฏิบัติงานของเครื่องจักรดวยวงกลม ของยุคลิคจึงเปนนามธรรม
ที่ไดจากการสรุปสิ่งตาง ๆ ปรากฏแกสายตาวาเปนวงกลมดวยภาษาที่ครอบคลุมชัดเจนและรัดกุม การสรุป
เหตุการณเชิงรูปธรรมใหเปนนามธรรมในวิชาคณิตศาสตรให มนุษยมีความเขาใจโลกแหงวิทยาศาสตร
และชีวิตประจําวันชัดเจนขึ้นและทําใหมนุษยสามารถอธิบาย ประสบการณไดอยางสมเหตุสมผลสอดคลอง
กับการสังเกต
3. คณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการพิสูจน (Proof) หรือการใหเหตุผลคณิตศาสตร จะตอบ
คําถามวา “ทําไม” มากกวา “อยางไร” การคํานวณไมใชเนื้อแทของคณิตศาสตร เนื้อแทของคณิตศาสตร
คือ การพิสูจนหรือการใหเหตุผล คณิตศาสตรไมใชสามัญสํานึกเปนเครื่องตัดสิน แตใชนิยาม กติก า
และทฤษฎีบทมาเปนเหตุผลสนับสนุนวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนจริง ยิ่งระดับที่เปนนามธรรม ลึกซึ้งมากขึ้น
เพียงใด เหตุผลก็ยิ่งมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเพียงนั้น
4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่มุงการวางนัยทั่วไป (Generalization) ของสิ่งตาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการนําไปใชแกปญ หากรณีเ ฉพาะตาง 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
ของความเป น กรณี ทั่ ว ไปความเป น กรณี ทั่ ว ไปของคณิ ต ศาสตร มี ค วามเด น มาก จนกล า วกั น ว า
คณิตศาสตรเปนเรื่องของแบบแผน ซึ่งเปนโครงการใหญ ๆ ที่รวมกรณีเฉพาะตาง ๆ ไวอยางไมจํากัด
จากการศึกษาธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร จะเห็นวาธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรนั้น
เปนวิชาที่มีเนื้อหาเปนนามธรรม ซึ่งเกิดจากการที่มนุษยไดพบประสบการณมากมายจนเกินจะบรรยาย
ไดอยางครบถวน ทําใหวิชาคณิตศาสตรตองมีคําจํากัดความหรือความหมายไวอยางชัดเจน เนื้อแทของ
คณิตศาสตร คือ การใหเหตุผล โดยไมสามารถจะตัดสินไดจากสามัญสํานึก แตตองใชนิยาม กติกา หรือ
ทฤษฎีบทเปนเครื่องมือในการตัดสินหรือสนับสนุนวาสิ่งใดสิ่ง หนึ่งเปนจริง ดังนั้น การใหเหตุผลจึง มี
บทบาทสําคัญมากนั่นคือธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่ครูจะตองมีความเขาใจในตัวนักเรียน เขาใจระบบพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก เพื่อนํามา
ใชใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรรรมตางๆ จึงจะไดผล ซึ่งประกอบไปดวย
องคประกอบที่สําคัญหลายประการ ไดแก ทฤษฏีการสอนคณิตศาสตร จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร
แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร
ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร จําแนกได 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรและทฤษฎีการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ทฤษฏีแหงการฝกฝน (Drill theory) เปนทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรที่เนนในเรื่องการฝกฝน
ใหทําแบบฝกหัดมาก ๆ ซ้ํา ๆ จนกวาเด็กจะเคยชินกับวิธีการนั้น ๆ การสอนจึงเริ่ม โดยครูจะเปนผูให
ตัวอยางหรือบอกสูตรหรือกฎเกณฑแลวใหเด็กฝกฝน ทําแบบฝกหัดมาก ๆ จนกระทั่งเด็กชํานาญ แตอยางไร
ก็ตามทฤษฎีนี้ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ คือ
1) เด็กตองทองจํา กฎเกณฑ สูตร ซึ่งเปนเรื่องยากสําหรับเด็ก
2) เด็กไมอาจจะจําขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวไดหมด
3) เด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่เรียน เปนเหตุใหเกิดความลําบากสับสนในการคิดคํานวณ
แกปญหาและลืมสิ่งที่เรียนไดงาย
2. ทฤษฎีการเรียนรูโดยบังเอิญ (Incidental learning theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาเด็กจะเรียนไดดี
เมื่อเกิดความตองการหรือความอยากรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น ดังนั้นกิจกรรมการเรียนควรจัดตามเหตุการณ
ที่บังเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนซึ่งเด็กไดประสบกับตนเอง แตทฤษฎีนี้มีขอบกพรองหรือเหตุการณ
จะเกิดขึ้นไมบอยนัก ดังนั้นการเรียนตามทฤษฎีนี้ก็จะไมเกิดผล
3. ทฤษฎีแหงความหมาย (Meaning theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การคิดคํานวณกับการเปนอยู
ในสังคมของเด็กเปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร และมีความเชื่อวาเด็กจะเรียนรูและเขาใจ
สิ่ง ที่เ รียนไดดี เมื่อสิ่ง นั้นมีความหมายตอเด็ก เองและเปนเรื่องที่เ ด็กไดพบเห็นและปฏิบัติในสัง คม
ประจําวันของเด็ก
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ทฤษฎีการเรียนรู
การสอนคณิตศาสตรจําเปนตองอาศัยหลักจิตวิทยาเขาชวยในการสอนอยางมาก ทั้งนี้เพราะ
คณิตศาสตรเปนนามธรรมยากแกการเขาใจสําหรับเด็ก ครูจงึ ควรศึกษาหลักจิตวิทยาในการเรียนการสอน
ใหเขาใจแลวนํามาใชในการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ ซึง่ นักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู
ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรไว ดังนี้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s Theory of Intellectual Development)
(พงษพันธ พงษโสภา. 2544: 61 -65)
เพียเจต เปนนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนดที่มีบทบาทในวิชาชีพตาง ๆ มากในชวงป ค.ศ.1930 –
1980 เพียเจตเชื่อวาพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยพัฒนาขึ้นเปนลําดับ 4 ขั้น โดยแตละขั้นแตกตางกัน
ในกลุม และอายุที่กลุมคนเขาสูแตละขั้นจะแตกตางกันตามลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ลําดับขัน้
ทั้งสี่ของ เพียเจต คือ 1) ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (sensory – motor stage) ตั้งแตแรกเกิด
จนอายุ 2 ขวบ เปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ปาก หู ตา 2) ขั้นเตรียมพรอมปฏิบัติการ
(preoperational Stage) อยูในชวงอายุ 2 - 6 ป เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูดและเขาใจเครื่องหมาย
ทาทางที่สื่อความหมาย เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น แตยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหา
เหตุผลและยกเหตุผลขึ้นมาอางอิงได 3) ขั้นปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม (concreate operational stage)
อยูในชวงอายุ 7 - 11 ป ในชวงอายุดังกลาวเด็กสามารถใชเหตุผลกับสิ่งที่แลเห็นได เชนการจัดแบงกลุมเปนพวก
มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น และ 4) ขั้นปฏิบัติการที่เปนแบบแผน (formal operational stage)
อยูในชวงอายุ 11-15 ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้นสามารถ
ตั้งสมมุติฐานและแกปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร พัฒนาการอยางสมบูรณ เปนขั้นที่เกิด
โครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณเด็กในวัยนี้จะมีความคิดเทาผูใหญ อาจจะแตกตางกันที่คุณภาพเทานั้น
เนื่องจากประสบการณแตกตางกัน
พัฒนาการของมนุษยจะเปนไปตามลําดับขั้นและตอเนื่องกัน ทฤษฎีนี้มีประโยชนตอการศึกษา
เนื่องจากขั้นทั้งสี่กลาวถึงขอเท็จจริงวา วิธีคิด ภาษา ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของเด็กแตกตางจากของผูใ หญ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาใหเด็กจึงตองมีรูปแบบที่แตกตางจากของผูใหญ
และสิ่งที่ความหมายมากที่นักการศึกษาไดรับจากงานของเพียเจต คือเด็กที่มีอายุนอย ๆ จะเรียนไดดีที่สุด
จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชสื่อรูปธรรม หากแนวคิดนี้ถูกนําไปใชในหองเรียน ผูสอนจะตองเปนผูจัด
สิ่งแวดลอมในการเรียนรูและแนะนําผูเรียนมากกวาเปนผูสอนโดยตรง ตามทฤษฎีเพียเจต เมื่อเด็กโตขึ้น
และเขาสูลําดับขั้นที่สูงกวาเด็กจะตองการการเรียนรูจากกิจกรรมลดลง เนื่องจากพัฒนาการของสติปญญา
ที่ซับซอนและทันสมัยขึ้น แตมิไดหมายความวาเด็กไมตองทํากิจกรรมเลย การเรียนรูโดยการทํากิจกรรม
ยังคงอยูในทุกลําดับขั้นของการพัฒนา นอกจากนี้ เพียเจตยังเนนวาปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน
มีบทบาทเปนอยางมากตอการพัฒนาสติปญญาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การใหผูเรียนไดคิด พูด อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินความคิดของตนเองและผูอื่นจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองและผูอ นื่
ไดดีขึ้น เพียเจต เรียกกระบวนการนี้วา การกระจายความคิด (decentration) ซึ่งเปนความสามารถของเด็ก
ที่ตองไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามลําดับขั้น เพื่อพิจารณาสิ่งตาง ๆ จากมุมมองของผูอื่นซึ่ง ประเด็นนี้
การศึกษาจะเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เพื่อสงเสริมความสามารถนี้
(อัมพร มาคนอง. 2546 : 1-2)
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ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics Learning)
แนวคิดของดีนส สวนมากเกี่ยวของกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรซึ่งมีบางสวนทีค่ ลายคลึง
กับของเพียเจต เชน การใหความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียนมีบทบาท และกระตือรืนรนในกระบวนการ
เรียนรู ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส ประกอบดวย กฎ หรือหลัก 4 ขอ
1. กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กฎนี้ กลาววา ความเขาใจที่แทจริงใน
มโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน
การที่เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นนั้น
ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง
(Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน
ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเ รียนเกิดการเรียนรูม โนทัศนทางคณิตศาสตรที่จ ะเห็นไดถึงการนํา
มโนทัศนเหลานั้นไปใชชีวิตประจําวัน
2. กฎความหลากหลายของการรับรู (The Perceptual Variability Principle) กฎนี้
เสนอแนะวาการเรียนรูมโนทัศนจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศนเดียวกันหลายๆ
รูปแบบผานบริบททางกายภาพ นั่นคือ การจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่ห ลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจ
โครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical
concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี
3. กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร (The mathematical variability principle) กฎขอนี้
กลาวอางวา การอางอิงมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Generalization of mathematical concept)
หรือการนํามโนทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถาตัวแปรที่ไมเกี่ยว ของกับมโนทัศน
นั้นเปลี่ยนไปอยางระบบ ในขณะที่คงไวซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของกับมโนทัศนนั้น ๆ เชน การสอนมโนทัศน
ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ตัวแปรที่ควรเปลี่ยนไป คือ ขนาดของมุม ความยาวของดาน แตสิ่งที่ควรคงไว
คือ ลักษณะสําคัญของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานที่ตองมีดานสี่ดานและดานตรงขามขนานกัน
4. กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรู
วาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร
ทฤษฎีการเรียนการสอนบรูเนอร (Bruner’s Theory of Instruction)
ทฤษฎีนี้เกี่ยวของโดยตรงกับการสอนคณิตศาสตร โดยกลาวถึงการเรียนการสอนที่ดีกวา
ตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ โครงสราง (structure) ของเนื้อหาสาระความพรอม
(readiness) ที่จ ะเรียนรู การหยั่ง รู (intuition) โดยการคะเนจากประสบการณอยางมีห ลัก เกณฑ
และแรงจูงใจ (motivation) ที่จะเรียนเนื้อหาใด ๆ บรูเนอรใหความสําคัญกับสมดุลระหวางผลลัพธ
กับกระบวนการเรียนการสอน (process and product approach) นอกจากนี้ ยังใหแนวคิดวามนุษย
สามารถเรียนหรือคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรได 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับที่มีประสบการณตรงและสัมผัสได (Enactive stage) เชนผูเรียนรวมของ 4 ชิ้น กับของ
5 ชิ้น เพื่อเปนของ 9 ชิ้น ซึ่งเปนการสัมผัสกับสิ่งทีร่ ูปธรรม (concrete objects or manipulatives)
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2. ระดับของการใชภาพเปนสื่อในการมองเห็น (Iconic stage) เชน การใชรูปภาพไดอะแกรมฟลม
ที่เปนสื่อทางสายตา (Visual medium) ตัวอยางการเรียนรูระดับนี้ เชน ผูเรียนดูภาพรถ 4 คัน ในภาพแรก
ดูภาพรถ 5 คัน ในภาพที่สอง และดูภาพรถรวม 9 คัน ในภาพที่สามซึ่งเปนภาพรวมของรถในภาพที่หนึ่ง
และภาพที่สอง รถ 9 คัน ในที่นี้จากการที่ผูสอนวางแผนใหผูเรียนเรียนรู มิใชเกิดจากตัวผูเรียนเอง
3. ระดับของการสรางความสัมพันธและใชสัญลักษณ (Symbolic stage) ซึ่งเปนระดับที่ผูเรียน
สามารถเขียนสัญลักษณแทนสิ่งที่เห็นในระดับที่สอง หรือสิ่งที่สัมผัสในระดับที่หนึ่งได เชน การเขียน
4 + 5 = 9 เปนสัญลักษณแทนภาพในระดับที่สอง
ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย (Gagne’s Theory of Learning)
ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร เนือ่ งจากกานเย
ใชคณิตศาสตรเปนสื่อสําหรับการใชทฤษฎีของเขาอธิบายการเรียนรู กานเยจําแนกสาระในการเรียน
คณิตศาสตร เปน 4 ประเภท คือ
1. ขอเท็จจริงทางคณิตศาสตร (mathematical facts) เปนขอเท็จจริงที่พบในทางคณิตศาสตร
เชน เครื่องหมาย (-) เปนสัญลักษณสําหรับการดําเนินการหักออกหรือการลดลง
2. ทักษะทางคณิตศาสตร (mathematical skill) เปนการกระทําตามขั้นตอนการทํางาน
ที่ผูเรียนทําดวยความถูกตองและรวดเร็ว ทักษะเฉพาะใด ๆ อาจถูกนิยามไดจากกฎหรือลําดับขั้นตอน
การทํางานที่เรียกวา ขั้นตอนหรือวิธีการ (algorithms)
3. มโนทัศนทางคณิตศาสตร (mathematical skills) เปนความคิดนามธรรมที่ทําใหมนุษย
สามารถแยกแยะวัตถุหรือเหตุการณวาเปนตัวอยางหรือไมเปนตัวอยางของความคิดที่เปนนามธรรมนั้น
ตัวอยางมโนทัศนทางคณิตศาสตร เชน มโนทัศนของการเทากัน มโนทัศนของการเปนสับเซตมโนทัศน
เกี่ยวกับลักษณะของสามเหลี่ยม เปนตน
4. กฎหรือหลักการทางคณิตศาสตร (mathematical concepts) เปนขั้นตอนในมโนทัศน
หรือความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ เชน รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคลายกันก็ตอเมื่อรูปสามเหลี่ยม
สองรูปนั้นมีดานสองดานเทากัน และมุมระหวางดานคูที่ยาวเทากันนั้นเทากันดวย
กานเย ไดแบงการเรียนรูออกเปน 8 ประเภท
4.1 การเรียนสัญณาณ (signal learning)
4.2 การเรียนสิ่งเรา (stimulus – response learning)
4.3 การเรียนแบบลูกโซ (chaining)
4.4 การเรียนโดยใชการสัมพันธทางภาษา (verbal association)
4.5 การเรียนแบบจําแนกความแตกตาง (discrimination learning)
4.6 การเรียนมโนทัศน (concept learning)
4.7 การเรียนกฎ (rule learning)
4.8 การเรียนการแกปญ
 หา (problem learning)
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กานเย เชื่อวาการเรียนทั้ง 8 ชนิดขางตน เกิดขึ้นในผูเรียนเปนลําดับ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นรับหรือจับใจความ (apprehending phase) เปนขั้นที่ผูเรียนตระหนักถึงสิ่งเราที่
ตนเองประสบ ทําใหรับรูลักษณะของสิ่งเราเหลานั้น ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจรับรูในสิ่งเดียวกันแตกตาง
กัน การเรียนรูในขั้นนี้จึงสามารถอธิบายไดวา เพราะเหตุใดเมื่อผูสอนสอนสิ่งเดียวกันนักเรียนจึงตีความ
สิ่งเหลานั้นแตกตางกัน
2. ขั้นการไดมาซึ่งความรู (acquisition phase) เปนขั้นที่ผูเรียนรับและครอบครองความรู
ที่เปนขอเท็จจริง ทักษะ มโนทัศน และกฎหรือหลักการ ที่ตนเรียน ภายหลังจากการไดสัมผัสกับสิ่งเรา
ในขั้นที่หนึ่ง
3. ขั้นการจัดเก็บความรู (storage phase) เปนขั้นที่ผูเรียนจําหรือจัดเก็บสิ่งที่เรียนรูมาเปนความจํา
ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ความจําระยะสั้น (short – team memory) และความจําระยะยาว (long - team memory)
4. ขั้นการระลึกถึงหรือดึงความรูมาใช (retrieval phase) เปนขั้นที่ผูเรียนระลึกถึงหรือ
ดึงขอมูลที่เก็บไวในความจําออกมา ซึ่งขั้นตอนนี้มีความซับซอนทางสมองมากกวาขั้นตอนอื่น ๆ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Throry)
ทฤษฎีนี้มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากเปนทฤษฎี
ที่ใหความสําคัญในตัวผูเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทฤษฎีนี้ เนนวาความรูเปนสิ่งที่ปลูกสรางขึ้นโดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณทมี่ อี ยูเ ปนพืน้ ฐาน
ในการสรางความรูใหม การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ภายนอก ผูเรียนแตละคนจะสรางความรูดวยวิธีการแตกตางกัน ดังนั้นแนวการสอนตามทฤษฎีนี้ จึงเนนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดสื่อสารและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยผูสอนคอยชวยเหลือใหผูเรียน
นําความรูที่มีอยูออกมาใช และไตรตรองสิ่งที่ไดจากการอภิปรายกับผูอื่น ผูสอนมีหนาที่จัดสภาพแวดลอม
การเรียนรูใหเหมาะสม ตั้งประเด็นปญหาที่ทาทาย และชวยเหลือใหผูเรียนสรางความรูไดเอง
กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีนี้มีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้
1. ผูเรียนเปนผูส รางความรูดวยตนเอง
2. ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม
3. ปฏิสัมพันธกบั สิง่ แวดลอม เชน ครูและเพื่อน มีสวนชวยในการสรางความรู
4. ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุน
และใหความชวยเหลือการสรางความรู
5. ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน
สมมุตฐิ านของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานเกี่ยวกับการสรางความรูของผูเรียน
ดังนี้
1. มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขา
สรางประสบการณในการแกปญหา อันเดอรฮิลล (Underhill,1991) ใชโมเดลการเพิ่มพลังการเรียนรู
ของผูเรียน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (coriosity) และความขัดแยง (conflict)
ขั้นที่ 2 การปฏิสัมพันธกบั เพือ่ น (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา
(cognitive conflict)
ขั้นที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection)
ขั้นที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring)
ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจร โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจร
และวงจรนี้เองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง
2. การสรางความรูของผูเรียนแตละคนตางกัน และตางจากที่ผูสอนคาดหวัง ผูสอนตองยอมรับ
และจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผูเรียนคิด
3. องคประกอบสําคัญในการสอนมีดังนี้ การรวบรวมสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นใหเปนไปในแนวที่ถูกตอง
การสรางแรงจูงใจภายในซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความรู การวิเคราะหความคิดผูเรียนในกระบวน
การเรียนการสอน
จากทฤษฎีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ดังกลาว พอสรุปไดวาทฤษฎีที่นํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนรูนั้น จึงจําเปนตองนําทั้งทฤษฎีการสอนและเหตุการณเรียนรูของผูเ รียนมาบูรณาการ
ในการพัฒนาใหผูเรียนมีพัฒนาการสูการเรียนรู และผูวิจัยไดนําทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของเฟยเจต
มาใชในศึกษาดูลักษณะของผูเรียนในการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ในการพัฒนาสติปญญา
ทฤษฎีการเรียนรูโดยวิธีการคนพบของบรูเนอร ซึ่งพบวา มีแนวความคิดเกี่ยวกับระดับพัฒนาการทาง
สติปญญา สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเฟยเจต ที่เนนวาการเรียนรูของผูเรียนเกิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางรางกาย กับสิ่งแวดลอมใหมที่เหมาะสม โดยวิธีการคนพบดวยตนเองจากการนําเสนอ
กิจกรรมของครูผูสอน ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย ในดานแนวคิดการเรียนรูเปนสมรรถภาพที่คงทน
และเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเราที่มากระตุนมีความสอดคลองกับความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต
เปนแนวคิดที่รวมเอาแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไดมีแนวคิดทีว่ า ความรู
เปนสิ่งที่ปลูกสรางขึ้นโดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณที่มีอยูเปนพืน้ ฐานในการสรางความรูใ หม
ซึ่งการเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก
หลักการสอนคณิตศาสตร
มีนักวิชาการดานคณิตศาสตรศึกษา ไดกลาวหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตรไวหลายทาน
ดังนี้
บุญทัน อยูชมบุญ (2529: 24-25) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร ดังนี้
1. คํานึงถึงความพรอมของเด็กโดยครูตองทบทวนความรูเดิมกอน เพื่อใหประสบการณเดิม
กับประสบการณใหมตอเนื่องกันจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนเพิ่มขึ้น
2. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจ ความสามารถของเด็ก
3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนคณิตศาสตร
4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรเปนรายบุคคลหรือรายกลุม เปนพื้นฐาน
ในการเรียนตอไป
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5. การสอนควรเปนไปตามลําดับขั้นเริ่มจากประสบการณที่งายกอน
6. การสอนแตละครั้งมีจุดประสงคที่แนนอน
7. เวลาที่ใชในการสอนควรเปนระยะเวลาทีเ่ หมาะไมมากเกินไป
8. ควรจัดกิจกรรมที่ยืดหยุนใหเด็กไดมีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความพอใจ และความถนัด
ของตนใหอสิ ระ ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเรียนเพื่อใหผเู รียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตร
9. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมวางแผนกับครูมีสวนรวมในการศึกษา คนควา
10. กิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนานบันเทิงไปพรอมกับการเรียนรู
11. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของการสอน
ครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถามอันจะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียน
และการสอนของครู
12. ไมควรจํากัดวิธีการคํานวณหาคําตอบของนักเรียนแตควรแนะนําวิธีคิดอยาง รวดเร็ว
และแมนยําในภายหลัง
13. ฝกใหนกั เรียนรูจ ักตรวจคําตอบดวยตนเอง
ยุพิน พิพิธกุล (2540: 40-50) ไดกลาวถึงหลักการเรียนการสอนคณิตศาสตร สรุปไดดังนี้
1. ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก
2. เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรมในเรื่องที่สามารถใชสื่อการเรียนการสอน รูปธรรมประกอบได
3. สอนใหสัมพันธความคิดเมื่อครูจะทบทวนเรื่องใดใหรวบรวมเรื่องที่เหมือนกัน เขาเปนหมวดหมู
จะชวยใหนักเรียนเขาใจและจําไดแมนยํามากขึ้น เปลี่ยนวิธีการสอนไมซ้ําซากนาเบื่อหนายตองรูจักสอดแทรก
สิ่งละอันพันละนอยใหบทเรียนนาสนใจ
4. ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริม่ ตนเปนแรงบันดลใจที่จะเรียน
5. สอนใหผานประสาทสัมผัส
6. ควรจะคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเกิดที่นักเรียนมีอยู กิจกรรมใหมควรจะตอเนื่อง
กับกิจกรรมเดิม
7. เรื่องที่สมั พันธกันก็ควรจะสอนไปพรอม ๆ กัน
8. ใหผูเรียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนเนื้อหา
9. ไมควรเปนเรื่องยากเกินไป การสอนตองคํานึงถึงหลักสูตรและเนื้อหาเพิ่มเติมใหเหมาะสม
10. สอนใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด หรือแนวคิด (Concept) ใหนักเรียนไดคิด
สรุปเอง ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทําได
11. ผูสอนควรจะมีอารมณขันเพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิง่ ขึ้น
12. ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนและตื่นตัวอยูเสมอ
13. ผูสอนควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อที่จะนําสิ่งที่แปลกและใหมมา ถายทอดใหผูเรียน
และผูสอนควรจะเปนผูที่ศรัทธาในอาชีพของตนเอง จึงจะทําใหสอนไดดี
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กฤษฎา ศรีชนะ (2537: 18-20) ไดกําหนดหลักการสอนคณิตศาสตรไวหลายประการดังตอไปนี้
1. จัดใหมีการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ความพรอมทางคณิตศาสตรนับวาเปนพื้นฐาน
ของการเริ่มบทเรียนและเปนพื้นฐานจะเรียนตอไป ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองเตรียมเด็กใหมี
ความพรอม
2. จัดเนื้อหาโครงสรางของคณิตศาสตรใหตอเนื่องกัน ตั้ง แตระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา หรือถึงระดับมหาวิทยาลัย
3. การสอนเนื้อหาใหมจ ะตองเปน ประสบการณ และเนื้อหาตอเนื่อ งกับ ประสบการณ
และความรูเดิมของผูเรียน ผูเรียนจะตองเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับประสบการณใหม
เพราะความคิดความเขาใจจากประสบการณเดิมจะชวยใหผูเรียนมีเหตุผล มีความเขาใจ และสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
4. การสอนตองมีร ะบบที่ตองเรียนไปตามลําดับขั้น คณิตศาสตรเ ปนเรื่องที่ตองมีร ะบบ
ตองเรียนไปตามลําดับขั้นตอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและมีทักษะเบื้องตนตามที่ตองการ
5. ควรใชสื่อการสอนเนื่องจากสื่อการสอนเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจ เนื้อหา
คณิตศาสตรไดงายขึ้น รวดเร็วขึ้น เกิดการเรียนรูที่ถาวร
6. จัดการเรียนการสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ระดับกอนประถมศึกษาควรเริ่มจากของจริงไปสูสัญลักษณ (Symbol)
7. ใชสัญลักษณใหม ๆ แทนความหมายของเรื่องราวและถอยคําคณิตศาสตร ปจจุบันเนน
คณิตศาสตร ในลักษณะที่เปนนามธรรม ดังนั้น การเริ่มการสอนจะตองใหเขาใจเนื้อหาแตละเรื่องเปน
อยางดีแลวจึงใชสัญลักษณหรือถอยคําที่เปนภาษาคณิตศาสตร
8. สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง
9. ใชวิธีอุปนัยในการสรุปหลักเกณฑและบทเรียนแลวนําความรูไปใชดวยวิธีนิรนัย
10. เนนความเขาใจมากกวาการจํา
11. จัดการสอนเพือ่ ใหเกิดความรูถาวรเมื่อผูเรียนไดแนวคิดที่ถูกตองแลวจึงใหทําแบบฝกหัด
12. มีเทคนิคในการยั่วยุใหนักเรียนเกิดความสนใจคณิตศาสตร
13. ควรจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียน
จากหลักการสอนคณิตศาสตรดังกลาว จะเห็นวาการสอนคณิตศาสตรจะตองมีการเตรียมความพรอม
ใหกับผูเรียน เนื้อหาตองเหมาะสมกับวัย 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 จนเกิดความคิด
ที่เปนนามธรรม และความรูดานคณิตศาสตรเปนความรูที่เด็กสามารถสรางขึ้นเองไดจากการปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมโดยตรงและสามารถเกิดการเรียนรูไดดีกวาการใหนักเรียนรูจากการหยัง่ คิดภายใน
บุญทัน อยูชมบุญ (2529: 56) ไดกลาวถึงการสอนคณิตศาสตรในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู ไวดังนี้
1. สอนโดยคํานึงถึงความพรอมของเด็ก คือ พรอมในดานรางกาย อารมณ สติปญญาและความพรอม
ในแงความรูที่จะมาตอเนื่องกับความรูใหม โดยครูตองมีการทบทวนความรูเดิมกอนเพื่อใหประสบการณเดิม
กับประสบการณใหมตอเนื่องกัน จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจมองเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนได
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองจัดใหเหมาะสมกับวัย ความตองการความสนใจ
และความสามารถของเด็ก เพื่อมิใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง
3. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ครูจําเปน
ตองคํานึงถึงใหมากกวาวิชาอื่น ๆ ในแงความสามารถทางสติปญญา
4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร ใหนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการเรียนรูจะชวยใหนักเรียนมีความพรอมตามวัยและความสามารถแตละคน
5. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับขั้นตอนการสอน เพื่อสรางความคิด
ความเขาใจในระยะเริ่มแรก จะตองเปนประสบการณที่งาย ๆ ไมซับซอน สิ่งที่ไมเกี่ยวของและทําใหเกิด
ความสับสน จะตองไมนําเขามาในกระบวนการเรียนการสอน ตองเปนไปตามขั้นตอนที่วางไว
6. การสอนแตละครั้งจะตองมีจุดประสงคที่แนนอนวากิจกรรมเพือ่ สนองจุดประสงค
7. เวลาที่ใชในการสอนควรจะใชเวลาพอสมควรไมนานจนเกินไป
8. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการยืดหยุน เพื่อเปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรม
ไดตามความพอใจ ตามความถนัดของตนเองและใหอิสระในการทํางานแกเด็ก
9. การสอนที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการวางแผนรวมกันกับ ครู เพราะจะชวยใหครู
เกิดความมั่นใจในการสอน และเปนไปตามความพอใจของเด็ก
10. การสอนคณิตศาสตรจะดีถาเด็กมีการทํางานรวมกัน หรือมีสวนในการคนควา
11. การจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน ควรสนุก สนานบันเทิง ไปพรอมกับการเรียนรูดวย
จึงสรางบรรยากาศที่นาติดตามไปแกเด็ก
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12. นักเรียนระดับประถมศึกษาอยูในระหวางอายุ 7 - 12 ป จะเรียนไดดีเยี่ยมเมื่อเริ่มเรียน
โดยครูใชของจริงหรืออุปกรณที่เปนรูป ธรรม นําไปสูนามธรรมตามลําดับ จะชวยใหนักเรียนเรียนรู
ดวยความเขาใจ มิใชเรียนแบบจําอยางเดียวดังเชนการสอนในอดีตที่ผานมาทําใหเห็นวาวิชาคณิตศาสตร
เปนวิชาที่งายตอการเรียนรู
13. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่ง ของ
การเรียนการสอน ครูอาจใชวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝกหัด การสอบถาม เปนเครื่องมือในการวัดผล
จะชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียนและการสอนของครู
14. ไมควรจํากัดวิธีคิดคํานวณหาคําตอบของเด็ก แตควรแนะนําวิธีคิดที่รวดเร็ว และแมนยํา
ใหภายหลัง
15. ฝกใหเด็กรูจกั ตรวจสอบคําตอบดวยตัวเอง
วัลลภา อารีรัตน (2532: 49 -50) ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนคณิตศาสตรไว ดังนี้
1. เทคนิคการยกตัวอยาง การยกตัวอยางและการใหโจทยปญหานั้นไมจําเปนที่จะตองใช
ตัวอยางหรือโจทยปญหาในหนังสือเรียนเสมอไป การที่ผูสอนสามารถยกตัวอยางไดอยางสมเหตุสมผล
ทันทีทันใด ตัวอยางนั้นนาสนใจ ทาทายความคิด จะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจอยากที่จะเรียนและศรัทธา
ในตัวผูสอน
2. เทคนิคการใชคําถาม การตั้งคําถามเปนเรื่องที่จําเปนในการสอน การถามแทรกอยูกับ
การสอนทุกวิธี ยิ่งการสอนคณิตศาสตรแนวใหม เนนการสอนแบบคนพบดวยตนเอง ยิ่งทําใหมีบทบาท
ของการใชคําถามเดนชัดขึ้น คําถามที่ดีจะเปนประโยชนในการกระตุนใหผูเรียนรูจักคิด สังเกต นําไปสู
แนวทางการสรุปมโนมติคณิตศาสตร
3. เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน การนําเขาสูบทเรียนเปนกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นกอนการสอนเนือ้ หา
เพื่อเปนการเตรียมผูเรียนใหมีความคิดอยูในใจวากําลังจะเรียนรวมกิจกรรมในบทเรียนมากขึ้น
ทั้งนี้ควรใชเทคนิคตาง ๆ หมุนเวียนกันไปไมควรซ้ํา ๆ กัน นอกจากจะทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย
แลวยังมีผลตอทัศนคติในวิชาคณิตศาสตรอีกดวย
ประไพ อุดมทัศนีย (สันทนา เปยมฤกษ. 2549: 15 อางอิงจาก ประไพ อุดมทัศนีย. 2535: 43 – 44)
ไดใหแนวคิดวา การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาคณิตศาสตรควรคํานึงถึง มีดังนี้
1. ทบทวนพื้นฐานความรูเ ดิม ที่ตองใชในการเรียนรูเ นื้อหาใหม ถาผูเ รียนยังไมมีพื้นฐาน
ความรูเรื่องใด ควรจัดสอนทบทวนกอน
2. สอนเนื้อหาใหม โดยพิจ ารณาจัดกิ จ กรรมใหเ หมาะสมกับ เนื้อหาและวั ยของผูเ รีย น
กิจกรรมอาจจัดโดยใชของจริง หรือรูปภาพ กอนจะเชื่อมโยงกับการใชสัญลักษณในทางคณิตศาสตร
3. ฝกทักษะ เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่สอนใหมแลว ควรจัดใหฝกทักษะ
โดยใชโ จทยแบบฝก หัดในหนัง สือเรียน บัตรงาน หรือโจทยที่ครูส รางขึ้นเองโจทยที่นํามาฝก ทัก ษะ
ควรเปนทั้งโจทยที่เนนเฉพาะทักษะการคิดคํานวณ และโจทยปญหาควรเปนโจทยที่มีความยากงาย
พอเหมาะ สําหรับโจทยที่ยากควรใหเปนปญหาชวนใหคิดที่ผูเรียนอาจทําหรือไมทําก็ได ในการฝกทักษะ
ครูควรพิจารณาปริมาณงานที่จะทําใหผูเรียนไปทําเปนการบานดวย และสําหรับผูเรียนที่ทําแบบฝกหัด
ผิดเพียงเล็กนอย ครูอาจพิจารณา ใหผูเรียนแกไขขอผิดพลาดในขอที่ทําผิดนั้นๆ โดยไมตองแกไขใหม
ทั้งขอเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
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4. การประเมิน การทดสอบวาผูเรียนมีความรูในเรื่องที่สอนไปหรือไมนั้น ครูอาจทดสอบ
โดยใหผูเรียนปฏิบัติหรืออาจใชขอสอบก็ได ทั้งนี้ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาในกรณีที่
ทดสอบครูควรสรางขอสอบใหวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู โดยอาจศึกษาแนวในการสรางขอสอบ
จากตัวอยาง ขอสอบในหนังสือคูมือครู ขอสอบควรมีความยากงายปานกลาง ทั้งนี้เพราะจุดประสงค
ในการวัดเพื่อใหทราบวา ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม ไมไดตองการทดสอบ
เพื่อวัดความเกงของผูเรียน
5. การซอมเสริม ในกรณีทีผูเรียนสอบไมผานตามเกณฑการประเมินผลรายจุดประสงค ครู
ตองจัดการสอนซอมเสริมสําหรับจุดประสงคที่ไมผานนั้น โดยจะตองวิเคราะหจากการทําขอสอบของผูเ รียน
วาสาเหตุที่ผูเรียนไมผานจุดประสงคเปนเพราะเหตุใดบาง สําหรับวิธีสอนซอมเสริมนั้นทําไดหลายวิธี
ครูควรพิจ ารณาเลือกใชใหเ หมาะสมกับ สาเหตุที่ผูเ รียนสอบไมผานจุดประสงคตามที่วิเ คราะหไ ว
เชน หากพบวาผูเรียนมีปญหาดานทักษะการคิดคํานวณครูอาจตองใหฝกการคิดคํานวณแบบนั้น ๆ เพิ่มเติม
หรือหากพบวาผูเ รียนไมเ ขาใจ สําหรับ เอกสารที่ใชในการสอนซอมเสริม นั้นนอกจากหนัง สือแลว
ครูอาจพัฒนาเอกสารขึ้นมาเองก็ได
ลําดับ ขั้นตอนการสอนดังกลาวขางตนเปนหลักกวาง ๆ สําหรับ ครูจ ะไดนําไปเปนแนวทาง
ในการวางแผนการสอน ซึ่งครูสามารถเพิ่มเติมขั้นตอนปลีกยอยไดอีกตามที่เห็นสมควรวาจะชวยใหการสอน
ไดผลดีบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร
สุลัดดา ลอยฟา ดวง โชติสุภาพ. 2542: 31 (อางอิงจาก สุลัดดา ลอยฟา. 2538) ไดเสนอแนะ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในชั้นเรียน ดังนี้
1. เนื้อหาเหมาะกับวัยและความเหมาะสามารถของผูเรียน
2. เนนการมีสวนรวมของผูเรียน
3. เนนการแสดงความคิดเห็นและความคิดสรางสรรค
4. การใหขอมูลยอนกลับ
5. เชื่อมโยงระหวางเนื้อหากับชีวิตประจําวัน
6. ผูเรียนทราบเปาหมายของกิจกรรม
7. เนนการปฏิบัตจิ ริง หรือนําประสบการณในชีวิตประจําวัน เปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542: 7) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร พอสรุปไดวา
1. ใหผูเรียนไดเขาใจพื้นฐานของคณิตศาสตร รูจักใชความคิดริเริ่ม รูเหตุและรูถึงโครงสราง
ทางคณิตศาสตร
2. การเรียนรูควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่เปนรูปธรรมใหไดมากทีส่ ุด
3. ความเขาใจตองมากอนทักษะความชํานาญ
4. ความเขาใจอยางเดียวไมเพียงพอตอการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนตองมีทกั ษะความชํานาญ
5. เนนการฝกฝนใหเกิดทักษะ การสังเกต ความคิดตามลําดับเหตุผล แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด
อยางมีระบบระเบียบ งาย สั้น กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายไดมีความละเอียดถี่ถวน
6. เนนการศึกษาและเขาใจเหตุผ ลโดยใชยุท ธวิธีก ารสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ
และคนพบตัวเอง เกิดความคิดสรางสรรค เกิดการประยุกตใชไดโดยไมจําเปนตองเรียนโดยการจดจํา
หรือเลียนแบบจากครูเทานั้น
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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
เกิดการเรียนรูไดดีขึ้น ผูส อนจําเปนตองนําเทคนิคในการสอนมาใชอยางหลากหลายเพื่อกระตุนให
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู และสามารถที่จะใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ในการจัดกิจกรรม
ครูควรใชเทคนิคการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหา ความแตกตางของนักเรียนและความสามารถในการใช
วิธีการสอนของตนเองดวย จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จรวมทั้งสภาพแวดลอมของ
หองเรียนเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูของนักเรียน
การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
หลักสูตรกระบวนการการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน
เป นอยางยิ่ งการบูร ณาการสิ่ งเหล านี้ เข าด วยกัน จะสง ผลให การจั ดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร
มีคุณคาตอผูเรียนและชวยใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น
การบูรณาการเนื้อหาสาระตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลเขาดวยกัน
จะตองพิจารณาประเด็นสําคัญตอไปนี้
1. ความสอดคลองระหวางแนวทางการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษากับสาระการเรียนรู
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูของกลุม สาระการเรียนรู คณิตศาสตร ความตองการของทองถิ่ น
ความเหมาะสมของวัย ระดับพัฒนาการ ประสบการณของผูเรียน และแผนการจัดการเรียนรู
2. กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมตอความรูความสามารถของผูเรียน
3. การมีสวนรวมของผูเรียน และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดทํา
กรอบการวัดผลประเมินผล เกณฑการใหระดับคุณภาพและดําเนินการวัดผลประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
3.1 จุดประสงคของการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการ
ที่ตองทําควบคูไปกับการจัดการ เรียนการสอนโดยมีจุดประสงค 2 ขอ ดังนี้
3.1.1 เพื่อการวินิจฉัยความรูพื้นฐานและทักษะจําเปนที่ผูเรียนควรมีกอนการเรียนรายวิชา
หรือหนวยการเรียนใหม ขอมูลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลจะชวยใหผูสอนนําไปใช เพื่อจัดกลุมผูเรียน
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหตรงตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเรียน
3.1.2 เพื่อใชผลการประเมินเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การกําหนดนโยบายและพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ
3.2 หลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนกระบวนการที่ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศซึ่งแสดงถึงพัฒนาการ
และความกาวหนาในการเรียนรูโดย มีหลักการ ดังนี้
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3.2.1 การวัดผลประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องควบคูไปกับการจัด กิจกรรมการเรียน
การสอนครูผูสอนควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปนสิ่งเราที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการเรียนรู โดยอาจใชคําถาม เพื่อตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจดานเนื้อหาสงเสริมใหเกิด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
3.2.2 การวัดผลประเมินผลตองสอดคลองกับคุณภาพของผูเรียน ทีร่ ะบุไวตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรที่สถานศึกษาใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ผูสอนจะตองกําหนดวิธีวัดผลประเมินผล 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 รวมทั้ง ใหผูเรียนไดป ระเมินตนเองและนําผลที่ไดไปตรวจสอบกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว เพื่อชวยใหผูสอนไดมีขอสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนอยางครบถวน
3.2.5 การวัดผลประเมินผล เปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
ในการปรับปรุงความสามารถทางคณิตศาสตร โดยมีจุดประสงคเพื่อนําผลการประเมิน มาใชในการวางแผน
การจัดการเรียนรูของผูเรียนรวมทั้งปรับปรุงการสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงตองวัดผลประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ และนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
การวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรมขี ั้นตอนและวิธีการที่หลากหลาย และแตกตาง
ตามความตองการของผูป ระเมิน ทัง้ นี้เปนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู แสดงดังภาพที่ 2.1
การวางแผน
การนําไปใช

การวัดผลประเมินผล
การวิเคราะห

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 15

การรวบรวม
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จากความสัมพันธของแตละดานดังกลาว มีรายละเอียดที่ตองพิจารณา ดังนี้
1. การวางแผนวัดผลประเมินผลโดยผูส อน ผูเ รียนและผูเ กี่ยวของรวมกันกําหนดรายละเอียด
สําคัญทีป่ ระกอบดวย
1.1 จุดประสงคของการนําขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวัดผลประเมินผล
1.2 กรอบของสาระการเรียนรู และทักษะ/กระบวนการที่ตองการวัดผลประเมินผล
1.3 การเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูล
1.4 เกณฑการตัดสินสมรรถภาพของผูเ รียน
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 ผูส อนและผูเกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชตามจุดประสงค
ที่ตั้งไว
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
ควรใชวิธีก ารที่หลากหลาย ที่ส อดคลอง และที่เหมาะสมกับ วัตถุป ระสงคของการวัดและประเมิน
เชน การวัดผลตามสภาพจริง การวัดผลโดยการสังเกต การวัดผลเพื่อวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียน เปนตน
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3. เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ประกอบดวยความหมาย และหลักการ
ทฤษฎีของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม วัตถุประสงคของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมและกระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความหมาย และหลักการ ทฤษฎีของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
จากการศึกษาไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมไวดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2548: 90-96) ไดใหความหมายของคอนสตรัคติวิซึมวา เปนการเรียนรู
ที่เกิดจากการสรางความรูโดยนักเรียนเปนผูสรางความรูในลักษณะที่มีการตื่นตัวหรือการจัดการเรียนรู
แบบสรางสรรคความรูหรือคอนสตรัคติวิซึมเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนจัดสถานการณใหนักเรียน
สรางองคความรูใหมของตนเอง โดยใหนักเรียนไดศึกษา คิด คนควา ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู
สื่อหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงความรูใหมที่เกิดขึ้นกับความรูเดิมที่นักเรียนมีอยูแลว
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
และทํานายเหตุการณตา ง ๆ รอบตัว โครงสรางความรูของนักเรียนอาจแปลกและแตกตางจากโครงสราง
ความรูของผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้การเรียนรูจะตองอาศัยกระบวนการทางสังคมและการรวมมือกันระหวาง
ผูสอน และนักเรียนในการสรรสรางความหมายที่เกิดจากการเรียนรู เพราะบุคคลที่แวดลอมนักเรียน
จะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของนักเรียน
ฟอสนอต (Fosnot. 1996: 6) กลาววา คอนสตรัคติวิซึม เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรู
และเปนการบรรยายโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา วาความรูคืออะไร และ
ไดความรูมาอยางไร ทฤษฎีนี้จึงอธิบายความรูวาเปนสิ่งชั่วคราวมีการพัฒนาไมเปนปรนัย และถูกสราง
ขึ้นในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคม และวัฒนธรรม สวนการเรียนรูตามแนวทฤษฏีนี้ถูกมองวา
เปนกระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตนเอง ในการตอสูกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางความรูเ ดิม
ที่มีอยูกับความรูใหมที่แตกตางไปจากเดิม
จากการศึกษาไดมีผูกลาวถึงทฤษฎีและหลักการของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ไวดังนี้
ดิวอี้ (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2546 : 127; อางอิงจาก Dewey. 1963) เสนอวานักเรียน
ตองเรียนรูควบคูไปกับการกระทําและนักเรียนตองมีการทําความเขาใจความรูใหม โดยตองอาศัยประสบการณ
เดิมที่สั่งสมมาเปนพื้นฐานการเรียนรูเปนความพยายามเชิงสังคม จากแนวคิดนี้จึงเปนที่มาของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เรียกวาการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเนนความสําคัญของการสรางความรู โดยกลุมคนในสังคม
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ออซูเบล (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2546 : 128 ; อางอิงจาก Ausubel. 1968) เปนผูตั้ง
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายโดยเขาเชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อนักเรียนมีความรูพื้นฐาน
ที่สามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได การเรียนรูที่นักเรียนสามารถสรางความรูใหมกับโครงสรางของความรูเดิม
ที่มีอยูจัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) แตการเรียนรูที่นักเรียนไมสามารถ
นําสิ่งใหมไปสัมพันธกับความรูเดิมไดจัดเปนการเรี ยนรูอยางไรความหมาย หรือการเรียนแบบทองจํา
(Rote Learning)
เพียเจต (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 90–91; อางอิงจาก Piaget.1972) อธิบายวา พัฒนาการทาง
เชาวนปญญาของบุคคล มีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซับหรือดูดซึมและกระบวนการปรับโครงสราง
ทางปญญาพัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับ และซึมซับขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรู
หรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม หากไมสามารถสัมพันธกันได จะเกิดภาวะไมสมดุลขึน้ บุคคลจะพยายาม
ปรับสภาวะใหอยูในภาวะสมดุล โดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา เพียเจตเชื่อวาคนทุกคน
จะมีการพัฒนาปญญาไปตามลําดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
และประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร รวมทั้งการถายทอดความรูทางสังคม
วุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น
วีก็อทสกี้ (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 91; อางอิงจาก Vygotsky. 1997) อธิบายวา มนุษยไดรับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลวก็ยังมีสิ่งแวดลอมทางสังคม
ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตละสังคมสรางขึ้น ดังนั้นสถาบันสังคมตางๆเริ่มตัง้ แตสถาบันครอบครัวจะมีอทิ ธิพล
ตอพัฒนาการทางเชาวนปญญาของแตละบุคคล นอกจากนั้น ภาษายังเปนเครื่องมือสําคัญของการคิด
และการพัฒนาเชาวนปญญาขั้นสูง พัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเริ่มดวยการพัฒนา
ที่แยกจากกัน แตเมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทั้ง 2 ดาน จะเปนไปรวมกัน
ทั้งเพียเจต และวีกอทสกี้ นับวาเปนนักทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธินิยม ซึ่งเปนกลุมที่ให
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรูคิดหรือกระบวนการทางปญญา นักคิดคนสําคัญในกลุมนี้ คือ
อุลริค ไนสเซอร (Ulrich Neisser) ไดใหคํานิยามของคํานี้ไววา เปนกระบวนการรูคิดของสมองในการปรับเปลี่ยน
ลด ตัด ทอน ขยาย จัดเก็บ และใชขอมูลตางๆที่รับเขามาทางประสาทสัมผัส ซึ่งอาจจะเกิดหรือไมเกิด
จากการกระตุนของสิ่งเราภายนอกก็ได ดังนั้น การรูสึก การรับรู จินตนาการ การระลึกได การจํา การคงอยู
การแกปญหา การคิด และอื่นๆ อีกมากจึงถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรูคิดนี้ (ทิศนา แขมมณี.
2550: 91)
จากการศึกษาความหมาย และหลักการ ทฤษฎีของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม สามารถสรุปไดวา
การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อนักเรียนมีความรูพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได ทั้งนี้นักเรียน
ตองเรียนรูควบคูไปกับการกระทํา และนักเรียนตองมีการทําความเขาใจความรูใหม โดยตองอาศัย
ประสบการณเดิมที่สั่งสมมาเปนพื้นฐานในรูปแบบของการพัฒนาหรือเปลี่ยนความคิดที่มีอยูแลวของนักเรียน
การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงแนวคิด เปนการสรางและยอมรับความคิดใหม ๆ หรือเปนการจัดโครงสราง
ความคิดที่มีอยูแลวใหมเ พื่อนําไปปรับ ใช ทั้ง นี้ก ระบวนการดัง กลาวจะสัม พันธกับ การมี ป ฏิสัมพันธ
และประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ รวมทั้ง
การถายทอดความรูทางสังคม วุฒิภาวะและการปรับตัวของบุคคลนั้น
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เมื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะสามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนัก เรียน ที่มุงพัฒนาใหนักเรียนไดเกิดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห วิจารณ จะไดไมถูกหลอกลวง หรือถูกครอบงําจากผูที่มีอิทธิพลเหนือกวา หรือจาก
สื่อมวลชนตาง ๆ และมีความสามารถในการสรุปและตัดสินใจดวยตนเองอยางมีเหตุผล โดยการเนนให
นักเรียนเปนผูสรางความรูของตนเองจากความสัมพันธของสิ่งที่เผชิญกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม
โดยจัดใหนักเรียนไดเผชิญกับสถานการณปญหาที่แตกตางกัน โดยผูสอนจะเปนผูชวยเหลือมีการตรวจสอบ
ความรูใหม ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งการตรวจสอบกันเอง ระหวางกลุม หรือผูสอนชวยเหลือในการตรวจสอบ
ความรูใหม นักเรียนจะไดเรียนรูวิธีการแกปญหาที่หลากหลายนักเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การแกปญ หาดวยตนเอง พรอมทั้งสงเสริม ใหนักเรียนไดอธิบ ายเหตุผล ในการแกปญ หาของตนเอง
ซึ่งจะสะทอนถึงความเขาใจ เกิดการเรียนรูที่จะนํามาแกปญหาและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รวมทั้งการบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร ในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน และการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 - 2557)
วัตถุประสงคของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
จากการศึกษาไดมีผูสรุปวัตถุประสงคของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ไวดังนี้
วรรณทิพา รอดแรงคา (2540: 20-21) ไดสรุปแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
ไวดังนี้
1. บุคคลทุก คนมีปฏิสัมพันธกับ สิ่งแวดลอมรอบตัวและแสวงหา เพื่อที่จะอธิบาย
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลานี้
2. ในการหาคําอธิบาย บุคคลทุกคนไดสรางโมเดลหรือตัวแทนวัตถุ ปรากฎการณ
และเหตุการณที่ไดพบในสมองของแตละบุคคล
3. โมเดลที่สรางขึ้นนี้อาจแปลกและแตกตางจากโมเดลของผูเ ชี่ยวชาญ
4. บุ คคลทุ ก คนสร างความหมายให กับ สิ่ง ที่ไ ด รับ รู ซึ่ง ความหมายที่ส รา งขึ้ น นี้
อาจไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่น ๆ รอบตัว
5. การสรางความหมายนี้เกิดขึ้นได ก็ตอเมือ่ มีสวนรวมในกระบวนการเรียน
6. นักเรียนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ครูเปนเพียงผูสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเทานั้น
7. นักเรียนสรางความหมายโดยการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอืน่
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2540: 12) อธิบายการเรียนรูตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม วาเปนความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการของนักเรียน เพื่อแสดงใหเห็นวามีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เกิดขึ้นดวยตัวของนักเรียนเอง แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เปนที่ยอมรับวาการพัฒนา
ในเรื่องของความรูและความสามารถตาง ๆ ของนักเรียนเกิดขึ้นมาแลวตั้งแตนักเรียนยังไมเขาสูร ะบบโรงเรียน
การพัฒนาแนวคิดหลักของนักเรียนอาจแบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ
1. การเปลี่ยนแปลง เปนการพัฒนาแนวความคิดหลักที่มีการเปลี่ยนความเชื่อจากเดิมไปสู
แนวคิดใหมที่แตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง เชน ในสมัยโบราณมีแนวคิดที่วาโลกแบนและตอมามีการศึกษา
แลวพบวาโลกกลม แนวคิดเกี่ยวกับโลกก็เปลี่ยนไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง
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2. การเพิ่มเติม แนวความคิดที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมเขาไปกับแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวสวนใหญเปน
แนวคิดที่มีลักษณะเดียวกัน เชน นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับสัตว วาเคลื่อนไหวไดกินอาหารและขับถายได
ขยายพันธุได เมื่อนักเรียนไปพบสัตวอีกชนิดหนึ่งมีขน มีสองขา มีปากแหลม ขันได และมีผูใหความรูวา
สัตวชนิดนี้ คือ ไก นักเรียนก็เกิดแนวคิดหลักขึ้นเพิ่มเติมวาไกก็จัดเปนสัตวชนิดหนึ่ง
3. การปรับแตง เปนลักษณะทีเกิดจากการปรับแนวคิดเดิมเพียงเล็กนอย โดยอาศัยขอมูล
ที่ไดรับเขามาใหม เชน นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับไก แลวมีลักษณะอยางไรแตเมื่อไดพบเห็นเปดครั้งแรก
ก็ยังคงคิดวาเปนไก จนกวานักเรียนแยกลักษณะที่สําคัญของไกและเปด คือ ไกปากแหลม แตเปดปาก
ไมแหลม ไกมีนิ้วที่แยกออกจากกัน สวนเปดมีนิ้วติดกันเปนพืด จากนั้นนักเรียนก็รูวาเปดแตกตางจากไก
และยอมรับวาไกและเปดเปนสัตวตางชนิดกัน
วรรณี โสมประยูร (2541: 24) ไดกลาวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมวาเปนการเรียนรูแบบสรางสรรค
ความรู โดยเนนการเรียนรูน ักเรียนตองแสวงหาความรูและสรางความรูดวยตนเองความรู คือ โครงสรางใหม
ทางปญญาที่สรางจากประสบการณและโครงสรางเดิมที่มีอยู โครงสรางทางปญญาที่สรางขึ้นใหมนี้จะเปน
เครื่องมือสําหรับการสรางโครงสรางทางปญญาใหม ๆ ตอไปไดอีกการเรียนรูแบบนี้ จึงเปนกระบวนการ
สรางสรรคความรูที่เนนความรูเดิมใหเปนพื้นฐานความรูใหมตามปรัชญาคอนสตรัคติวซิ มึ ทีเ่ ชือ่ วาการเรียนรู
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของนักเรียนและนักเรียนเปนผูสรางขึ้นเอง
ทิศนา แขมมณี (2544: 33) สรุป วาการเรียนรูตามแนวคิดของคอนสตรัคติวิซึม เกิดขึ้นได
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ คือ
1. การเรียนรูเปนความกระตือรือรน (active process) ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล
2. กระบวนการสรางความรูเ กิดขึ้นไดโ ดยบุคคลใชขอมูล ที่ไดรับ มาใหมรวมกับ ขอมูล
หรือความรูที่มีอยูแลวจากแหลงตาง ๆ เชน สังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งประสบการณเดิมมาเปนเกณฑ
ชวยตัดสินใจ
3. ความรูและความเชื่อของแตละบุคคลจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสิ่งที่บุคคลไดพบเห็น ขอมูลทั้งหลายเปนพื้นฐานในการตัดสินใจและสรางแนวคิดใหม
4. ความเขาใจมีความแตกตางจากความเชื่อ และความเชื่อจะมีผลโดยตรงตอการสรางแนวคิด
หรือการเรียนรู
ระพินทร ครามมี (2544: 14-15) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
โดยเสนอหลักการ ดังนี้
1. ความรูและความเชื่อ เกิดขึ้นภายในตัวนัก เรีย น นัก จิตวิท ยาการเรีย นรูก ลุม ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม ไมไดมองวานักเรียนเปนผูที่ไมมีความรู หรือความคิดเห็นทางทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
มากอน แตเชื่อวานักเรียนนําประสบการณและความเขาใจมาในหองเรียนดวย เมื่อพบขอสนเทศใหม
นักเรียนนําสิ่งที่รูมาดูดซึมขอสนเทศนั้น หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่นักเรียนรู ใหสอดคลองกับความเขาใจใหม
ที่นักเรียนไดรับ กระบวนการที่ไดมาซึ่งการเรียนรูนี้เปนกระบวนการปฏิสัมพันธทั้งสิ้น
2. นักเรียนเปนผูที่ใหความหมายแกประสบการณ โดยปกติครูเ ปนผูอธิบายความหมาย
ใหกับนัก เรียน นักเรียนแปลความหมาย หรือตีความถอยคําหรือขอความที่ไดรับใหเปนความเขาใจ
โดยใชคานิยมและความเชื่อที่นักเรียนมีอยู รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ความหมายถูกสรางขึ้น
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และปรับแตงโดยประสบการณที่มีมากอนของนักเรียน บางครั้งประสบการณ และความเชือ่ เดิมนักเรียนมีอยู
อาจขัดแยงกับหลักการที่นักเรียนตองเรียนรูจากหองเรียน ความคิดความเขาใจดังกลาวเปนสิง่ ทีป่ รับเปลีย่ น
ไดยาก และเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย
3. กิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหนักเรียนเขาถึงประสบการณความรูและความเชื่อ
ของนัก เรียน การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ตองเปดโอกาสใหนักเรียน
ใชสิ่ง ที่นัก เรียนรูมาแปลความหมาย ขอสนเทศใหม และสรางความรูใหม หนาที่ของครู คือคนหา
ประสบการณ และความเขาใจที่มีมากอนของนักเรียนและใชสงิ่ ที่นักเรียนรู เปนจุดเริ่มตนของการสอน
4. การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นโดยการสืบเสาะรวมกัน นักเรียนไดเขาใจ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนสามารถเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดรวมกับผูอื่น พินิจพิเคราะหความเห็น
ของผูอื่น และขยายทัศนะของตนใหกวางขวางขึ้น
บรูคส (Brooks. 1993: 15) กลาวถึงความคิดของเพียเจตวา มนุษยมีลักษณะพื้นฐานที่ติดตัว
มาตั้งแตกําเนิด 2 ลักษณะคือ
1. การจัดระบบ คือ ความสามารถในการจัดระบบความคิดของตนอยางตอเนือ่ งเปนขั้นตอน
2. การปรับตัว คือ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมนั้น กระบวนการในการปรับตัวนี้มี 2 ลักษณะคือ
2.1 การดูดซึม คือ เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมถาสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ
ประสบการณ หรือความรูเดิมของบุคคลนั้นบุคคลจะดูดซึมภาพหรือเหตุการณนั้นเขาไปสรางเปนความรูข องตน
2.2 การปรับ เปลี่ยน คือ ความสามารถของบุ คคลที่จะปรับความเขาใจเดิม ของตนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมหรือประสบการณใหมที่ขัดแยงกับความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเรียกสภาวะ
ของความสอดคลองนี้วา ความสมดุล (Equilibration)
ฟอสนอต (Fosnot. 1996: 6) กลาววา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เปนทฤษฎีเ กี่ยวกับความรู
และการเรียนรูและเปนการบรรยาย โดยอาศัยพื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา และมนุษยวิทยาที่วาความรู
คืออะไร และไดความรูมาอยางไร ทฤษฎีนี้จึงอธิบายความรูวาเปนสิ่งชั่วคราวมีการพัฒนาไมเปนปรนัย
และถูกสรางขึ้นภายในตัวคนโดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม สวนการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
นี้เปนกระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตนเอง ในการตอสูกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางความรู
เดิมกับความรูใหมที่แตกตางไปจากเดิมเปนการสรางตัวแทนใหมและสรางโมเดลของความจริงโดยคนเปน
ผูสรางดวยเครื่องมือ ทางวัฒนธรรมและเปนการประนีประนอมความหมายที่สรางขึ้นโดยผานกิจกรรม
ทางสังคม ผานการรวมมือแลกเปลี่ยนความคิดทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
จากการศึก ษาวัตถุประสงคของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมขางตนสามารถสรุปไดวา แนวคิด
คอนสตรัคติวิซึม เชื่อวาการเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นตลอดเวลาจากประสบการณและความรูเดิมเชื่อมโยง
กับประสบการณและความรูใหม ทําใหบุคคลสรางแนวคิดสรางความรูใหมขึ้นเอง ซึ่งความรูของบุคคล
จะแตกตางกันขึ้นอยูกับประสบการณและความรูเดิมของบุคคลนั้น
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กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
จากการศึกษาไดมีผูสรุปกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมไว ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 55) เสนอแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนไว ดังนี้
1. ขั้นปฐมนิเทศ ผูสอนใหโอกาสนักเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงดลใจในการเรียนรูใน
เนื้อหาที่กําหนด
2. ขั้นทําความเขาใจ ผูสอนใหนักเรียนปรับแนวคิดปจจุบันหรือบรรยายความเขาใจของตนเอง
ในหัวขอที่กําลังเรียน ซึ่งนักเรียนแตละคนอาจมีแบบจําลองทางความคิดรวบยอดที่อาจจะไมสมบูรณ
ในตอนที่เริ่มเรียน โดยนักเรียนอาจจะทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชนการอภิปรายกลุมเล็ก การเขียนผังความคิด
การเขียนสรุปความคิด ฯลฯ
3. ขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม ขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหมนี้เปนหัวใจสําคัญของการจัด
การเรียนรูแบบสรางสรรคความรู ประกอบดวย
3.1 การชวยนักเรียนสรางสรรคความรูความเขาใจใหม ตามแนวความคิดของการสรางสรรค
ความรู การชวยเหลือนักเรียน คือผูสอนชวยนักเรียนใหเกิดความคิดรวบยอดใหม หรือการสรางความคิดรวบยอด
ที่ยังไมสมบูรณขึ้นใหม ตลอดจนขยายไปสูแบบจําลองทางความคิดรวบยอดของตนเอง โดยผูส อนตองมีภาระ
รับผิดชอบทีส่ ําคัญคือ การวินจิ ฉัยเขาใจผิดของนักเรียน ซึง่ สามารถทําไดโดยการสัมภาษณ ซักถามนักเรียน
โดยตรง เชน สัมภาษณนกั เรียนเพือ่ คนหาแบบจําลองความคิดรวบยอดที่ไมสมบูรณและสรางแบบจําลอง
ที่สมบูรณขึ้นมาใหม
3.2 การเขียนแผนผังความคิดรวบยอด แผนผังความคิดรวบยอดเปนรูปแบบโครงสราง
ทางความคิดของนักเรียน ซึ่งดําเนินการดังนี้
3.2.1 นักเรียนจัดความคิดรวบยอดของคําลงไปในโครงสรางหรือจัดทําเปนหมวดหมู
3.2.2 ระบุความคิดรวบยอดที่ตองการศึกษาตั้งแตสองความคิดรวบยอดขึ้นไป
3.2.3 สรางโครงสรางความรูของความคิดรวบยอดและตัวปญหาที่ตองการศึกษา
เปนแผนผังความคิดรวบยอด
3.2.4 นําโครงสรางความรูที่ไดมาอภิปรายรวมกันเปนกลุมและจัดทําเปนแผนผัง
ความคิดรวบยอดรวมกัน
3.3 การตรวจสอบความเขาใจ หลังจากชวยใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอดใหมขึ้น
ดวยตนเองแลวยังตองมีการตรวจสอบวานักเรียนเขาใจหรือไม โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ ดังตอไปนี้
3.3.1 ความคิดรวบยอดไดเกิดการเชื่อมประสานระหวางกันและจัดระเบียบเปน
โครงสรางความรูหรือยัง
3.3.2 ความคิดรวบยอดไดรับการเชื่อมโยงเขาสูเครือขายของปญหาที่ตองพิสจู นหรือยัง
3.3.3 ตัวความรูสามารถนําไปใชในบริบททางสังคมของโลกแหงความจริงหรือไม
4. ขั้นนําแนวคิดไปใช ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนนําแนวคิดของตนเองที่สรางขึ้นไปใช
ในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งที่คุนเคยและแปลกใหม
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5. ขั้นทบทวนหรือเปรียบเทียบความรู ผูสอนเปดโอกาสใหนัก เรียนสะทอนตนเองวา
แนวคิดของตนไดเปลี่ยนแปลงไปจากกอนเริ่มเรียนรูอยางไร โดยอาจเขียนหรือวาดภาพเปรียบเทียบ
ระหวางความคิดตอนเริ่มตนเรียนรูในบทเรียนนั้นกับความคิดตอนสิ้นสุดการเรียนรูในบทเรียนนั้น
ไพจิตร สดวกการ (2539: 34-35) ไดเสนอแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม ไวดังนี้
1. ผูสอนมีหนาที่จัดการใหนักเรียนขยายโครงสรางทางปญญา (สรางความรู) โดยมีสมมติฐาน
ดังนี้
1.1 สถานการณที่เปนปญหาและมีปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา
1.2 ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมการคิดไตรตรองเพือ่ สรางความรู
ใหมที่จะขจัดความขัดแยงนั้น
1.3 การคิดไตรตรองบนพื้นฐานของประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม
ภายใตการมีปฏิสัมพันธทางสังคมจะกระตุนใหมีการสรางโครงสรางทางปญญาเกี่ยวกับสิ่งนั้นขึ้นมาใหม
ประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม
2. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ ความสนใจและความถนัดของนัก เรียน
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน
และใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
4. มีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
5. ผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูบ อกความรูมาเปนผูอ ํานวยความสะดวก ดังนี้
5.1 จัดบรรยากาศ
5.2 วางแผนการจัดกิจกรรม
5.3 สื่อการเรียน
5.4 ใหความชวยเหลือนักเรียนเกิดการเรียนรูและสรางความรู
5.5 กระตุนนักเรียนโดยการตัง้ คําถาม
5.6 ใหกําลังใจ
5.7 ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
5.8 ใหขอมูลยอนกลับ
6. ผูสอนเรียนรูไปพรอมกับนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงวิทยาการตาง ๆ
7. ใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมินนักเรียนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง
สุจินต เลี้ยงจรูญรัตน (2543: 16) กลาววาการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ไมไดให
ความสําคัญตอเนื้อหาความรู แตเนนความสําคัญของกระบวนการในการสรางความรูของนักเรียน ดังนั้น
ในการประเมินผล การใชขอสอบโดยเฉพาะอยางยิ่งขอสอบแบบเลือกตอบที่มุงถามความรูในเนื้อหาวิชา
เปนวิธีการการประเมินผลการเรียนที่ไมถูกตอง การประเมินผลการเรียนควรมีลกั ษณะตอเนื่อง ประเมินวิธี
การทํางานและผลงานของนักเรียนประกอบกับการใชแบบทดสอบดวย
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สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 129–130) ไดสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ดังตอไปนี้
1. ผูสอนมีหนาที่ใหนกั เรียนขยายโครงสรางทางปญญา (สรางความรู) โดยมีสมมุติฐาน ดังนี้
1.1 นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา ซึ่งมีปฏิสัมพันธตอสังคมและตัวนักเรียนเองกอใหเกิด
ความขัดแยงทางปญญา
1.2 ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมการคิดไตรตรอง เพื่อสรางความรู
ที่จะขจัดความขัดแยงนั้น
1.3 การคิดไตรตรองบนพื้นฐานของประสบการณ และโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม
ภายใตการปฏิสัมพันธทางสังคมจะกระตุนใหมีโครงสรางทางปญญาเกี่ยวกับสิ่งนั้นขึ้นมาใหม
2. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
3. จัดกิจกรรมใหนกั เรียนไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง ฝกปฏิบัตใิ หทาํ ได คิดเปน ทําเปน
และใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
4. มีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
5. ผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูบ อกความรูเปนผูอํานวยความสะดวก โดยการ
5.1 จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม
5.2 วางแผนการจัดกิจกรรม
5.3 สื่อการเรียน
5.4 ใหความชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรูและสรางความรู
5.5 กระตุนนักเรียนโดยการตัง้ คําถาม
5.6 ใหกําลังใจ ใหขอมูลยอนกลับ
6. ผูสอนเรียนรูไปพรอมกับนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ และแหลงวิทยาการตาง ๆ
กรมวิชาการ (2543: 86) ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ไวดังนี้
1. ขั้นปฐมนิเทศ
2. ขั้นกระตุนใหเกิดความคิด
3. ขั้นสรางความรูใหม
4. ขั้นทดลองใชความรูใหม
5. ขั้นทบทวนความรูใหม
ทิศนา แขมมณี (2550: 94-95) ไดกลาวถึงการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ไปใชในการเรียน
การสอนสามารถทําไดหลายประการ ดังนี้
1. ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ผลของการเรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู
และการตระหนักรูในกระบวนการนั้น เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะตอง
เปนตัวอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเห็น นักเรียนจะตองฝกฝนคอนสตรัคติวิซึม
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2. เปาหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดใหนักเรียนไดรับสาระความรู ที่แนนอน
ตายตัวไปสูการสาธิตกระบวนการแปล และสรางความหมายที่หลากหลาย การเรียนรูทักษะตาง ๆ จะตอง
ใหมีประสิทธิภาพ ถึงขั้นทําไดและแกปญหาจริงได
3. ในการเรียนการสอนนักเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว นักเรียนจะตอง
เปนผูจัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และจะตองสรางความหมายใหกับสิ่งแวดลอมนั้น
ดวยตนเอง ดวยการใหนักเรียนอยูในบริบทจริงซึ่งไมไดหมายความวานักเรียนจะตองออกไปยังสถานที่จริง
เสมอไป แตอาจจัดเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนัก เรียนมีป ฏิสัม พันธกับ สื่อ วัสดุ อุป กรณ สิ่ง ของ
หรือขอมูลตาง ๆ ที่เปนของจริงและมีความสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถ
จัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆจนเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้น
ดังนั้น ความเขาใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด การจัดกระทํากับขอมูลมิใชเกิดขึ้นไดงาย ๆ
จากการไดรับขอมูลหรือมีขอมูลเพียงพอเทานั้น
4. ในการจัดการเรียนการสอน ครูจะตองพยายามสรางบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมใหเกิดขึ้น
กลาวคือ นักเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งทางสังคม
ถือวา เปนปจจัยสําคัญของการสรางความรู เพราะลําพังกิจกรรมและวัสดุ อุปกรณทั้งหลายที่ครูจัดให
หรือนักเรียนแสวงหามา เพื่อการเรียนรูไมเปนการเพียงพอ ปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือ และการแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดและประสบการณระหวางนักเรียนกับนักเรียน และบุคคลอื่น ๆ จะชวยใหการเรียนรูของ
นักเรียนกวางขึ้น ซับซอนขึ้น และหลากหลายขึ้น
5. ในการเรียนการสอน นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่ โดยนักเรียนจะนําตนเอง
และควบคุมตนเองในการเรียนรู เชน นักเรียนจะเปนผูเลือกสิ่งที่ต องการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง
ตกลงกันเองเมื่อเกิดความขัดแยงหรือมีความคิดเห็นแตกตางกัน เลือกผูรวมงานไดเอง และรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาหองเรียนรวมกัน
6. ในการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม ครูจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม คือ จากการเปน
ผูถายทอดความรู และควบคุมการเรียนรู เปลี่ยนไปเปนใหความรวมมือ อํานวยความสะดวกและชวยเหลือ
นักเรียนในการเรียนรู คือการเรียนการสอนจะตองเปลี่ยนจากการใหความรูไปเปนการใหนักเรียนสรางความรู
บทบาทของครู คือจะตองทําหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกนักเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู
ที่ตรงกับ ความสนใจของนักเรียน ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริม พัฒนาการของนัก เรียน
ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการและดานสังคมแกนักเรียน ดูแลใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
และประเมินการเรียนรูของนัก เรียน นอกจากนั้นครูยัง ตองมีความเปนประชาธิป ไตยและมีเ หตุผ ล
ในการสัมพันธกับนักเรียนดวย
7. ในดานการประเมินการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
นี้ขึ้นกับความสนใจและการสรางความหมายที่แตกตางกันของบุคคล ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะ
ที่หลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะที่หลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจําเปนตอง
เปนการประเมินตามจุดมุงหมายในลักษณะที่ยืดหยุนกันไปในแตละบุคคล หรืออาจเปนการประเมินจากเพื่อน
แฟมผลงาน รวมทั้งการประเมินตนเองดวย นอกจากนั้น การวัดผลจําเปนตองอาศัยบริบทจริงที่มีความซับซอน
เชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ตองอาศัยบริบท กิจกรรมและงานที่เปนจริง การวัดผลจะตองใช

44

กิจกรรม หรืองานในบริบทจริงดวย ซึ่งในกรณีที่จําเปนตองจําลองของจริงมาก็สามารถทําไดแตเกณฑที่ใช
ควรเปนเกณฑที่ใชในโลกของความเปนจริงดวย
บรูคสและบรูคส (Brooks and Brooks. 1993: 103-118) กลาวถึงบทบาทของครูผูสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งจะตองยึดหลักการในการจัดการเรียนการสอน 12 ประการ ดังตอไปนี้
1. ตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และควรใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
ใชกระบวนการแกปญหาคิดแกปญหาเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู
2. ควรใชประโยชนจากแหลงขอมูลดิบที่อยูรอบ ๆ ตัวนักเรียน เพื่อสงเสริมและกระตุนให
นักเรียนไดเกิดการเรียนรู
3. ใชคําพูดหรือคําถามที่ทําใหนักเรียนฝกการคิด เชน ใหจําแนก ใหวิเคราะห ใหทํา นาย
และใหสรางสรรค
4. ใหนักเรียนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของตนเองที่มีตอบทเรียน
วิธีสอนและเนื้อหาวิชา
5. ครูจะตองทราบความคิดรวบยอดของนักเรียนผานการแสดงความคิดเห็นกอนที่จะให
องคความรูใหมแกนักเรียน
6. ครูตองกระตุนนักเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทั้งกับเพื่อนนักเรียนดวยกันและกับครู
7. ครูตองกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยใชคําถามที่สมเหตุสมผลและเปนคําถาม
ปลายเปด และสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามเพื่อถามนักเรียนดวยกัน
8. ครูควรใหความสนใจประสบการณเดิม ของนัก เรียน โดยใหนัก เรียนไดตั้งสมมติฐาน
เพื่อนําไปสูการหาวิธีตรวจสอบ และเปนการกระตุนใหนักเรียนไดรวมกันอภิปรายปญหา
9. ครูตองพยายามชวยใหนักเรียนไดแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง
10. หลังจากที่ปอนคําถาม ครูควรใหเวลากับนักเรียนในการหาคําตอบ
11. ครูตองใหเวลากับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนหาความสัมพันธระหวางความรูเดิมกับความรูใหม
12. ครูตองตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน โดยใชแผนภูมิการเรียนรูแบบวัฏจักร
ซึ่งประกอบดวยการนําเขาสูบทเรียน การอธิบาย การลงขอสรุปและการประเมินผล
มารตินและคณะ (Martin and others. 1994: 47) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของครูตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึม ไวดังนี้
1. ครูไมใชผูบอกความรูแ ตเปนผูแนะนําหรือผูสรางและกระตุนใหนักเรียนเปนผูสรางความหมาย
จากการเรียนรูดวยตนเอง
2. ครูตองคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดโตตอบตามแนวทาง
ที่ควรจะเปน
3. ครูควรใชคําถามหรือเสนอปญหาที่กระตุนการคิดของนักเรียน และสังเกตการเรียนการสอน
ใหเปนไปดวยดี
4. ครูควรสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาและคนควาหาความรู
ตามที่ตนเองสนใจไดอยางอิสระทั้งในและนอกหองเรียน
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5. ครูตองคอยสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะดานตาง ๆ
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
6. ครูตองชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดในการสรางความหมาย และเกิดเปนโครงสราง
ความรูใหม
ริชารดสัน (Richardson. 1994 :1) สรุปวา จากธรรมชาติของการสรางความรูของมนุษย
ตามทฤษฎี คอนสตรั คติวิซึม นี้ ทําใหนัก การศึก ษาเห็นวาที่ ผานมาคนโดยทั่วไป หรือครู มีความคิ ด
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในลักษณะการสอนแบบถายทอดความรูและจัดการเรียนการสอน
ไมสอดคลองกับการเกิดความรูในตัวนักเรียน
นอกจากนี้หลักการจัดการศึกษาตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Lall and Lall.
1983: 45-54) ซึ่งกลาวไววาควรเนนพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียน โดยใหนักเรียนใชศักยภาพ
ของตนเองใหมากที่สุด พรอมทั้งเสนอการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนพบกับความแปลกใหม โดยอาศัยกิจกรรม
การคน การสํารวจ และการเพิ่มขยายความคิดในระหวางการเรียนการสอน รวมทั้งใชกิจกรรมขัดแยง
โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นนอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง โดยมีหลักการสอน ดังตอไปนี้
1. ถามคําถามมากกวาการใหคําตอบ
2. ครูผูสอนควรจะพูดใหนอยลง และฟงใหมากขึ้น
3. ควรใหเสรีภาพแกนักเรียนทีจ่ ะเลือกเรียนกิจกรรมตาง ๆ
4. เมื่อนักเรียนใหเหตุผลผิด ควรถามคําถามหรือจัดประสบการณใหนักเรียนใหมเพื่อนักเรียน
จะไดแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง
5. ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทางสติปญญาขั้นนามธรรม
หรือจากงานการอนุรักษ เพื่อดูวานักเรียนคิดอยางไร
6. ยอมรับความจริงที่วา นักเรียนแตละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปญ
 ญาที่แตกตางกัน
7. มีการทดสอบแบบการใหเหตุผลของนักเรียน
8. พยายามใหนักเรียนแสดงเหตุผลในการตอบคําถามนั้น ๆ
9. ตองชวยเหลือนักเรียนทีมีพฒ
ั นาการทางสติปญ
 ญาต่ํากวาเพื่อนรวมชั้น
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของบรูเนอร
(Brunner, 1963:1-54) ที่กลาววา กระบวนการคนพบการเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ดี
มีความหมายสําหรับนักเรียน และการจัดประสบการณใหนักเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเองสามารถ
ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี รวมทั้งกระบวนความคิดของเด็กแตกตางกับผูใหญ เวลาเด็กทําผิด
เกี่ยวกับความคิด ผูใหญควรจะคิดถึงพัฒนาการทางเชาวนปญญา ซึ่งเด็กแตละวัยมีลักษณะการคิดที่แตกตาง
ไปจากผูใหญ ครู หรือผูมีความรับผิดชอบทางการศึกษาจะตองมีความเขาใจวาเด็กแตละวัยมีการรูคิด
อยางไรและกระบวนการรูคิดของเด็กไมเหมือนผูใหญ รวมทั้งควรเนนความสําคัญของนักเรียน ถือวา
นักเรียนสามารถจะควบคุม กิจ กรรม การเรียนรูของตนเองไดและเปนผูที่จ ะริเ ริ่ม หรือลงมือกระทํา
ฉะนั้น ผูมีหนาที่สอนและอบรมมีหนาที่จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อการเรียนรูโดยการคนพบ โดยใหโอกาส
นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง แวดลอม และในการสอนควรจะเริ่ม จากประสบการณที่นัก เรียนคุนเคย
หรือประสบการณที่ใกลตัวไปหาประสบการณที่ไกลตัว รวมทั้งยังสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษา
ตามทฤษฎีการเรียนรูของ
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กานเย (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 72–75 ; อางอิงจาก Gagne and Briggs. 197 : 121-136)
ซึ่งวางระบบการจัดการเรียนการสอน โดยพยายามเชื่อมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเปนสภาวะ
ภายนอกตัวนักเรียนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภายใน ซึ่งประกอบดวย 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสรางความสนใจ
2. ขั้นแจงจุดประสงค
3. ขั้นกระตุนใหนักเรียนระลึกถึงความรูเ ดิมทีจ่ ําเปน
4. ขั้นเสนอบทเรียนใหม
5. ขั้นใหแนวทางการเรียนรู
6. ขั้นใหลงมือปฏิบัติ
7. ขั้นใหขอมูลปอนกลับ
8. ขั้นประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงค
9. ขั้นสงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู
จากการศึกษาความหมาย หลักการทฤษฎี วัตถุป ระสงค และกระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม รวมทั้งหลักการจัดการศึกษาตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ ญาของ
เพียเจตและบรูเนอร และหลัก การจัดการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรูของกานเย สามารถสรุปไดวา
แนวคิด คอนสตรัคติวิ ซึ ม เป นแนวคิดที่เ ชื่ อวาการเรีย นรูจ ะเกิดขึ้ นไดเ มื่ อนัก เรียนมีค วามรู พื้นฐาน
ที่สามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได ทั้งนี้นักเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการกระทํา (Learning by doing)
และนักเรียนตองมีการทําความเขาใจความรูใหม โดยตองอาศัยประสบการณเดิมที่สั่งสมมาเปนพื้นฐาน
ในรูปแบบของการพัฒนาหรือเปลี่ยนความคิดที่มีอยูแลวของนัก เรียน การจัดการเรียนรูตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึม เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองจากความสัมพันธระหวาง
สิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจ และประสบการณเดิมที่มีอยู นักเรียนจะเปนผูที่ศึกษาคนควาหาความรู
คิดและแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีระบบของความคิด โดยกระบวนการคนควาหาขอมูลซึ่งนักเรียน
แตละคนอาจสรางความรูความเขาใจไดไมเหมือนกันหรือไมเทากัน ขึ้นอยูกับศักยภาพและประสบการณเดิม
ของแตละบุคคลโดยยึดหลักการ ดังนี้
1. นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง เนนการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การสํารวจคนควา
คนพบ และรายงาน
2. ผูสอนมีหนาที่แนะนําและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน สรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหนักเรียนศึกษาและคนควาหาความรูตามที่ตนเองสนใจไดอยางอิสระ
3. การเรียนโดยใชกระบวนการกลุม เนนการแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. การประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อชี้ระดับพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียน และชวยเหลือ
นักเรียนทีมีพฒ
ั นาการทางสติปญญาต่ํากวาเพื่อนรวมชั้น
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4. แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอน
ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนมีความหมายในลักษณะเดียวกับระบบการเรียนการสอน ซึ่งนักการศึกษา
โดยทั่วไปนิยมใชคาวา “ระบบ” ในความหมายที่เปนระบบใหญครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ๆ ของการศึกษา
หรือการเรียนการสอนในภาพรวม และนิยมใชคาวา “รูปแบบ” กับระบบที่ยอยกวา โดยเฉพาะกับ “วิธีการสอน”
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคาวา “รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model)” ซึ่งมีนักวิชาการ
และนักการศึกษาใหความหมายเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เปนลําดับขั้นตอน
ที่ใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ซึ่งไดรับการจัดไว
อยางเปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตาง ๆ โดยประกอบดวยกระบวนการ
หรือขั้นตอนสําคัญในการเรียนการสอน 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 ดังนี้
1. รูปแบบจะตองนําไปสูการทํานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจนทดสอบได
กลาวคือ สามารถนําไปสรางเครื่องมือเพื่อไปพิสูจนทดสอบได
2. โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Relationship)
ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฏการณ/เรื่องนั้นได
3. รูปแบบจะตองสามารถชวยสรางจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept)
และความสัมพันธ (Interrelations) รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู
4. รูปแบบควรจะประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural Relationships) มากกวา
ความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships)
จอยซ เวลล และคาลฮาวน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดเสนอรูปแบบการจัด
การเรียนการสอน (Model of Teaching) เริ่มจากการเสนอภาพใหเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario)
โดยใชการเลาเรื่องมีครูและนักเรียนเปนผูแสดง โดยจําลองเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในหองเรียน เพื่อนําไปสู
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแตละรูปแบบมีองคประกอบ 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The Model of Teaching)
มี 4 สวน คือ
1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax หรือ Phases) เปนการจัดเรียงลําดับกิจกรรมทีจ่ ะสอน
เปนขั้น ๆ ซึ่งแตละรูปแบบมีจานวนขั้นตอนการเรียนการสอนแตกตางกันไป
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 นักเรียนจะตองไดฝกการทํางานในสถานที่และดวยอุปกรณทใี่ กลเคียง
กับสภาพการทํางานจริง หรือเตรียมสื่ออุปกรณที่จําเปนพรอมใชตาง ๆ ใหครบถวน
สวนที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช (Application) เปนการแนะนําหรือให
ขอแนะนําการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เชน จะใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม
และใชกับเด็กระดับใด เปนตน
สวนที่ 3 สาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน และสิ่งที่สงเสริมการเรียนรู (Instruction
and Nurturant Effects) ในแตละรูปแบบจะตองจัดสาระความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอะไรบาง
ใหกับผูเรียนรวมทั้งมีสิ่งสําคัญ องคประกอบอะไรบางที่จะทําใหการดําเนินการจัดการเรียนรูนั้น ประสบผล
สําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งก็คือการสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอนและสภาพแวดลอมในการเรียน สมรรถนะ
สําหรับที่ผูเรียนตองมี และตองใหมีการพัฒนาตลอดกระบวนการซึ่งถือผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสอนและเปนสิง่ ที่
ผูเรียนตองมีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ คุณสมบัติ
คุณลักษณะ หรือสมรรถนะของผูเรียนที่ตองปลูกฝงจนติดตัว เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง
อาจกลาว โดยสรุปวาการนําเสนอรูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดของจอยซและคณะนี้ ครูผูสอน
ตองเขาใจทุกประเด็นที่เกี่ยวของ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงโดยการฝกฝนตนเองใหสามารถใชรูปแบบ
การเรียนการสอนดังกลาวใหเกิดประโยชนและมีความเหมาะสม
ทิศนา แขมมณี (2553: 221-222) ไดสรุปถึงองคประกอบที่สําคัญ ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน
ไวดังตอไปนี้
1. มีปรัชญาหรือทฤษฎีหรือหลักการหรือแนวคิดหรือความเชื่อที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักการ
ของรูปแบบการสอนนั้น ๆ
2. มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับหลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือมีการจัดองคประกอบและความสัมพันธ ขององคประกอบของระบบ
ใหสามารถนาผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวน
การเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการศึก ษารู ป แบบการเรีย นการสอนตามแนวคิด ของ จอยซ เวลล และคาลฮาว น
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009 ) ที่ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of Teaching)
เริ่มจากการเสนอภาพเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) โดยใชการเลาเรื่อง มีครูและนักเรียนเปนผูแสดง
โดยจําลองเหตุก ารณจริง ที่เกิดขึ้นในหองเรียน เพื่อ นําไปสูรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถ
สรุปองคประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยซ และ เวลล นั้น ประกอบดวย
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องคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิง
กระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
การจัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอน
สําหรับการจัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอนมีนักการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศได
จัดกลุมรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อใหสะดวกในการนําไปใช ดังนี้
เซเลอร (Saylor and others, 1981: 271) ไดจัดกลุมของรูปแบบการสอนตามประเภทของ
หลักสูตร 5 แบบ โดยพิจารณาความเกี่ยวของสอดคลองของรูปแบบการสอนกับหลักสูตรแตละประเภท
รูปแบบการสอนตามแนวคิดนี้ จัดแบงเปน 5 กลุม ดังนี้
1. รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนเนื้อหาวิชา (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
การสอนตามจุดเนนหรือผลที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน รูปแบบการสอนตามแนวคิดนี้จัดแบงเปน
4 กลุม ประกอบดวย
1. รูปแบบการสอนที่เนนการจัดกระบวนการสารสนเทศ หรือการะบวนการคิด (The Information Processing Family) มุงสงเสริมความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบขอมูลการเขาใจปญหาตาง ๆ
และการคิดหาวิธีแกปญหา ตลอดจนการสรางความคิดรวบยอดและใชภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร
เพื่อถายทอดวิธีการแกปญหานั้น โดยมุงเนนความสําคัญไปที่สมรรถภาพการคิดของผูเรียนและวิธีการตาง ๆ
ในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล รูปแบบการสอนในกลุมนี้ไดแก 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 โดยมุงเนนใหผูเรียนทํา งานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพรูปแบบการสอนในกลุมนี้
ไดแก การสอนแบบคนควาทํางานเปนกลุม (Group Investigation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
การศึกษาสังคมดวยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential Inquiry) เปนตน
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3. รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาตน (The Personal Family) เนนการพัฒนาที่ตัวบุคคล
กระบวนการพัฒ นาผูเรียนแตละบุคคล กระบวนการสรางและพัฒนาเอกัตภาพ อารมณของตนเอง
มุงสอนใหรูจักการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น รูปแบบการสอนในกลุมนี้ ไดแก การสอนแบบไมสั่งการ
(Nondirective Teaching) การสอนเพื่อเพิ่มมโนทัศนในตนเอง (Enhancing Self - Concept) เปนตน
4. รูปแบบการสอนที่เนนดานพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รูปแบบการสอน
ในกลุมนี้ไดรับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรูเชิงพฤติกรรม เนนการปรับ พฤติก รรมการตอบสนอง
หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียน รูปแบบการสอนในกลุมนี้ไดแก 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 ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนรูปแบบ
การเรียนการสอนที่มุงชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระตาง ๆ ซึ่ง เนื้อหาสาระนั้น
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) เปนรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู
ดานตางๆ ของผูเรียนไปพรอม ๆ กัน โดยใชการบูรณาการทั้งทางดานเนื้อหาสาระ และวิธีการรูปแบบ
ในลักษณะมุงเนนการพัฒนาเปนองครวม
สรุปไดวารูปแบบการเรียนการสอน สามารถจัดกลุมเปนรูปแบบการเรียนการสอนยอย ๆ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของรูปแบบ และองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจะแตกตางกัน
ตามเปาหมายของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ
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กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คือ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเ รียน
หลักสูตรและสังคม โดยอาจเนนในดานเนื้อหาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลักษณะของผูเรียน สังคม
และความตองการของผูเรียน หรือเนนเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจอยซ และเวลล
(Joyce and Weil, 1996) ไดสรุปสาระสําคัญของหลักการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบดวย
1. รูปแบบการสอนตองมีทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฏีดานจิตวิทยาการเรียนรู
2. เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลาย จะตองมีการวิจัยเพื่อทดสอบ
ทฤษฏีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนําไปใชในสถานการณจริง และนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไข
อยูเรื่อย ๆ การเสนอรูปแบบการสอนแตละรูปแบบของ จอยซและเวลล ไดมีการนําไปทดลองใชในหองเรียน
รวมทั้งมีงานวิจัยรองรับมากมายจนเปนหลักประกันไดวาสามารถใชไดสะดวกและไดผลดี
3. การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบใหใชไดอยางกวางขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะอยางใดอยางหนึ่งก็ได
4. การพัฒนารูปแบบการสอน จะมีจุดมุงหมายหลักที่นามาใชพิจารณาเลือกรูปแบบที่จะนําไปใช
กลาวคือ ถาผูใชนํารูปแบบการสอนไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลักก็จะทําใหเกิดผลสูงสุด แตก็สามารถนํา
รูปแบบนั้น ไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ ถาพิจารณาเห็นวาเหมาะสม แตก็อาจทําใหไดผลสําเร็จ
ลดนอยลงไป
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีนักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศไดเสนอไวหลายทาน แตที่นาสนใจ คือ ซีลส และกลาสโกว (Seels and Glasgow, 1990:
50-52) ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอน ดังนี้
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 ที่เขาคูกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเหลานั้น
4. กลยุทธการเรียนการสอน (Instructional Strategy) ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธการเรียน
การสอน หรือองคประกอบของการเรียนการสอน เชน การนําเสนอหรือเงื่อนไขการปฏิบัติ
5. การตัดสินใจเกี่ยวกับสื่อ (Media Decisions) ดวยการเลือกวิธีการและสื่อการสอนที่ทําให
การสอนนั้นบรรลุผล
6. การพัฒนาวัสดุอุปกรณ (Materials Development) วางแผนสําหรับผลิตผล พัฒนาโปรแกรม
หรือวัสดุอุปกรณ เฝาระวังติดตามการพัฒนาวัสดุอุปกรณ เพื่อใหแนใจในคุณภาพของโครงการ
7. การประเมินผลยอยระหวางเรียน (Formative Evaluation) วางแผนกลยุทธในการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนจัดเตรียมรวบรวมขอมูล เพื่อความสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค 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
ดังนี้
2.1 กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เปนการใหรายละเอียดวารูปแบบการสอนนัน้ มีกี่
ขั้นตอน โดยเรียงลําดับกิจกรรมที่จะสอนเปนขั้น ๆ แตละรูปแบบมีจํานวนขั้นตอน (Phases) การสอนไม
เทากัน
2.2 ระบบของปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการอธิบายบทบาทของผูสอน ผูเรียน
และความสัมพันธซึ่งกันและกัน ในแตละรูปแบบบทบาทของผูสอนจะแตกตางกันออกไป
2.3 หลักการของปฏิกิริยาตอบสนอง (Principles of Reaction) เปนการบอกถึงวิธีการ
แสดงออกของครูตอผูเรียน การตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทํา เชน การปรับพฤติกรรมโดยการใหรางวัล
การสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีอิสระ ไมมีการประเมินวาผิดหรือถูก เพื่อใหเกิดการพัฒ นาการคิดอยาง
สรางสรรค เปนตน
2.4 ระบบที่สนับสนุน (Support System) เปนการบอกถึงเงื่อนไข สิ่งที่จําเปนตอการใช
รูปแบบการสอนนั้นใหมีสัมฤทธิ์ผล เชน การเรียนการสอนดวยการปฏิบัติ (Action Learning) เปนวิธีการเรียน
จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) จากประสบการณตรง จากปญหาจริง (Real Problem) โดยใหผูเรียน
ไดฝกปฏิบัติในสถานที่และดวยอุปกรณที่ใกลเคียงกับสภาพการทํางานจริง เปนตน
3. การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) เปนการอธิบายถึงวิธีการใชรูปแบบการสอน
จะแนะนําและใหขอสังเกตในการนํารูปแบบการสอนนั้นไปใช เชน จะใชเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม
รูปแบบเหมาะกับผูเรียนระดับใด การจัดเนื้อหาวิธีที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนตน นอกจากนี้ยังใหคําแนะนํา
เพื่อใหการนํารูปแบบไปใชเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
4. ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม (Instructional and Nurturant Effects)
กลาวถึงแตละรูปแบบจะเกิดผลทางตรงและทางออมอะไรบางกับผูเรียน โดยที่ผลทางตรงมาจากการจัด
การเรียนการสอนของผูสอนที่จัดขึ้นตามขั้นตอน สวนผลทางออมมาจากสภาพแวดลอมซึ่งถือเปนผลกระทบ
ที่เกิดแฝงกับผลการสอน
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นอกจากการใหรายละเอียดอยางเปนระบบทั้ง 4 สวน ดังกลาวแลว กอนที่จะอธิบายถึงที่มา
ดานทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบในสวนที่ 1 ทุก ๆ รูปแบบจะมีการนําเสนอภาพหรือเหตุการณ (Scenario)
ในหองเรียนไวดวย โดยใชการเลาเรื่อง มีผูสอนและผูเรียนเปนผูแสดง เปนการจํา ลองเหตุการณจริง
ที่เกิดขึ้นในหองเรียนมาไว เพื่อเปนบทนําและชวยใหเกิดความเขาใจในสถานการณของการใชรูปแบบ
นั้นยิ่งขึ้น รูปแบบการสอนที่นําเสนอนี้ จอยซ เวลล และแคลฮอน ไดยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพของรูปแบบ
เมื่อมีการนําไปใชในหองเรียน ผลปรากฏวาสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามตองการได อยางไรก็ตาม
รูปแบบการสอนเหลานี้ หลังจากไดนําไปทดลองใชจะมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

5. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยเกีย่ วกับการเรียนรูรวมกัน
การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)
การเรียนรูรวมกัน เปนวิธีจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทไปที่ผูเรียน โดยผูเรียนในกลุมจะเปน
ผูจัดการกันเอง ทั้งการกําหนดบทบาทสมาชิก การตรวจสอบหนาที่รับผิดชอบ และตรวจสอบการทํางาน
กันเองภายในกลุม นอกจากนี้ภายในกลุมผูเรียนอาจจะสอนกันเองภายในกลุม
ลักษณะของการเรียนรูรวมกัน
ทินซแมนน และคนอื่น ๆ (Tinzmann and other, 1990) ไดสรุปวา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และการรวมงานระหวางผูสอนและผูเรียนเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ ลักษณะของ
หองเรียนแบบการเรียนรูรวมกัน มี 4 ประการ คือ
1. มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียน (Shared Knowledge)
สําหรับหองเรียนแบบดั้งเดิม ครูเปรียบเสมือนผูคอยใหขอมูลกับนักเรียน ความรูถูกถายทอดจากครูไปสู
นักเรียนแบบทางเดียว แตสําหรับหองเรียนแบบการรวมมือกันเรียนรู ความรู ประสบการณเดิม ภาษา
วัฒนธรรม ยุทธศาสตรตาง ๆ นักเรียนและครูสามารถนามาแลกเปลี่ยนกันได
2. มีการแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียน (Shared
Authority) หองเรียนแบบดั้งเดิมครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู ครูมีอํานาจสูงสุดในการกําหนด เปาหมาย
ของการเรียนรู แตสําหรับหองเรียนที่มีการรวมมือกันเรียนรู ครูและนักเรียนจะรวมกันกําหนดเปาหมาย
ของการเรียนรู กิจกรรมที่หลากหลายและวิธีการในการประเมินผลตามความสนใจของนักเรียน โดยยึดตาม
กรอบของหลักสูตรและบริบทของเรื่องที่เรียน
3. ครูทําหนาที่เ ปนผูประสานงานเพื่อเชื่อมโยงความรู (Mediators) ครูจะตองเปนผูให
ความชวยเหลือนักเรียนในการเชื่อมโยงขอมูลใหมใหเขากับประสบการณเดิมของนักเรียนและสามารถ
ขยายไปสูขอบเขตของการเรียนรูในบริบทอื่น ๆ ครูชวยใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทของตนเองวาจะตอง
ดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดปญหาความสงสัย นอกจากนั้นครูยังสามารถชวยแนะนําใหนักเรียนทราบวา
จะเรียนรูไดอยางไร ซึ่งบทบาทนี้ของครูถือวามีความสําคัญมากในกระบวนการรวมมือกันเรียนรู
4. มีการจัดกลุมของนักเรียนแบบคละความสามารถ (Heterogeneous Grouping) ทัศนะ
ประสบการณ ภูมิห ลังของนักเรียนทั้งหมดเปนสิ่ง สําคัญมากที่จ ะทําใหคุณภาพของการเรียนรูสูงขึ้น
สําหรับหองเรียนที่รวมมือกันเรียนรู นักเรียนตองมีการเรียนรูจากบุคคลอื่น เพราะจะใหความสําคัญกับแนวคิด
ประสบการณและพื้นฐานความรูของนักเรียนทุกคน
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อารีรักษ มีแจง (2547: 59) ไดศึกษาแนวคิดการเรียนรูร ว มกันของนักการศึกษาหลายทาน
และสรุปลักษณะสําคัญของการเรียนรูร วมกันไดดังนี้
1. เปนการเรียนรูก ลุม ยอย โดยมองวาการเรียนรูเ ปนกระบวนการทางสังคม ซึง่ ผูเรียนจะเกิด
การเรียนรูจ ากการทํางานรวมกับผูอ ื่น
2. สมาชิก ภายในกลุม มีความแตกตางกัน โดยมีความเชื่อวาความแตกตางทางวิสัยทัศน
ประสบการณ และพื้นฐานความรูของแตละบุคคลเปนสวนสําคัญในการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะเกิดการเรียนรู
จากการไดรวมงานกับผูที่มีความรู และมีความสามารถมากกวา
3. เนนความมีอิสระของผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนทั้งในการกําหนดบทบาท
หนาที่ การรวมกันแสดงความคิดเห็น ใหขอมูลปอนกลับแกสมาชิก และการสรางความรูดวยตนเอง
4. ผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการสภาพการเรียนรูและคอยใหความชวยเหลือ
โดยใหความสําคัญกับความรู ประสบการณเดิมของผูเรียน และพยายามสงเสริม หรือเพิ่มเติมความรู
ในสวนที่ยังไมสมบูรณใหกับผูเรียน
เนาวนิตย สงคราม (2553: 98) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการเรียนรูรวมกัน ไวดังนี้
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 การประเมินไมไดขึ้นอยูกับผูสอนเพียงคนเดียว
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI)
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม ชวยรายบุคคล หมายถึง วิธีการสอนที่ผสมผสานการเรียน
แบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน
ซึ่งสลาวิน ไดพัฒนาขึ้นเพื่อการสอนคณิตศาสตรในระดับเกรด 3 - 6 เปนวิธีการเรียนการสอนที่สนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจาก
แบบฝกทักษะ และสงเสริมความรวมมือภายในกลุม การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และปฏิสัมพันธ
ทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมทํางานเปนคณะนี้ (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 ดังนั้นนักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามชวยนักเรียนที่เรียนออน เพราะจะทําให
คะแนนเฉลี่ยของกลุมดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนออนก็จะพยายามชวยตนเอง เพื่อไมใหคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมต่ําลง (Slavin. 1980)
การสอนแบบ TAI มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. การจัดกลุม (Teams) ในการจัดกลุมจะแบงนักเรียนคละความสามารถทางการเรียน
กลุมละ 4 คน มีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา เปนอัตราสวน 1:2:1 (ชาติชาย มวงปฐม.
2539: 41; พัชนี ทองแกว. 2540: 12)
2. การทดสอบความรูพื้นฐาน เพื่อจัดตําแหนงนักเรียนจะไดรับการทดสอบกอนเรียนตอนเริ่มตน
โปรแกรมการเรียนในพื้นฐานของเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบระดับความรูของนักเรียนซึ่งขึ้นอยูกับ
คะแนนที่ไดในการสอบ (พัชนี ทองแกว. 2540: 12)
3. บทเรียนตามหลักสูตร (Curriculum Materials) โดยสวนใหญในการสอนคณิตศาสตร
นักเรียนจะไดเรียนรูในเนื้อหาตาง ๆ ดวยตนเอง โดยที่นักเรียนจะทํางานในกลุมดวยวัสดุตามหลักสูตร
ซึ่งแตละหนวยการเรียนจะตองประกอบดวย (ขวัญใจ บุญฤทธิ.์ 2535: 19; ชาติชาย มวงปฐม. 2539: 41)
3.1 เอกสารแนะนําบทเรียน ซึ่งนักเรียนจะไดรับการแนะนําจากครูผูสอน ในขณะที่เรียน
โดยมีการอธิบายอยางเปนลําดับขั้นตอน
3.2 แบบฝกทักษะ ซึ่งประกอบดวยคําถามแบงเปนตอน ๆ แตละตอนมีขอคําถามยอยซึ่ง
คําถามในแตละขอ นําไปสูขอสรุปทั้งหมดของเนื้อหาในบทเรียนหนวยนั้น 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
โดยดําเนินการดังนี้ (ชาติชาย มวงปฐม. 2539: 42; ไพโรจน เบขุนทด. 2544: 19)
4.1 นักเรียนจับคู 2 หรือ 3 คน อานเอกสารคําแนะนํา แลวจึงเริ่ม ฝก ทัก ษะแรกใน
หนวยการเรียน
4.2 นักเรียนแตละคนเริ่มทําแบบฝกทักษะ การฝกทําแบบฝกทักษะยอยๆ โดยเริ่มทํา
แบบฝกทักษะ 4 ขอแรก ที่มีอยูในหนาแบบฝกทักษะของแตละคน ใหเพื่อนในคูตรวจคําตอบและให
คําแนะนํา ซึ่งมีบัตรเฉลยคําตอบของแตละตอน ถานักเรียนทําถูกทั้งหมด 4 ขอ นักเรียนจะทําแบบฝกทักษะ
ในลําดับตอไป ถาทําไมถูกครบ 4 ขอ นักเรียนจะตองพยายามทําปญหาใน 4 ขอตอไป จนกวาจะถูกตอง
ทั้งหมด ถานักเรียนมีปญหาหรือความยุงยากในขั้นนี้ สามารถจะขอความชวยเหลือไดโดยการถามเพื่อน
ในกลุมกอนที่จะถามครู
4.3 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะตอนสุดทายไดถูกตองครบทุกขอ นักเรียนจะไดทํา
แบบทดสอบยอยฉบับ A มีลกั ษณะคลายกับการฝกทักษะ ในการทดสอบยอยนักเรียนทําตามลําพัง
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เพื่อนรวมทีมทําหนาที่ตรวจใหคะแนน ถานักเรียนไดคะแนนตามเกณฑซึ่งมักจะใชเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป
เพื่อนสมาชิกจะลงชื่อรับรองเพื่อเปนใบรับประกันความสามารถจากกลุมวาผานการทดสอบยอย แสดงวา
นักเรียนผูนี้พรอมที่จะสอบบทเรียนรวมประจําหนวยการเรียนได ถานักเรียนไมผานเกณฑรอยละ 80
ครูจะใหความชวยเหลือนักเรียนคนนั้น โดยอาจใหนกั เรียนฝกทักษะใหมแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ยอยฉบับ B และหากนักเรียนยังไมผานการทดสอบยอยอีก ครูจะใหนกั เรียนกลับไปทําแบบทดสอบยอย
นั้นอีกครั้ง รวมทั้งครูจะตองทําการสอนกับนักเรียนที่ยังไมเขาใจเนื้อหาอีกครัง้ เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับทําแบบทดสอบรวมประจําหนวยตอไป
4.4 เมื่อนักเรียนเรียนจบในแตละหนวยการเรียน จะตองมีการทดสอบในแบบทดสอบ
รวมประจําหนวย (Unit Test) (ขวัญใจ บุญฤทธิ์. 2535: 22)
คะแนนและการรับรองของกลุม
เมื่อสิ้นสุดแตล ะหนวยการเรียน ครูจะนําคะแนนของกลุม โดยคิดเฉลี่ยคะแนนที่ตอบถูก
จากการทําแบบทดสอบรวมประจําหนวยการเรียนของสมาชิกในแตละกลุม ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ ดังนี้
(ขวัญใจ บุญฤทธิ์. 2535: 22)
หลักเกณฑ
กลุมที่ผานเกณฑสูง
กลุมที่ผานเกณฑปานกลาง
กลุมที่ผานเกณฑต่ํา

จะไดเปน
จะไดเปน
จะไดเปน

ความสําเร็จของกลุม
“Super team” คือ กลุมยอดเยี่ยม
“Great team” คือ กลุมดีมาก
“Good team” คือ กลุมดี

สําหรับกลุมที่ไดเปน “Super team” และ “Great team” จะใหรางวัล คือ ชมเชย
และใบประกาศเกียรติคุณ
5. การสอนกลุมยอยในแตละชั่วโมง ครูจะสอนนักเรียนกลุมตางๆ ที่ไมเขาใจบทเรียนใน
เรื่องเดียวกันเปนกลุมเล็ก ในการสอนครูจะจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเขาใจมโนทัศน
หลักของเรื่องที่เรียนอาจดําเนินการ โดยใหนักเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง โดยใชสื่อตาง ๆ ซึ่งจะใหนักเรียน
ไดเห็นตัวอยางในชีวิตจริง เพื่อจะไดนํามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่กําลังเรียนอยู เมื่อนักเรียนเขาใจแลว
ครูจะใหนักเรียนกลับเขากลุมของตนเอง เพื่อฝกทัก ษะทางคณิตศาสตรในเรื่องที่เรียนรวมกับเพื่อน
ในกลุมตอไป (ชาติชาย มวงปฐม. 2539: 42; ไพโรจน เบขุนทด. 2544: 20)
จากรายละเอียดในองคประกอบของการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล ผูวิจัยได
สังเคราะหขั้นตอนที่เหมาะสมที่จะใชในการจัดกิจกรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนสามารถ
สรุปเปนขั้นตอนการสอนในแตละหนวยการเรียน ไดดังนี้
ขั้นเตรียม
1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมแบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง
และนักเรียนออนคละกัน กลุมละ 3 – 4 คน (นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคู
กับนักเรียนปานกลาง)
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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ขั้นสอน
1. ครูนําสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู
2. ครูใหนักเรียนศึกษาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใหสมาชิกภายในกลุมของแตละกลุม
จับคูกันเพื่อใหการชวยเหลือกัน
ขั้นฝกทักษะ
1. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ เสร็จแลวนักเรียนแตละคนทําใบงาน จากนั้นแลกเปลีย่ นกัน
ตรวจคําตอบตามแบบเฉลย ใบงาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง อธิบายขอสงสัยและขอผิดพลาดของคูต นเอง
สรุปความรูที่ไดรวมกัน
2. ครูเ ปดโอกาสใหแตล ะกลุม ปรึก ษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง กันและกันภายในกลุม
โดยครูเขาไปซักถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน เมื่อนักเรียนไดรับความรูที่ถูกตองแลว ครูใหนักเรียน
ศึกษาใบความรู แลวใหนักเรียนทําใบงาน เสร็จแลวแลกเปลี่ยนกันตรวจคําตอบดําเนินการเชนเดียวกัน
กับในใบงานแรก
3. ครูสุมกลุม ใหตัวแทนกลุมมานําเสนอขอสรุปของกลุมตามใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2
และใหกลุมอื่น ๆ ชวยกันเพิ่มเติมความรู หรือความคิดเห็นที่แตกตางกันหลังจากนั้นครูสรุป และสราง
ความเขาใจตรงกันอีกครั้ง
4. นักเรียนแตละคนทําแบบฝก หัดยอย โดยเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเสร็จ แลว
ใหจับคูกันภายในกลุม แลกเปลี่ยนกันตรวจคําตอบตามแบบเฉลย ซึ่งหากผูเรียนคูใดทําถูกตองรอยละ 80
ขึ้นไป ถือวาผานแตหากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคูไดคะแนนนอยกวารอยละ 80 ใหผูเรียนทั้งคูทําใบงาน
ชุดเดิม โดยใหนักเรียนเกง ที่ผานเกณฑแลวชวยอธิบ ายและใหคําแนะนําจนเขาใจและสามารถทํา
แบบทดสอบยอยจนผานเกณฑ แลวทําแบบทดสอบประจําบทเรียนพรอมกัน
ขั้นวัดและประเมินผล
1. ครูใหนกั เรียนแตละคนทําแบบทดสอบประจําบทเรียนเปนรายบุคคล
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในเรื่องทีเ่ รียนมาทั้งหมด
2. นักเรียนจับคูกันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตองตามแบบเฉลยที่ครูแจกให แลวนําคะแนน
แตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนนของกลุม
3. ครูป ระกาศชื่นชมความสําเร็จ ของแตล ะกลุม และติดประกาศชมเชยใหกับ กลุม ที่ได
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 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
พิรุณพรรณ พลมุข (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนรู ตามแนว
คอนสตรัคติวิสตของ Underhill ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนทาลี่วิทยา สํานักเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตของ Underhill กับการสอนแบบปกติ
เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พรอมทั้งศึ กษาความคิดเห็นของนั กเรี ยนที่ มีตอการจัดการเรียนรู
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
คณิตศาสตรสําหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 3 โดยจัดกิจ กรรมการเรียนรูต ามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรั คติวิ ส ต และเพื่ อพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนกลุม สาระคณิ ตศาสตรสํา หรับ นัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีจํานวนนักเรียนรอยละ 70 ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป กลุมเปาหมาย
ไดแก นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 3 โรงเรียนบานเลื่อม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่กําลังเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปก ารศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
แบบสะทอนผลการปฏิบัติ และแบบประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต ผลการวิจัยพบวานัก เรียนเกิดการเรียนรูอยางมีป ระสิทธิภาพและนัก เรียน
รอยละ 75.67 ของจํานวนนักเรียนทั้ง หมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรผานเกณฑรอยละ
73.33 ขึ้นไป
กัญญาณัฐ เต็กจินดา (บทคัดยอ: 2550) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงาน
วิทยาศาสตร เรื่องพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร และพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 อีกทัง้ ทดลองใชรปู แบบ
การจัดกิจกรรม การเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร และ รวมไปถึงประเมินผลการเรียนรูหลังการใชรูปแบบ
การจัดกิจกรรม การเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร ความพึงพอใจและความสามารถในการทํา โครงงาน
วิทยาศาสตร โดยมีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสํารวจขอมูลพื้นฐาน
ขั้นพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ขั้นทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ละขัน้ ประเมินผล
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2

59

โรงเรียนวัดวังน้ําขาว (จินดาประชานุกลู ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 30 คน
ทดลองใชในภาคเรียนที่ 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 เรียนรูจากชีวิตจริงและจากแหลงเรียนรูน อก
สถานที่ ดวยการลงมือปฏิบัติ โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โครงงานวิทยาศาสตร ประกอบดวยเนื้อหาสาระ 8 เรื่อง คือ เรื่องพลังงานความรอน เริ่มตนกับโครงงาน
วิทยาศาสตร เปดประตูสูโครงงานวิทยาศาสตร แผนปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร ปฏิบตั กิ ารโครงงาน
วิทยาศาสตร 1) ปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร 2) รายงานปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตรและนําเสนอ
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร โดยมีขนั้ ตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ESPOE ประกอบดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นดังนี้ คือ ขั้นสรางสิ่งลอใจ (Enticement) ขั้นใหแสวงหาองคความรู (Seek Knowledge)
ขั้นเขาสูการปฏิบัติ (Practice) ขั้นจัดสรุปโครงสรางความรู (Organize Summary Knowledge Structure)
และขั้นประเมินผล (Evaluation) และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร เรือ่ งพลังงาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาประสิทธิภาพ 80.67/81.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้นักเรียน
มีผลการเรียนรูหลังเรียน ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และนักเรียนมีความสามารถ
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตรอยูในระดับดี
มารีนา วงศเงินยวง (บทคัดยอ: 2550) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู
งานประดิษฐสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางกลุม นักเรียนทีเ่ รียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น กับการเรียนรูปแบบเดิมและศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนตามรูปแบบที่พัฒนา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ ฯ โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปการศึกษา
2550 จํานวน 57 คน ไดมาจาก การสุม ตัวอยางอยางเจาะจง แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุม ทดลองเรียน
แบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชกระบวนการสอนแบบโครงงาน กลุมควบคุมเรียนรูปแบบเดิม
เครือ่ งมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบกอนและหลังเรียน แบบประเมิน
พฤติกรรมระหวางปฏิบัติ แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ซึ่งผูวจิ ัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test การประมวลผลขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยพบวา ไดรปู แบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือซึ่งประกอบดวย
รูปแบบการเรียนการสอน ระหวางวิธีเรียนแบบการจัดการเรียนรูแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ STAD และการจัด
การเรียนรูแบบกลุมแขงขัน TGT โดยบูรณาการเขากับการสอนแบบโครงงานในกลุมสาระการเรียนรูงานประดิษฐ
และนักเรียนทีเ่ รียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกระบวนการสอนแบบโครงงานมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวานักเรียนทีเ่ รียนตามรูปแบบเดิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ทั้งนี้
นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกระบวนการสอนแบบโครงงานมีความ
พึงพอใจในการเรียนในระดับมาก
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2. งานวิจัยตางประเทศ
ไซมอน (Simon.1993: 47-56) ทําการศึกษาโดยการจัดอบรมผูสอนรายกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปนเวลา 12 สัปดาห
ติดตามผลการนําไปใชสอนในชั้นเรียนทุกสัปดาห จากการศึกษาพบวาผูสอนและนักเรียนมีเจตคติตอ
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรดีขึ้น ครูเ ปลี่ยนการสอนมาเปนแบบเนนการเข าใจมโนมติม ากกวา
ทักษะการคํานวณ และผลการสอบของนักเรียนยังคงเดิม เมื่อทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐาน
สลาเตอร (Slater. 1993: 2528-A) ทําการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีสอนตามแนวคิด
การสรางสรรคความรู โดยทดลองกับผูสอนจํานวน 25 คน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
ในกลุมสาระการเรียนรูดาราศาสตร ใชเวลาทดลอง 15 สัปดาห จากการศึกษาพบวาการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดดังกลาวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น
อัลซัป (Alsup. 1996: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรูเมื่อใชการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิซึมของนักศึกษาฝกสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตอความเขาใจในมโนมติ เรื่อง เศษสวน
ทศนิยม และรอยละกับความเครียดในการสอนคณิตศาสตรและความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร
ของครูประถมศึกษาการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชเครื่องมือ 2 ชนิด คือ
แบบประเมินความเขาใจของนักเรียนเรื่องเศษสวน ทศนิยม และรอยละและแบบประเมินความมั่นใจ
ในการสอนคณิตศาสตร นอกจากนี้ยังมีมาตราวัดความวิตกกังวลของนักศึกษา การวิเคราะหเชิงปริมาณใช
t- test สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณและขอมูลจากการสังเกตการสอนของนักเรียน
ฝกสอน ผลการศึกษาพบวาการสอนภายใตแนวคอนสตรัคติวิซึมสามารถพัฒนาการเรียน เรื่อง เศษสวน
ทศนิยม และรอยละ ของนักศึกษาฝกสอน ลดความวิตกกังวลในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
และชวยใหนักศึกษาฝกสอนมั่นใจที่จะสอนคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เฮอรรอน (Heron. 1997: 1602-A) ไดศึกษาผลการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสราง
เจตคติทางบวกตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเก็บขอมูล
แสดงความสัมพันธ ระหวางการใชวิธีสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ รูปแบบ
การทดลองครั้งนี้มีการสอบกอนและหลังการสอน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูชีววิทยา เคมีหรือวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โรงเรียน นักเรียน จํานวน
28 หอง รวม 249 คน ครู 10 คน ซึ่งแบงเปนครูกลุมทดลอง 6 คน ครูกลุมควบคุม 4 คน ซึ่งแตละคนถูก
สังเกตดวยแบบสํารวจเพื่อวัดความถี่ของพฤติกรรมการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม คาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมที่สังเกตไดจากครูกลุมควบคุมเทากับ 12.89 สวนกลุมทดลองเทากับ 20.67 แสดงวาพฤติกรรม
การสอนของครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ระหวางสองกลุมจากการวิเคราะหคะแนนสอบกอนและหลังการสอน
พบวานักเรียนไดคะแนนเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนแตกตางกัน
และจากสมมติฐานหลักที่วาเจตคติตอวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่เรียนตามแนวคอนสตรัคติวซิ มึ กับการสอน
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 แตคาเฉลีย่ เจตคติ
ของเพศหญิงในกลุมทดลอง เพิ่มขึ้น 2.04 แตคะแนนเจตคติของเพศหญิงในกลุมควบคุมลดลง 1.75
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศ พบวาผูทําการศึกษาไดพัฒนาวิธีสอนโดยอาศัย
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมติและพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยเนนการปฏิบัติจริงดวยตัวของ
นักเรียนเอง สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและมีความมั่นใจในการเรียนรูที่ดีมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ยังสงผลดีตอความมั่นใจของผูสอนและการสื่อสารระหวางนักเรียนและผูสอนที่ดีมากยิ่งขึ้น
เชนกัน
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเพื่อการพัฒ นารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 2.1
การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน

การสรางและหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู

ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึม มีขั้นตอนการจัด
การเรียนรู 4 ขั้น ไดแก
1. ขั้นกระตุนความอยากรูอยากเห็น
(curiosity) และความขัดแยง
(conflict)
2. ขั้นการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน
(peer interaction)
3. ขั้นไตรตรอง (reflection)
4. ขั้นการจัดโครงสรางใหมทางปญญา
(cognitive restructuring)

โครงรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูซึ่งประกอบดวย
1. กรอบแนวคิดทฤษฎี
2. หลักการ
3. เปาหมาย
4. กระบวนการ ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูซึ่งมี
สวนประกอบดังตอไปนี้
4.1 หัวเรื่องและการกําหนด
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
รูปแบบการจัดการเรียนรู
1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร
2. ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ

ไมผาน

รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

การทดลองใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
1. ทดสอบกอนเรียน
2. ทดลองสอนโดยใชรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. ทดสอบหลังเรียน
การประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนกอน
และหลังการจัดการเรียนรู
2. ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ

ผาน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1” ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รวมกับการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค แคแรยและแคเรย (Dick Carey and Carey,2005: 1-8) และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของจอยซและเวลล (Joyce and Weil, 2009 : 9) ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded design)
โดยใชวิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง (Creswell and Plano Clark, 2007 : 67)
รวมกัน การใชรูปแบบการวิจัย Pre - Experimental Design โดยประยุกตใชแบบแผนการทดลองแบบ
กลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน The One - Group Pretest - Posttest Design
(มาเรียม นิลพันธุ , 2555 : 144) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) : การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : การทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมิน
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
กรอบแนวคิดการวิจัยและกรอบการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดของแตละขั้นตอน
ดังในภาพที่ 3.1 และภาพที่ 3.2 ดังนี้
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การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1. การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
2. วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริง
ของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เพื่อเติมเต็มทักษะ
3. สังเคราะหหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
4. วิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู
ของผูเรียน โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดานการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ
5. ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสอน
คณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

2. การพัฒนา (Development : D1)
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D & D)
1. สรางโครงรางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการ
สรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร
จํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
คูมือการใชรูปแบบ แผนการสอน และนําไป
ทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. ตรวจสอบเครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
และเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลใหสมบูรณ

3. การวิจัย (Research : R2)
เปนการนําไปใช (Implementation : I)

4. การพัฒนา (Development : D2)
เปนการประเมินผล (Evaluation : E)

นํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชทดลอง
จริงกับกลุมทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับผูเรียน
2. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กอนเรียน
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบ
และแผนการจัดการเรียนรู
4. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน หลังเรียน

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กอนและหลังการใช
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการใชรปู แบบการเรียนการสอน

ผลของการใช
รูปแบบการเรียนการสอน

- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
- ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการใชรูปแบบการเรียน
การสอน
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ขั้นที่ 1
การวิจัย (Research)
R
การวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐาน
(Analysis : A)

ขั้นที่ 2
การพัฒนา
(Development)
D
การออกแบบและพัฒนา
(Design and Development
: D & D)

ขั้นที่ 3
การวิจัย (Research)
R
การนําไปใช
(Implementation : I)

1. ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2. วิเคราะหสภาพทีค่ าดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพทีเ่ ปนจริง
ของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน
(Prerequisite Skills)
3. สังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการพัฒนารูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
4. วิเคราะหผเู รียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเ รียน โดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ
5. ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผเู ชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร
1. สรางโครงรางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเ ชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร
จํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ คูมือการใชรูปแบบ แผนการสอน
และนําไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและนําไปทดลองใชกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
ใหสมบูรณ
นํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชทดลองจริงกับกลุมทดลอง มีขนั้ ตอนดังนี้
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับผูเรียน
2. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียน
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบฯและแผนการจัดการเรียนรู
4. ติดตาม พัฒนาความสามารถในการใชรูปแบบการเรียนการสอนและจิตตนิสัย
ของนักเรียนระหวางเรียน
5. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน

ผลที่ไดรับ
จากการดําเนินการวิจัย

ขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การสรางและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน

(ราง)
รูปแบบการเรียนการสอน
และเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชีย่ วชาญ
และทดลองใช ซึ่งมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามเกณฑ

รูปแบบการสอนตามแนวคิด
การสรางองคความรูตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียน กลุม สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ที่ผานการทดลองใช

ปรับปรุง/แกไข
ขั้นที่ 4
การพัฒนา
(Development)
D
การประเมินผล
(Evaluation : E)
และปรับปรุงแกไขรูปแบบ
ขยายผลการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน

1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตร
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน

ไมผาน
พิจารณาผลการประเมิน
ผาน

รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ฉบับสมบูรณ สามารถนําไปใชและเผยแพรตอไป

ภาพที่ 3.2 กรอบการดําเนินการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2. เพื่อวิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริง
ของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills)
3. เพื่อสังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เพื่อศึกษาวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานและวิธีการเรียนรูของผูเรียน
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills)
ผูวิจัยศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห
สภาพที่คาดหวัง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค กับสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ขอคนพบ
ในการศึกษาวิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงระยะเวลา 6 ป
ที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
เขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ : O - NET) และการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A – NET) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (Programfor International Student
Assessment) หรือ PISA, (Trends in International Mathematics and Science Study หรือ TIMSS)
รวมทั้งศึกษา วิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน โดยการสัมภาษณผูสอนคณิตศาสตร
อยางไมเปนทางการ
2. ระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค ผูวิจัยวิเคราะหประเด็นที่ตองนํามาแกไขและพัฒนา
วิเคราะหชองวางสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง นําไปสูการระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค
3. สังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณิ ตศาสตร การส ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั ก เรีย น ผู วิจั ยไดศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ
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และทฤษฎีตาง ๆ ที่เ กี่ยวของเพื่อสัง เคราะหเปนกรอบแนวคิดการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร เพื่อ สงเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
ของดิกค แคแรยและแคเรย (Dick Carey and Carey, 2005: 1-8 ) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของจอยซ และเวลล (Joyce and Weil,2009 : 9) กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)
การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded design) วิเคราะหแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหมแนวทางการจัดการเรียนรู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
4. ศึกษาวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ
5. ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด
ในการพั ฒ นารูป แบบการสอนตามแนวคิด การสรา งองคค วามรู ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ วิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
มีดังนี้
1. แบบวิเคราะหเอกสารขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการศึกษาสภาพที่คาดหวัง
และสภาพที่เปนของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และเอกสารแนวคิด หลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
2. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนการจัด
การเรียนรูที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ดําเนินการดังนี้
1. แบบวิเคราะหเอกสารดําเนินการสราง ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร
1.2 สรางแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสารจําแนกเปนสภาพที่
คาดหวังและสภาพที่เปนจริง
1.3 นําแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
โดยใชแบบประเมินความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบวิเคราะหเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
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ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร
กําหนดเกณฑการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ , 2555 : 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของแบบวิเคราะหเอกสารที่ใช
ในการศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการศึกษาสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริง
ของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการพิจารณาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสารตามแนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ , 2555 : 196)
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมากที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยที่สุด
พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวาแบบวิเคราะหเอกสารที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลได
1.4 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม/
สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร อยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการ คาความเหมาะสม/
สอดคลองมีคาเฉลี่ย ( x ) ตั้งแต 4.80 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต 0.00 – 0.45 ซึ่ง
แสดงวาแบบวิเ คราะหเ อกสารที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลได (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
จากขั้นตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชในการศึกษาพืน้ ฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
และผลการศึกษา สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สรุปไดดังภาพที่ 3.3
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ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร
สรางแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสาร
จําแนกเปนสภาพที่คาดหวังและสภาพทีเ่ ปนจริง
นําแบบวิเคราะหเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบวิเคราะหเอกสารที่ตรวจสอบ หาคุณภาพจากผูเ ชี่ยวชาญ
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปวิเคราะหเอกสาร
ภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร
2. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
วิธีการเรียนรูและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดําเนินการสราง
ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อนํามากําหนด
เปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ
2.3 กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ
2.4 สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริม ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยใชแบบระเมินความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็น
ในการสัมภาษณที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการพิจารณาคาเฉลี่ย ( x )
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณ
ตามแนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑการพิจารณา
ของผูเชี่ยวชาญ และการแปลความหมายเชนเดียวกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
แบบวิเคราะหเอกสาร
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2.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม/
สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณ อยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการ ทั้งในประเด็นของผูรับการสัมภาษณ
แนวทางการสัมภาษณ ขั้นตอนการสัมภาษณและขั้นตอนการสรุป มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ( x ) ตั้งแต 4.80 – 5.0 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตั้งแต 0.00 – 0.45 ซึ่งแสดงวาแบบสัมภาษณที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลได (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
จากขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณที่ใชศึกษาขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัด
การเรียนรูที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสรุปได ดังภาพที่ 3.4
ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การสงเสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพือ่ นํามากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ
กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ
สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรู ที่สง เสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชีย่ วชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสัมภาษณที่ตรวจสอบหาคุณภาพจากผูเชีย่ วชาญ
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญ

ภาพที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
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วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ใชแบบวิเคราะหเอกสารในการศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อเติมเต็ม
ทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) สังเคราะหแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียน สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. ใชแบบสัม ภาษณในการวิเ คราะหผูเ รียน สํารวจขอมูล พื้นฐานวิธีก ารเรียนรูของผูเ รียน
โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ
การวิเคราะหขอมูล/สถิติที่ใช
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความตรงตาม
โครงสราง (Construct Validity) ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคลอง
เชิงโครงสราง ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สวนที่เปน
ขอเสนอแนะมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Validity)
2. วิเ คราะหขอมูล ที่ไดจ ากการศึก ษาเอกสารขอมูล พื้ นฐานเชิง นโยบายการจัดการศึก ษา
และผลการศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน รวมทั้งขอมูล
พื้นฐาน วิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ซึ่งไดมาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ ใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) ตามขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค จันทวานิช (2545: 17)
ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือการใชแนวคิดทฤษฎีและการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล
การจดบันทึกและทําดัชนีขอมูลการทําขอสรุปชั่วคราวและการกําจัดขอมูลและการสรางขอสรุป
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เปนการวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค
การวิจัย

วิธีการ
ดําเนินการ

แหลงขอมูล
กลุมตัวอยาง

เครื่องมือ การวิเคราะห
ที่ใชใน
ขอมูล/สถิติ
การทําวิจัย
ที่ใช

ผลที่ไดรับ

1. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะห
พื้นฐานเชิงนโยบาย
เอกสาร
ในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

หลักสูตรการศึกษา แบบวิเคราะห
ขั้นพื้นฐาน
เอกสาร
พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

การวิเคราะห
เนื้อหา
(content
analysis)

ขอมูลพื้นฐาน
เชิงนโยบาย
ในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

2. การวิเคราะหสภาพ การวิเคราะห
ที่คาดหวังตามมาตรฐาน เอกสาร
และตัวชี้วัดของหลักสูตร
กับสภาพที่เปนจริง
ของการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรเพื่อเติมเต็ม
ทักษะที่ตองมีมากอน
(Prerequisite skills)

หลักสูตรการศึกษา แบบวิเคราะห
ขั้นพื้นฐาน
เอกสาร
พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

การวิเคราะห
เนื้อหา
(content
analysis)

ขอมูลมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
ไดชองวางระหวางสิ่ง
ที่คาดหวังกับสิ่งที่
เปนอยู ไดขอมูล
ทักษะที่ตองมีมากอน
(Prerequisite skills)
และจุดประสงค
ทางดานความรู
ทักษะและจิตตนิสัย
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ตารางที่ 3.1 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เปนการวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (ตอ)
วัตถุประสงค
การวิจัย

วิธีการ
ดําเนินการ

3. สังเคราะหแนวคิด
การวิเคราะห
หลักการและทฤษฎีที่ เอกสาร
เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตร
การสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียน

แหลงขอมูล
กลุมตัวอยาง

เครื่องมือ
ที่ใชใน
การทําวิจัย

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติ
ที่ใช

ผลที่ไดรับ

เอกสารแนวคิด
แบบวิเคราะห การวิเคราะห
ขอมูลแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่ เอกสาร
เนื้อหา (content ทฤษฎี งานวิจัย
เกี่ยวของกับการ
analysis)
ที่เกี่ยวของกับ
พัฒนารูปแบบ
ผลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอน
ทางการเรียน
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
การสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียน

4. วิเคราะหผูเรียน
สํารวจขอมูลพื้นฐาน
วิธีการเรียนรู
ของผูเรียน

การวิเคราะห ผูเชี่ยวชาญการ
เอกสาร
สอนคณิตศาสตร

แบบสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน
อยางไมเปน เนื้อหา (content วิธีการเรียนรู
ทางการ
analysis)
ของนักเรียน

5. ศึกษาความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญการ
สอนคณิตศาสตร
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร

การสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญการ
อยางไมเปน สอนคณิตศาสตร
ทางการ

แบบสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูลความตองการ
อยางไมเปน เนื้อหา (content จําเปนในการสงเสริม
ทางการ
analysis)
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียน
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development : D & D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยไดพัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยนําขอมูลที่ได
จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนโครงรางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แลวใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน
ตรวจสอบคุณภาพของโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียน
การสอน แลวนําไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบ
ความเปนไปไดและประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
วิธีดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
มีรายละเอียดดังนี้
1. พัฒนารางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยนําขอมูลที่เปนผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรางรูปแบบการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู
และเครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิท ธิผลของรูปแบบการสอน ตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) จํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร แ ละแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การใช รู ป แบบ
การเรียนการสอน
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3. ตรวจสอบคุณภาพเพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ
4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการทดลองใชภาคสนาม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีดังนี้
1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 1
(IPDSPIL Model)
2. เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ไดแกคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู
3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) จํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบในการวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียน
การสอน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. การสังเคราะหรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 นําขอมูลพืน้ ฐานที่ไดศึกษาวิเคราะหในจากขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรปู แบบ
การสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ซึง่ ประกอบดวย
องคประกอบ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ
และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค ประกอบดวย
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของ ดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมือ แบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted
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Individualization หรื อ TAI) เพื่ อพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิ ชาคณิต ศาสตรทั้ ง หมดข า งต น
สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถพัฒนาเปนหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดดังนี้
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic
Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น
คือ ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรู
จากของเลนชิ้นใหม โดยการเลนของเลนชิ้นนั้น ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น
ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และขั้นที่ 3
เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลานั้น ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศน
เดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนได
เปนอยางดี
กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรูวา
ผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร ซึ่งแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีนี้มีกรอบแนวคิดที่สําคัญดังนี้ ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ความรู
และประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน ครู และเพือ่ น
มีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ตั้งคําถามทาทายความสามารถ
กระตุนสนับสนุนและใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน ซึ่งการเพิ่มพลัง
การเรียนรูของผูเรียนดังนี้ ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) ขั้นที่ 2
การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict) ขั้นที่ 3
ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) ขั้นที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัด
โครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจรโดยประสบการณของผูเรียน
มีผลตอการเกิดของวงจรและวงจรนี้เองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment)
การเรียนรูใหกับตนเอง
วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
องคประกอบเชิงกระบวนการ
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมือ แบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted
Individualization หรือ TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมดขางตน
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สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หรือที่เรียกวา “IPDSPIL Model” ประกอบดวย 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนขั้นที่ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงค
การเรียนรูใหนักเรียนทราบและนําเขาสูบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา (Problem Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณหรือสถานการณ
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ตั้งไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหาครูควรมี
การใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจและที่ให
นักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับบริบท
ในชีวิตจริงของนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถาม หรือปญหา
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญ
 หาในขัน้ ตอนนีค้ รูควร
ใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียนเกิดความเขาใจ
และสามารถแกปญหานั้น ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา นอกจากนี้ สิ่งสําคัญ
ของชั้นเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ หรือเครือ่ งมือ
ตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช เพื่อใหเกิด
การแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหาหลังจากที่
ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคลถึงวิธีการ
ที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผล เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในชั้นเรียน และในระหวางที่นักเรียน
รายงานคําตอบนั้นครูอาจใชคําถาม เพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไมคุณถึง
เริ่มตนดวย... คุณแกปญหานั้นอยางไรบอกไดไหมวาคุณไดคําตอบมาไดอยางไร หรือคุณบอกไดไหมวา
กําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะและ (Practical) นักเรียนฝกทักษะจากโจทย หรือสถานการณที่ครูกําหนดให
แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียน
ชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว
นักเรียนทั้งชั้นชวยกันอภิปรายถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคาํ ถาม
เชน คําตอบทั้งสองนี้เหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมานี้
อีกหรือไม เปนตน และครูควรเชื่อมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ
ขั้นที่ 6 ขั้นบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงสูชีวิตประจําวันและชื่นชมความสําเร็จ (Integration
and Linking to Life) ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวันวาความรูที่เรียนมา
สอดคลองกับเรื่องใดในชีวิตประจําวันบางหลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจํา
บทเรียน นักเรียนจับคูกันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกัน
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เปนคะแนนของกลุม และประกาศชื่นชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่
ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ
องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
1. ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนใหผูเรียนตอง
ไดรับการพัฒ นาตลอดกระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบ รรลุเ ปาหมายและประสบผลสํา เร็จ ไดแก
ความรับ ผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลา
ในการแสดงออก ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม และความสามารถ
ในการแกปญหา
2. ปจจัยสนับสนุน
2.1 การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย ขนาดจํานวน 4 คน
2.2 การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับกิจกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ดังแสดงใน ตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative
Learning) /
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
(Constructivist Theory)
ชวยรายบุคคล(Team Assisted
Individualization หรือ TAI)
ขั้นที่ 1
 การจัดการเรียนการสอนตองอยู  ความรูและประสบการณเดิมเปน  การจัดกลุม (Teams)
ขั้นเตรียมและนําเขาสู บนพื้นฐานวาอะไรที่นักเรียนแตละ พื้นฐานของการสรางความรูใหม
ในการจัดกลุมจะแบงนักเรียนคละ
บทเรียน
คนควรรูการจัดการเรียนการสอน  ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ความสามารถทางการเรียนกลุมละ
(Introduction)
ควรพิจารณาวาจะสามารถพัฒนา เชน ครูและเพื่อน มีสวนชวยใน
4 คน มีนักเรียนที่มีความสามารถ
แนวคิดทางคณิตศาสตรของผูเรียน การสรางความรู
สูง ปานกลางและต่ํา เปนอัตราสวน
ไดอยางไร
1:2:1
 ครูมีบทบาทในการจัดบริบท
 การใหความสําคัญกับการ
 มีการแบงอํานาจหนาที่ความ
การเรียนรู ตั้งคําถามทาทาย
กระตุนใหผูเรียนมีบทบาท และ
รับผิดชอบซึ่งกันและกันระหวางครู
ความสามารถ กระตุนสนับสนุน
กระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู และใหความชวยเหลือการสราง
กับนักเรียน (Shared Authority)
หองเรียนแบบดั้งเดิมครูเปน
 กฎของภาวะสมดุล (The
ความรู
ศูนยกลางของการเรียนรู
Dynamic Principle) กฎนี้
 ผูเรียนเปนผูกระตือรือรน
ครูมีอํานาจสูงสุดในการกําหนด
กลาววา ความเขาใจที่แทจริงใน
ในการเรียน
เปาหมายของการเรียนรู แตสําหรับ
มโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการ
 ผูเรียนตองมีความอยากรู
หองเรียนที่มีการรวมมือกันเรียนรู
ที่เกี่ยวของกับผูเรียน คือเปนขั้น
อยากเห็น (coriosity) และเกิด
ครูและนักเรียนจะรวมกันกําหนด
พื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศน ความขัดแยง (conflict)
ในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน  ความขัดแยงทางปญญานํามาซึง่ เปาหมายของการเรียนรู กิจกรรม
ที่หลากหลายและวิธีการในการ
การที่เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหม การไตรตรอง (reflection)
ประเมินผลตามความสนใจของ
โดยการเลนของเลนชิ้นนั้น
 การสรางความรูของผูเรียนแต
นักเรียน โดยยึดตามกรอบของ
ละคนตางกัน และตางจากที่ผูสอน หลักสูตรและบริบทของเรื่องที่เรียน
คาดหวัง ผูสอนตองยอมรับและ
จัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผูเรียนคิด  เปนการเรียนรูกลุมยอยเปน
กระบวนการทางสังคม ซึ่งผูเรียน
จะเกิดการเรียนรูจากการทํางาน
รวมกับผูอ ื่น
กระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของ
ดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning)
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ตารางที่ 3.2 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) (ตอ)
แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
กระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร
ของดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning)

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
(Constructivist Theory)

 กฎความหลากหลายของการรับรู
(The Perceptual Variability
Principle) กฎนี้เสนอแนะวาการ
เรียนรูมโนทัศนจะมีประสิทธิภาพดี
เมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศน
เดียวกันหลายๆ รูปแบบผานบริบท
ทางกายภาพ นั่นคือ การจัดสิ่งที่
เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน
เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศน
เดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่ง
มโนทัศนทางคณิตศาสตร
(Mathematical concept)
ของผูเรียนไดเปนอยางดี

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรม
การไตรตรอง การสื่อสาร และการ
อภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา

ขั้นที่ 3
 ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มี
ขั้นการวิเคราะหขอมูล โครงสรางมากขึ้น ซึ่งเปนโครงสราง
(Analysis)
ทีค่ ลายคลึง (Isomorphic) กับ
โครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะ
ไดเรียน
 ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่
จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศน
เหลานั้นไปใชชีวิตประจําวัน

 ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวย
ตนเอง
 ไตรตรองสิ่งที่ไดจากการ
อภิปรายกับผูอื่น ผูสอนมีหนาที่
จัดสภาพแวดลอมการเรียนรู
ใหเหมาะสม ตั้งประเด็นปญหา
ที่ทาทาย และชวยเหลือใหผูเรียน
สรางความรูไดเอง
 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรม
การไตรตรอง การสื่อสาร และการ
อภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา
 การไตรตรองกระตุนใหเกิด
การจัดโครงสรางใหมทางปญญา
(cognitive restructuring)

ขั้นที่ 2
ขั้นนําเสนอปญหา
(Presentation)

การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
ชวยรายบุคคล(Team Assisted
Individualization หรือ TAI)
 ครูทําหนาที่เปนผูประสานงาน
เพื่อเชื่อมโยงความรู (Mediators)
ครูจะตองเปนผูใหความชวยเหลือ
นักเรียนในการเชื่อมโยงขอมูลใหม
ใหเขากับประสบการณเดิมของ
นักเรียนและสามารถขยายไปสู
ขอบเขตของการเรียนรูในบริบท
อื่น ๆ
 ครูชวยใหนักเรียนเขาใจถึง
บทบาทของตนเองวาจะตอง
ดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดปญหา
ความสงสัย นอกจากนั้นครูยงั
สามารถชวยแนะนําใหนักเรียน
ทราบวาจะเรียนรูไดอยางไร
ซึ่งบทบาทนี้ของครูถือวามี
ความสําคัญมากในกระบวนการ
รวมมือกันเรียนรู
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ตารางที่ 3.2 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) (ตอ)
แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
กระบวนการเรียน
การสอนของ
รูปแบบการเรียน
การสอน
ขั้นที่ 4
ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู (Sharing)

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส
(Dienes’s Theory of Mathematics
Learning)
 กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร
(The mathematical variability principle)
กฎขอนี้กลาวอางวา การอางอิงมโนทัศน
ทางคณิตศาสตร (Generalization of
mathematical concept ) หรือการนํามโน
ทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ถาตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับมโนทัศน
นั้นเปลี่ยนไปอยางระบบ ในขณะที่คงไวซึ่งตัว
แปรที่เกี่ยวของกับมโนทัศนนั้น ๆ

การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning) /
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
(Constructivist Theory)
ชวยรายบุคคล
(Team Assisted
Individualization หรือ TAI)
 การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้น  มีการจัดกลุมของนักเรียน
ภายในตัวผูเรียนจากการมี
แบบคละความสามารถ
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
(Heterogeneous Grouping)
ภายนอก
ทัศนะประสบการณ ภูมิหลัง
ของนักเรียนทั้งหมดเปนสิ่ง
 ผูเรียนแตละคนจะสราง
ความรูดวยวิธีการแตกตางกัน สําคัญมากที่จะทําใหคุณภาพ
เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการเรียนรูสูงขึ้น สําหรับ
หองเรียนที่รวมมือกันเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดสอื่ สาร
และมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนโดย นักเรียนตองมีการเรียนรู
ผูสอนคอยชวยเหลือใหผูเรียน จากบุคคลอื่น เพราะจะให
ความสําคัญกับแนวคิด
นําความรูที่มีอยูออกมาใช
ประสบการณและพื้น
 มนุษยสรางความรูผาน
ฐานความรูของนักเรียนทุกคน
กิจกรรมการไตรตรอง
การสื่อสาร และการอภิปราย  มีการแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกันระหวางครู
ซึ่งทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา กับนักเรียน (Shared
Knowledge)
 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน
(peer interaction) กอใหเกิด  ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ
คือ ใชการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
ความขัดแยงทางปญญา
และกัน ใชปฏิสัมพันธกันอยาง
(cognitive conflict)
ใกลชิด ใชความรับผิดชอบใน
ตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย
ใชทักษะทางสังคมและใชทักษะ
ในกระบวนการกลุม
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ตารางที่ 3.2 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) (ตอ)
แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
กระบวนการ
เรียนการสอน
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน
ขั้นที่ 5
ขั้นฝกทักษะและ
บูรณาการแนวคิด
(Practical and
Integration)

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร
ของดีนส (Dienes’s
Theory of Mathematics
Learning)

 กฎการสราง (The
constructivism principle)
กฎขอนี้ใหความสําคัญกับ
ความสรางความรูวาผูเรียน
ควรไดพัฒนามโนทัศนจาก
ประสบการณในการสราง
ความรูเพื่อกอใหเกิดความรู
ทางคณิตศาสตรที่สําคัญและ
มั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคง
เหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะห
ทางคณิตศาสตร
ขั้นที่ 6 ขั้น
 กฎการสราง (The
เชื่อมโยงสู
constructivism principle)
ชีวิตประจําวัน
กฎขอนี้ใหความสําคัญกับ
และชื่นชม
ความสรางความรูวาผูเรียน
ความสําเร็จ
ควรไดพัฒนามโนทัศนจาก
(Linking to Life ประสบการณในการสราง
and
ความรูเพื่อกอใหเกิดความรู
Appreciation) ทางคณิตศาสตรที่สําคัญและ
มั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคง
เหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะห
ทางคณิตศาสตร

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
(Constructivist Theory)

การเรียนรูรวมกัน
(Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (Team Assisted
Individualization หรือ TAI)

 ทฤษฎีนี้เนนวาความรูเปนสิ่งที่ปลูกสรางขึ้น
โดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณที่
มีอยูเปนพื้นฐานในการสรางความรูใหม
 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง
การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขา
สรางประสบการณในการแกปญหา

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง
การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขา
สรางประสบการณในการแกปญหา

 ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับ
ความรวมมือกันของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุม และโอกาสประสบ
ความสําเร็จที่เทาเทียมเขาไวดวย
เสมอ เพียงแตการนํามาใชใน
แนวทางที่ตา งกัน
 ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ
คือ ใชการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด
ใชความรับผิดชอบในตัวเองตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย ใชทักษะ
ทางสังคม และใชทักษะใน
กระบวนการกลุม

ผลการพัฒนาไดรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) มีรายละเอียดแสดงในภาพที่ 3.5
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รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
องคประกอบเชิงกระบวนการ
การเรียนการสอน
“IPDSPIL Model”
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน
(Introduction)
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา
(Problem Presentation)
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล
(Data Analysis)
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะและ (Practical)
ขั้นที่ 6 ขั้นบูรณาการแนวคิดและ
เชื่อมโยงสูช ีวิตประจําวันและชื่นชม
ความสําเร็จ
(Integration and Linking to Life)

องคประกอบเชิงเงื่อนไข
การนํารูปแบบไปใช
ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่
กระตุนใหผูเรียนตองไดรับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จ ไดแก ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลาใน
การแสดงออก ความกระตือรือรนในการเรียน
การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม
และความสามารถในการแกปญหา
ปจจัยสนับสนุน
1. การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย
ขนาด จํานวน 4 คน
2. การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับกิจกรรม
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ภาพที่ 3.5 IPDSPIL Model (ตอ)
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค
กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศน
ในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นนั้น ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic)
กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และ ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหล านั้นไปใชชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรม
ที่หลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี
กฎการสราง (The constructivism principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรูวาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรู เพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้ ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน ครูและเพื่อน
มีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุนและใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน ซึ่งการเพิ่ม พลัง
การเรียนรูของผูเรียน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) ขั้นที่ 2 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict)
ขั้นที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) ขั้นที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) และขั้นที่ 5 ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจร
โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจรและวงจรนี้เองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมทํางานกําหนดให นักเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยปกติจะมี
4 คน เปนนักเรียนที่เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบงเปน 2 ประเภท คือ เปนคะแนนสอบรายบุคคล และเปนคะแนนคาเฉลี่ยของทั้งกลุม ในการทดสอบ
นักเรีย นตางคนตางทํ า แตเ วลาเรียนตองรวมมื อกัน ดั งนั้นนักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามชวยนั กเรีย นที่เรีย นออน เพราะจะทําใหคะแนนเฉลี่ ยของกลุมดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนออนก็จะพยายามชวยตนเอง
เพื่อไมใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ําลง

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูมีความสามารถทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

85

1.2 นํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร
ที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอง
เชิงโครงสรางของรูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ซึ่งมีระดับมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/
สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม และองคประกอบ
ของรูป แบบการเรียนการสอนแตล ะองคป ระกอบ คือ องคป ระกอบเชิง หลัก การและวัตถุป ระสงค
องคประกอบเชิงกระบวนการและองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช การประเมินความเหมาะสม/
สอดคลองเชิงโครงสรางกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคลองมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคลองมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคลองปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคลองนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคลองนอยทีส่ ุด
การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสมเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง ของรูปแบบ
การเรียนการสอน ผลการประเมินพิจารณาคาเฉลี่ย (x) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม
และองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการ วัตถุประสงค
องคประกอบเชิงกระบวนการ และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179)
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยที่สุด
พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
สามารถนําไปทดลองใชได
1.3 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบรูปแบบการเรียน
การสอนอยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการประเมินทั้งในประเด็นการกําหนดองคประกอบรูปแบบการเรียน
การสอนอยูในภาพรวม การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 องคประกอบของรูปแบบแตละองคประกอบมีความสัมพันธ
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สอดคลองส ง เสริ ม ซึ่ง กั นและกัน องคป ระกอบรูป แบบการเรีย นการสอนแตล ะองคป ระกอบ คื อ
1) องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิด
และทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นถึงจุดเนน
ในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดในตัวผูเรียน
หลักการและเหตุผลมีความสอดคลองกัน 2) องคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอน
มีขั้นตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเนื่องกัน ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับ
หลักการและวัตถุประสงค 3) องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู
มีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียน
การสอน คาความเหมาะสมสอดคลองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.80 - 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตั้งแต 0.00 - 0.45 ซึ่งแสดงวารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาสม/สอดคลองเชิงโครงสราง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากนี้แลว
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขในเรื่องความชัดเจนของขอความและภาษาที่ใชเพิ่มเติมรายละเอียดในขัน้ การนําเสนอ
เนื้อหา จัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตรใหชัดเจนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไป
ทดลองใช
2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียน
การสอนและแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
คูม ือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู
2.2 สรางคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 หนวย
ดังตัวอยางของแผนการจัดการเรียนรู ทายคูมือการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ในภาคผนวก ค
2.3 นําคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของคูมือการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
ของคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียดในคูมือและแนวทางในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช ซึ่งสาระสําคัญในคูมือ ประกอบดวยแนวทางในการนํารูปแบบการเรียน
การสอนไปใช ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด หลักการและทฤษฎี
ที่ใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ตัวอยางแผนการจัด
การเรียนการสอนตามรูปแบบของการเรียนการสอน ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล
รวมทั้งรายละเอียดในคูมือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูที่ตองการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใช องคประกอบตาง ๆ ของรูป แบบการเรียนการสอน ทราบถึงสิ่งที่ตองศึก ษา จัดเตรียมและใช
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ในการดําเนินการเรียนการสอนอยางราบรื่นและบรรลุผลตามจุดมุงหมาย
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ของรูปแบบการเรียนการสอน แนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชมีความชัดเจนเพียงพอ
สําหรับการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียน
และใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรูซึ่งมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอน
และการประเมินผล การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของคูม อื
การใชรูป แบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินพิจ ารณาจากคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเหมาะสมสอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียด
ในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช สาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
และการประเมินผลตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑ
การพิจ ารณาของผูเชี่ยวชาญ และการแปลความหมายเชนเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม
สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน
2.4 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียดในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใชอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมินคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.80 - 5.00
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต 0.00 - 0.45 ซึ่งแสดงวาคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากนี้แลวผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขในเรื่อง
ความชัดเจนของขอความและภาษาที่ใช เพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นการนําเสนอเนื้อหา จัดประสบการณ
การเรียนรู ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช และไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองของสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เนือ้ หา กิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล อยูในระดับมากทีส่ ดุ ทุกรายการประเมิน
คาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.80-5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต 0.00 - 0.45
ซึ่งแสดงวาแผนการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปทดลองใชได
(รายละเอียดใน ภาคผนวก ข)
2.5 นํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรปู แบบการเรียนการสอน ไดแก
คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ที่ผานการหาคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
และปรับปรุง แกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ 80/80 ทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 21 คนโดยภาพรวมไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอนเทากับ 81.75/80.32 (รายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ข)
จากขั้ นตอนการพัฒ นารูป แบบการสอนตามแนวคิ ดการสร างองคความรู ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สรุปดังภาพที่ 3.6
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นําขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางคูม ือ
การใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมและตรงตามประเด็น
สรางคูม ือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู
นําคูมือการใชรปู แบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
นํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรปู แบบการเรียนการสอน
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ทีผ่ านการหาคุณภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2)
โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)
ภาพที่ 3.6 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) จํานวน 2 ฉบับ คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบทดสอบแบบปรนัย
วิธีดําเนินการ
3.1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรและกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทีผ่ ูวิจัยพัฒนาขึ้น
3.1.2 วิเคราะหสาระสําคัญ เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
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3.1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจํานวน 30 ขอ
3.1.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
3.1.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี IOC ไดตั้งแต 0.67-1.00
ซึ่งแสดงวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง
สามารถนําไปทดลองใชได
3.1.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไปทดลองใช (Tryout)
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งเปนนักเรียนที่เรียนรายวิชานี้มาแลว โดยเลือก
มาอยางเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหตอไป
3.1.7 นําคะแนนที่ไดจากการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอ
หาดัชนีคาความยาก คาอํานาจจําแนกและวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อมั่น ไดคาความยาก ตั้งแต
0.26–0.76 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.21–0.71 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.88
จากขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สรุปไดดัง ภาพที่ 3.7
ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และกรอบแนวคิด
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
วิเคราะหสาระสําคัญ เนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct Validity)
และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรทปี่ รับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Tryout) แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอ
หาดัชนีคาความยาก คาอํานาจจําแนก และวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อมั่น
ภาพที่ 3.7 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
3.2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนั กเรี ย นที่ มี ต อการใช รู ปแบบการเรี ยนการสอน
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใชประเมินความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการดําเนิน
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การเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ประกอบดวย ความคิดเห็นในดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรม
จิตตนิสัย โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยทีส่ ุด
การแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน
กําหนดเกณฑ ดังในตารางที่ 3.3
คะแนนความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอ การใช
รูปแบบการเรียนการสอน
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยมาก
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยนอย
ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปู แบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด

วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น
3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใชแบบประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของเนื้อหา ภาษาที่ใชในขอความ
ที่ประเมิน กับองคประกอบดานกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและพฤติกรรม จิตตนิสัย
การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น
ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตาฐานของคะแนนความเหมาะสม/ความสอดคลอง
ของเนื้อหา ภาษาที่ใชในขอความที่ประเมินกับองคประกอบดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญและการแปลความหมายเชนเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
ของรูปแบบการเรียนการสอน
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4. นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเลี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองตั้งแต 4.80 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต 0.00 – 0.45 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่สรางขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลได นอกจากนี้แลว
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขภาษาที่ใชตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได
5. นําแบบสอบภามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช
(Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไป
วิเคราะหตอไป
6. นําคะแนนที่ไดจากกการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาอํานาจจําแนก (t) ระหวาง 2.32** - 4.34** และได
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.778
จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปไดดังภาพที่ 3.8
ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น
นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีส่ รางขึ้นเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองและปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาพที่ 3.8 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) ผูวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง

เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถิติที่ใช

ผลที่ไดรับ

1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การสอนตามแนวคิด
การสรางองคความรูต าม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.1 สังเคราะหรูปแบบการ วิเคราะหเอกสาร
เรียนการสอนคณิตศาสตรที่
สงเสริมความสามารถในการ
คิดขั้นสูงและจิตตนิสัย
ของนักเรียน

เอกสารขอมูล
พื้นฐานที่ได
วิเคราะหใน
ขั้นตอนที่ 1

แบบวิเคราะห
เอกสาร

การวิเคราะหเนื้อหา โครงรางรูปแบบการ
(Content analysis) สอนตามแนวคิดการ
สรางองคความรูต าม
แนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1

1.2 ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบความตรง
ตามโครงสราง
เพื่อยืนยันความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนการสอน (Content Validity)
และความตรงตาม
เนื้อหา (Content
Validity)

ผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนารูปแบบ
และดานการสอน
คณิตศาสตร
จํานวน 5 คน

แบบประเมินความ
เหมาะสม/
สอดคลองเชิง
โครงสรางซึ่งมี
ลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา
(Rating Scale)
5 ระดับ

หาคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานไมเกิน
1.00 ขอเสนอแนะ
นํามาวิเคราะห
เนื้อหา

1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพ ทดลองใช (Tryout)
ของรูปแบบการเรียน
การสอน

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2559
จํานวน 21 คน

รูปแบบการเรียน คา E1/E2
การสอน คูมือการ ตามเกณฑ 80/80
ใชรูปแบบการเรียน
การสอนแผนการ
จัดการเรียนรู

รูปแบบการเรียน
การสอน (โครงราง)
ผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ

รูปแบบการเรียน
การสอน (โครงราง)
ผานการตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 3.4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ)
วัตถุประสงคการวิจัย
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก
2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียน

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง

เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถิติที่ใช

ผลที่ไดรับ
ขอมูล แนวคิด
ทฤษฎี หลักการ
ที่เกี่ยวของและ
ลักษณะ/ประเภท
ของเครื่องมือใน
การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร
ของนักเรียน

วิเคราะหเอกสาร

เอกสาร ตํารา
เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี หลักการใน
การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตรของ
นักเรียน

แบบวิเคราะห
เอกสาร

การวิเคราะห
เนื้อหา (Content
Analysis)

2.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล

สรางเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล

แบบวิเคราะห
เอกสาร

การวิเคราะห
เนื้อหา (Content
Analysis)

เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก
แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนและ
แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ
การใชรูปแบบ
การเรียนการสอน

2.3 ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content
Validity) และความตรง
ตามโครงสราง
(Construct Validity)

ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา
(Content Validity)
และความตรงตาม
โครงสราง
(Construct Validity)

ผูเชี่ยวชาญ 5 คน

แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
ความสอดคลอง
เชิงโครงสรางซึ่งมี
ลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา
(Rating Scale)
5 ระดับ

หาคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานไมเกิน
1.00 สวนที่เปน
ขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา

เครื่องมือที่ผาน
การตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2
ปการศึกษา 2558
ซึ่งเปนนักเรียน
ที่เรียนรายวิชานี้
มาแลว 30 คน

แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียน

คาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก
คาความเชื่อมั่น

เครื่องมือที่ผาน
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ

2.4 ตรวจสอบ
ทดลองใช (Tryout)
ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร
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ตารางที่ 3.4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ)
แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง
ผูเชี่ยวชาญ 5 คน

เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย
แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
ความสอดคลองเชิง
โครงสรางซึ่งมี
ลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา
(Rating Scale)
5 ระดับ

การวิเคราะห
ผลที่ไดรับ
ขอมูล/ สถิติที่ใช
หาคาเฉลี่ยโดยใช เครื่องมือที่ผานการ
เกณฑคาเฉลี่ย
ตรวจสอบคุณภาพ
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป จากผูเ ชี่ยวชาญ
และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานไมเกิน
1.00 สวนที่เปน
ขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา

ทดลองใช (Tryout)

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2
การศึกษา 2558ซึ่ง
เปนนักเรียนที่เรียน
รายวิชานี้มาแลว
30 คน

แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
คณิตศาสตร
ของนักเรียน

คาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก
คาความเชื่อมั่น

ทดลองใช(Tryout)

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2
ปการศึกษา 2558
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียน
การสอน

วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีดําเนินการ

2.3 ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา
(Content Validity)
และความตรงตาม
โครงสราง
(Construct Validity)

ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา
(Content Validity)
และความตรงตาม
โครงสราง
(Construct Validity)

2.4 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร
2.5 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน

เครื่องมือที่ผาน
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ผาน
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : การทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยนําแนวคิด ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida
ที่ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนใหมีความเปนระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Kruse,2009: 1) ในขั้นการนําไปใช
(Implementation) รวมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ในขัน้ การวิจยั
(Research : R2) ในขั้นนี้ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุม เปาหมาย
โดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัย
แบบ Embedded (The Embedded Design) วิธีการเชิงปริมานเปนวิธีหลักและวิธีเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง
(Creswell and Plano Clark, 2007: 67) รวมกับการใชรูปแบบการวิจัย Pre - Experimental Design
โดยประยุกตใชแบบแผนการการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
(The one group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 144)
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กลุมเปาหมายในการวิจัย
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา
2560 โรงเรียนเมืองเดช จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน จํานวน 16 คนดําเนินการทดลองกับกลุมเปาหมาย
ในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ใชเวลาทดลอง 1 ภาคเรียน
แบบแผนการทดลอง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยประยุกตใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียมนิลพันธุ, 2555: 144)
ดังนี้
แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง
การใชรูปแบบการเรียนการสอน
O1
X
O2
O1
หมายถึงการทดสอบกอนการเรียน
X
การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร
O2
หมายถึงการทดสอบหลังเรียน
แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนในชวงเวลาระหวางเรียน

x
x

o

x

o

x

o

x

o

หมายถึง การเรียนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
o หมายถึง การทดสอบระหวางการเรียน
วิธีดําเนินการ
หลัง จากการดําเนินการพัฒ นารูป แบบการเรียนการสอนพัฒ นาเครื่องมือประกอบการใช
รูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
1. การดําเนินการทดลองใชรปู แบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้นมา มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ชี้แจงรายละเอียดการใชรูปแบบการเรียนการสอน หลักการเหตุผลและประโยชนให
ผูเ รียนทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนการสอนวิธีการเรียนการวัดประเมินผล
และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
1.3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนด
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2. ทดสอบระหวางเรียน เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเ รียน 4 ระยะ
3. ทดสอบหลังเรียน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลหลังจากการใชรูปแบบการเรียน
การสอนเสร็จสิ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู
3. เครื่อ งมื อที่ ใ ชใ นการประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรีย นการสอนคณิ ตศาสตร
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การใชรปู แบบการเรียนการสอน
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนํา
ไปใช (Implementation : I) ผูวิจัยนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ไปทดลองใช สรุปไดดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช
(Implementation: I) : การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค
การวิจัย
เพื่อทดลองใช
รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1

วิธีดําเนินการ
1. ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียด
การใชรูปแบบการเรียนการสอน
หลักการเหตุผลและประโยชนใหกับ
ผูเรียนทราบและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
วิธีการเรียน การวัดประเมินผล
และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเพื่อใหผล
การใชรูปแบบการเรียนการสอน
เกิดประโยชนสูงสุด
2. ทดสอบกอนเรียน
3. ดําเนินการทดลองดวยรูปแบบ
การเรียนการสอน
4. ทดสอบระหวางเรียน
5. ทดสอบหลังเรียน

แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง

เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 1 ที่กําลัง
ศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา
2560 จํานวน
นักเรียน 16 คน

- รูปแบบการเรียน
การสอน
- คูมือการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน
- แผนการจัดการ
เรียนรู
- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร

การ
วิเคราะห
ขอมูล/
สถิติที่ใช

ผลที่ไดรับ
ไดรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 1 ที่ผานการ
นําไปใชจริง
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development :D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E)
การประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยใชแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในขั้นของการพัฒนา
(Development : D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจําลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน
ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ที่ดําเนินการลําดับขัน้ ตอน
ใหมีความเปนระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Kruse, 2009:1) รวมกับแนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบของ ดิกร แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนของจอยซ และเวลล (Joyce and Weil, 2009: 9) การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้
เปนการนําผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 โดยผลการวิเคราะห
ประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนและความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พรอมที่จะนํา
ไปใชตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อ ประเมิน ผลการใช รู ป แบบการสอนตามแนวคิด การสรา งองค ความรูต ามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง
การใชรูปแบบการเรียนการสอน แลวนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
วิธีดําเนินการ
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอน
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การใชรปู แบบการเรียนการสอน
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย
1. วิเคราะหองคประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบและประมวล
สรุปขอมูลดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
2. วิเคราะหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
3. วิเ คราะหผ ลดานความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ที่สงเสริมการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2)
ซึ่งเปนการประเมินผล (Evaluation : E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล
(Evaluation : E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล/ เครื่องมือที่ใช การวิเคราะห
กลุมตัวอยาง ในการวิจัย ขอมูล/ สถิติที่ใช

ผลที่ไดรับ

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.1 เปรียบเทียบความ
ทดสอบ
สามารถในการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน กอนและ
หลังการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตรที่สงเสริม
ความสามารถในการคิด
ขั้นสูงและจิตตนิสัย
2. เพื่อสอบถามความ
นักเรียนตอบ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ แบบสอบถาม
การใชรูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตรฯ

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 1

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

คาเฉลี่ย ( X )
คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
t-test dependent
และวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนกอน
และหลังการใช
รูปแบบการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร

นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะหเนื้อหา

ขอมูลแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนฯ
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ตารางที่ 3.6 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล
(Evaluation : E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ)
วัตถุประสงคการวิจัย
3. เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตรฯ

วิธีดําเนินการ
พิจารณาตรวจสอบ
โดยละเอียดทุก
องคประกอบของ
รูปแบบการเรียน
การสอนแลว
ปรับปรุง
รายละเอียดของ
รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model)

แหลงขอมูล/ เครื่องมือที่ใชใน การวิเคราะห
กลุมตัวอยาง
การวิจัย
ขอมูล/ สถิติที่ใช
รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 (IPDSPIL
Model)

- แบบทดสอบ
การวิเคราะหคาที
- แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการ
ใชรูปแบบการเรียน
การสอน

ผลที่ไดรับ
รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน กลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒ นารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่1 (IPDSPIL Model) ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)
การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design) ใชวิธีการเชิงปริมาณ
เปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง (Creswelland Plano Clark, 2007 : 67) มีวัตถุประสงค
ในการพัฒนารูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) และศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ศึกษา
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
การออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D & D) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การนําไปใช (Implementation : I) ทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E)
ประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสรางองคความรูต ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ไปใชในการขยายผล
ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยศึก ษาวิเ คราะหขอมูล พื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึก ษาโดยวิเ คราะหม าตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
และศึกษาวิเคราะหสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills)
โดยศึกษาวิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะหสภาพที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานและตัวขี้วัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญ ของผูเ รียนและคุณลักษณะอันพึง ประสงค
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รวมทั้งวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบ
ในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวง
ระยะที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติเ ข าสูโ ลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง ศึ ก ษาผลการประเมินคุ ณภาพการศึ ก ษาในระดั บ ชาติ
(การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (A-NET)
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ PISA, Trends inInternational
Mathematics and Science Study หรือ TIMSS) ในสวนของการสังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง
ของนั ก เรี ยน ผู วิจัย สัง เคราะหก รอบแนวคิด ในการพัฒ นารูป แบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียน 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
วิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธรี อง (Creswell and Plano Clark , 2007 : 67) วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การจัดการศึกษาคณิตศาสตร
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทาง
การจัดกิจ กรรมการเรีย นรูเ พื่อพัฒ นาทัก ษะการคิด ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ ประถมศึกษา นอกจากนี้แลวผูวิจัยศึกษา
วิเคราะหผูเรียน โดยสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูสมรรถนะในการเรียนรูของนักเรียน จากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
การศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิเคราะห
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร และการสงเสริม
ความสามารถในการคิดขั้นสูง ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิดสําคัญ คือมีมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย
ในการพัฒนาผูเรียน (Standards – based Curriculum) มาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบ และแนวทางใน
การสรางหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ทําใหทราบวาอะไรเปนสิ่งสําคัญ
ที่นักเรียนควรรูและปฏิบัติได ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้น จะตองเตรียมความพรอม
ของผูเรียนในเรื่องตอ ๆ ไป ดวยการตรวจสอบทบทวนความรูมโนทัศนและทักษะพื้นฐานที่จําเปนใน
การเรียนรูเรื่องใหม สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเนื้อหา
และมโนทัศน ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรมหรือตั้งคําถามที่กระตุนใหนักเรียนคิด อธิบายและใหเหตุผล
เชน จัดกิจกรรมรวมกันเรียนรูแบบตางๆใหนักเรียนแกปญหาโดยใชความรูที่เรียนมาแลวหรือเรียนรู
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ผา นการแก ปญ หา ใหนั ก เรี ยนใช ความรูท างพี ชคณิต ศาสตรใ นการแก ป ญ หาหรือ อธิ บ ายเหตุ ผ ล
ทางเรขาคณิต ใชความรูทางคณิตศาสตรอธิบายเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน กระตุนให
นักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการแกปญหาและสรางสรรคผลงานที่หลากหลาย การประเมินผล
ดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรประเมินไดจากกิจกรรมที่นักเรียนทํา จากการทําแบบฝกหัด
จากการเขียนอนุทินหรือจากการสอบ โดยใชขอสอบที่เปนคําถามปลายเปดที่ใหโอกาสนักเรียนแสดง
ความสามารถการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาผูเรียนทางดานการคิดและกําหนดไวเปนสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน ดวยถือวาเปนทักษะ
ที่จะนําไปสูการสรางความรูและการนําความรูไ ปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ประเด็นหลักของการจัด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นอยูที่เปาหมาย นั่นคือคุณภาพของผูเรียนผูสอนจะใชวิธีการจัดการเรียนรู
แบบใดก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสม แตสิ่งทีต่ องยึดไว คือเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามตัวชี้วัด 4 ประการ
ไดแก 1) มีวธิ ีคิดระดับสูง เชน คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณและสรางสรรค 2) มีวิธีการเรียนรู
หรือเปนบุคคลแหงการเรียนรูสามารถสืบเสาะแสวงหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงขอมูลที่เหมาะสม
3) มีทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจนมีทักษะสังคม 4) มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค
(วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล, 2552: 94-95) การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตร
สูการปฏิบัติ ซึ่งจําเปนตองพัฒนาใหถึงมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนั้นในกระบวนการของการจัดการเรียนรู
จะตองพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุม ทั้งในเรื่องขององคความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูกับเรือ่ งของคุณธรรม
จริยธรรม โดยเปาหมายของการจัดการเรียนรู คือ การพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีเหตุมีผล สามารถประยุกต
ใชความรูในการแกปญหาและการทํางานในสถานการณตาง ๆ ได (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2552 : 99) การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู นําไปสูการพัฒนา
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานของความเชื่อ
วาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการเรียนรูจึงตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาเด็กตามศักยภาพและคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนตองอาศัยกระบวน
การเรียนรูที่หลากหลายนําไปสูการบรรลุเปาหมายของหลักสูตร การพัฒนาผูเ รียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ตลอดจนมุงพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมือง
ไทยและพลโลก ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง
6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ
ผลการวิเคราะหสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา ผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนต่ํา ทั้งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับนานาชาติ (Program
Student Assessment หรือ PISA, Trends in International Mathematics Science Study หรือ TIMSS)
และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET)
และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (A-NET)) ปจจัยสําคัญหนึ่งคือวิธีการสอนหรือวิธีจดั การเรียนรู
เพราะหัวใจสําคัญของการสอน คือ สอนใหผูเรียนเรียนรูเปน มีความสามารถในการเรียนรูอยางมีสทิ ธิผล
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ไมใชสอนใหผูเ รียนรู และจําแตเพียงเนื้อหาแตไมเขาใจในมโนทัศน ควรสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห
สังเคราะหและประเมินคา สามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณอื่นๆ ได วิชาคณิตศาสตรมีสวนสําคัญ
ในการพัฒ นาความคิดเชิงวิเ คราะห ฝกใหใชความคิดเชิงวิเคราะหในการแกปญหาและฝก วิเคราะห
กระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่ง เปนการวิเคราะหกระบวนการ หาขอสรุปขั้นตอนวิธีที่จะตองทําใน
การแกปญหา สาเหตุสําคัญที่นักเรียนคิดแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไมไดเพราะไมทราบวาจะเริ่มตน
แกปญหาอยางไรและไมเขาใจปญหา ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของนัก เรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและปญ หาที่พบ (สัม ภาษณนัก เรียน จํานวน 10 คน
เมื่อวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ 2558) สรุปไดดังนี้
1. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตสาสตรเพราะเปนวิชาทีเ่ นนความเขาใจ ใชความสามารถในการคิด
และการคํานวณมากกวาการทองจํา
ดังขอมูลจากการสัมภาษณนักเรียนตอไปนี้
1) ชอบวิชาคณิตศาสตร เพราะชอบคิดเลข คํานวณ ใชความเขาใจมากกวาความจํา
2) ชอบเรียนคณิตศาสตร เพราะหากไดรบั การฝกทําโจทยบอยๆ จะชวยใหเรียนเกงขึ้น
3) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรที่มีโจทยทาทายความสามารถใหคิด ถาสามารถคิดแกโจทย
ปญหาไดจะรูสึกสนุก แตถาคิดไมไดและเมื่อพยายามแลวก็ยังคิดไมไดอยูดีก็จะมีความรูสึกทอบาง เบื่อบาง
4) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะเปนวิชาที่ตองใชทักษะในการแกปญหาใชเหตุผล
ใชการคิดอยางรอบคอบ เมื่อสามารถแกปญหายาก ๆ ไดก็เกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจนําการเรียนตอไป
5) ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรเพราะเปนวิชาที่เนนความเขาใจและใชความสามารถใน
การคิดคํานวณมากกวาการทองจํา แตไมคอยชอบโจทยปญหา สิ่งที่ตองการจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร
คือความเขาใจ ความละเอียดรอบคอบและความสามารถในการคิดวิเ คราะหโ จทยไดอยางรวดเร็ว
และแมนยํามากขึ้น
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 ตองการใหสง เสริม
และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความโจทย รวมทั้งปญหาในเรื่องของความละเอียดรอบคอบ
ในการคิดคํานวณ
2. การสอนของครูไมควรเปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทานั้น ควรใหนักเรียนมีโอกาส
ฝกใชกระบวนการคิด สงเสริมความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชอยางตอเชื่อมโยง มีทักษะ
การคิดวิเคราะหและแกปญหา
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ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปนี้
1) การเรียนวิชาคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จและเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช
ผู เ รี ยนจะต องมี ความเข า ใจ สามารถสร า งมโนทั ศน ได นอกจากต องใช ทั ก ษะการคิ ดขั้ น พื้ น ฐาน
จํา เขาใจ นําไปใช แลวยังจําเปนตองใชทักษะการคิดขั้นสูง โดยเฉพาะการคิดวิเคราะหอันจะนําไปสู
การคิดแกปญหา การใชเพียงความรูความจําไมเปนการเพียงพอตอการแกปญหาในสถานการณที่เปลี่ยนไป
หรือโจทยปญหาที่พลิกแพลง
2) ปญหาสําคัญหนึ่ง คือการสอนของครูที่เปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทานั้น
ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสฝกใชกระบวนการคิด ไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชอยางตอเนื่องเชื่อมโยง
ขาดทั ก ษะการคิ ดวิ เ คราะห และการแกป ญ หา ควรมุง ใหผู เ รียนเรี ยนด วยความเขาใจ สอนแนวคิ ด
ใหผูเรียนไดคิดตามเปนลําดับขั้นตอน มีเหตุผล มุงใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ เชนทักษะในการคิดคํานวณ
ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ แมนยํา และรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการเรียน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
3) การฝกทักษะเปนสิ่งสําคัญ ควรเนนกระบวนการและใหความสําคัญกับการตรวจสอบยอนกลับ
3. การจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง
ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตรตอไปนี้
“ครูใชวิธีการสอนแบบเดียวกันกับผูเรียนทุกคนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมาก มุงเนื้อหา
และมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา มักใชวิธีการบรรยาย บอกใหจดจํา แสดงวิธีทําใหดู ไมเนนกระบวนการคิด
การจัดการเรียนการสอนไมไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง ควรสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถคิดอยางอิสระ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกในการฝกทักษะ”
การศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิด
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ การพัฒนารูป แบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) พบวา
การศึกษาวิเคราะหผูเรียนโดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของนักเรียน จากการสัมภาษณ
ผูเ ชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเ ปนทางการ พบวา นัก เรียนคุนเคยกับ การฟง บรรยาย
โดยสวนใหญจะไมกลาซักถาม ไมมีสวนรวมในการอภิปราย ถาม ตอบ นักเรียนที่ตั้งใจเรียนจะมีพฤติกรรม
ในการตั้งใจฟง จดบันทึก ไมคุย และมีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ขาดสมาธิในการเรียน ถึงแมจะไมคุย
แตไมมีสมาธิจดจออยูกับการเรียน อาจเหมอลอย ทํางานอื่นไปดวย นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจํานวนมาก
ที่มีพฤติกรรมในการจดบันทึกพรอมกับการคุย ไมคิด ไมฟง หรือฟงอยางไมตอเนื่อง ซึ่งวิธีการเรียนรู
ของนักเรียนในลักษณะนั้นทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการฝกทักษะกระบวนการคิด การเชื่อมโยง
ความรู ความคิด ดังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร ตอไปนี้
(สัมภาษณอาจารย จํานวน 3 คน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558) สรุปไดดังนี้
1. นักเรียนยังขาดการตระหนักรูในคุณคาของกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด ชอบวิธีลัด
สูตรลัด ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร ตอไปนี้
“เมื่อนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการแกปญหาและไมรูแนวทางในการจัดการสงผลใหเกิด
ความยอทอ หมดกําลังใจ เกิดความเบื่อหนาย ทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน ปดโอกาสในการพัฒนา”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558)
“เนื้อหาชวงแรกๆที่ไมซับซอนนักเรียนยังคงตั้งใจเรียน แตเมื่อตองใชสมาธิ จดจออยูกับการเรียน
ที่ยุงยาก ซับซอนขึ้น เปนเวลาที่ตอเนื่องนานๆหลายๆคน ก็หมดความอดทน เสียสมาธิ เริ่มแอบทํากิจกรรม
อื่น ๆ ทําใหเกิดปญหาในการเรียนสะสมขึ้นเรื่อยๆ จนยากตอการแกไข นําไปสูเจตคติที่ไมตอการเรียน”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558)
“นักเรียนไมมีความพรอมในการเรียน ไมเตรียมตัวกอนเรียนทั้งในเรื่องของความรูพื้นฐาน
ที่ตองนํามาใชในเรื่องทีจ่ ะเรียนตอไป ไมมีสมาธิในการเรียนอยางตอเนื่อง”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558)
2. นักเรียนมีปญหาการเขียน ไมสามารถถายทอดความรูความคิดอยางมีลําดับขั้นตอน มีปญหา
ในการเชื่อมโยงความรูและการสื่อสาร ดังขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนคณิศาสตร
ตอไปนี้
“โดยสวนใหญนักเรียนจะไมกลาถาม ถาสงสัยหรือไมเขาใจมักจะถามนอกเวลา เปนการสวนตัว”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558)
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“นักเรียนสวนใหญชอบฟงและจดบันทึก ไมชอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เปนเพราะคุนเคย
กับการเรียนการสอนดวยวิธีการบรรยายของครู”
(สัมภาษณอาจารย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558)
โดยสรุปแลววิธีการเรียนรูของนักเรียนสวนใหญจะคุนเคยกับการฟงบรรยาย ไมกลาซักถาม
นักเรียนขาดการตระหนักรูในคุณคาของกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด ปญหาหนึ่งที่สําคัญคือการเขียน
นัก เรียนไมสามารถถายทอดความรูความคิดอยางมีลําดับ ขั้นตอน มีปญ หาในการเชื่อมโยงความรู
และการสื่อสาร ดังนั้น การเรียนรูวิธีการเรียนและวิธีการคิดจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ครูผูสอนตองตระหนัก
และจัดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชประบวนการคิดและรูจักกระบวนการคิด วิธีคิดของตนเอง

ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน ตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) และประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน
ในขั้นการออกแบบและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลของการออกแบบและพัฒนา
ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ การพัฒนารูป แบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) พบวา
ผลการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสรางองค
ความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวา
1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ เวลล และคาลฮาวน (Joyce,
Weiland Calhoun, 2009) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of Teaching) เริ่มจาก
การเสนอภาพเห็นเหตุการณในหองเรียน (Scenario) โดยใชการเลาเรื่อง มีครูและนักเรียนเปนผูแสดง
โดยจํ า ลองเหตุ ก ารณ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห อ งเรี ย น เพื่ อ นํ า ไปสู รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค
องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
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2. แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกโจทย
ปญ หาคณิ ตศาสตร จากการศึก ษา พบวามี แนวคิดและทฤษฎี ที่เ ปนพื้ นฐานในการพัฒ นารูป แบบ
การเรียนการสอน ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics Learning)
แนวคิดของดีนสมีบางสวนที่คลายคลึงกับของ เพียเจต เชน การใหความสําคัญกับการกระตุน
ใหผูเ รียนมีบทบาท และกระตือรืนรนในกระบวนการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส
ประกอบดวย กฎ หรือหลัก 4 ขอ
1. กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กฎนี้กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศน
ใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่
เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นนั้น
ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง
(Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน
ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถงึ การนํามโนทัศน
เหลานั้นไปใชชีวิตประจําวัน
2. กฎความหลากหลายของการรับรู (The Perceptual Variability Principle) กฎขอนี้ เสนอแนะ
วาการเรียนรูมโนทัศนจะมีประสิทธิภาพดี เมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศนเดียวกันหลาย ๆ รูปแบบ ผานบริบท
ทางกายภาพ นั่นคือการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศน
เดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนได
เปนอยางดี
3. กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร (The mathematical variability principle) กฎขอนี้
กลาวอางวา การอางอิงมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Generalization of mathematical concept) หรือการนํา
มโนทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถาตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับมโนทัศนนั้นเปลี่ยนไป
อยางระบบ ในขณะที่คงไวซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของกับมโนทัศนนั้น ๆ เชน การสอนมโนทัศนของรูปสี่เหลีย่ ม
ดานขนาน ตัวแปรที่ควรเปลี่ยนไป คือ ขนาดของมุม ความยาวของดาน แตสิ่งที่ควรคงไว คือ ลักษณะสําคัญ
ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ที่ตองมีดานสี่ดานและดานตรงขามขนานกัน
4. กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรู
วาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร
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2.2 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory)
ทฤษฎีนี้มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากเปนทฤษฎี
ที่ใหความสําคัญในตัวผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทฤษฎีนี้ เนนวาความรูเปนสิ่งที่ปลูกสรางขึ้นโดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณทมี่ อี ยูเ ปนพืน้ ฐาน
ในการสรางความรูใหม การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ภายนอก ผูเรียนแตละคนจะสรางความรูดวยวิธีการแตกตางกัน ดังนั้น แนวการสอนตามทฤษฎีนี้ จึงเนน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดสื่อสารและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยผูส อนคอยชวยเหลือ
ใหผูเรียนนําความรูที่มีอยูออกมาใช และไตรตรองสิ่งที่ไดจากการอภิปรายกับผูอื่น ผูสอนมีหนาที่จัด
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสม ตั้งประเด็นปญหาที่ทาทาย และชวยเหลือใหผูเรียนสรางความรูไ ดเอง
กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีนี้มีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้
1. ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง
2. ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม
3. ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน ครูและเพื่อน มีสวนชวยในการสรางความรู
4. ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุน
และใหความชวยเหลือการสรางความรู
5. ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน
สมมุติฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานเกี่ยวกับการสรางความรูของผูเรียน
ดังนี้
1. มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขา
สรางประสบการณในการแกปญหา อันเดอรฮิลล (Underhill, 1991) ใชโมเดลการเพิ่มพลังการเรียนรู
ของผูเรียน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict)
ขั้นที่ 2 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา
(cognitive conflict)
ขั้นที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection)
ขั้นที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring)
ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจร โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจร
และวงจรนี้เองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง
2. การสรางความรูของผูเรียนแตละคนตางกัน และตางจากที่ผูสอนคาดหวัง ผูสอนตองยอมรับ
และจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผูเรียนคิด
3. องคประกอบสําคัญในการสอนมีดังนี้ การรวบรวมสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นใหเปนไปในแนว
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 นอกจากนี้ภายในกลุมผูเรียนอาจจะสอนกันเองภายในกลุม 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)
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม ชวยรายบุคคล หมายถึง วิธีการสอนที่ผสมผสานการเรียน
แบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน
ซึ่ง สลาวิน ไดพัฒนาขึ้นเพื่อการสอนคณิตศาสตรในระดับเกรด 3-6 เปนวิธีการเรียนการสอนที่สนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจาก
แบบฝกทักษะและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม การแลกเปลีย่ นประสบการณการเรียนรู และปฏิสมั พันธ
ทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมทํางานเปนคณะนี้ (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 ดังนั้นนักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามชวยนักเรียนที่เรียนออน เพราะจะ
ทําใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนออนก็จะพยายามชวยตนเอง เพื่อไมใหคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมต่ําลง (Slavin. 1980)
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of Mathematics
Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรูรวมกัน (Collaborative
Learning) และการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI)
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมดขางตน สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ประกอบดวย
6 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนขั้นที่ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออนคละกัน กลุมละ 4 คน
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
ใหนักเรียนทราบและนําเขาสูบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา (Problem Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ หรือ
สถานการณ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ตั้งไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแก
ปญหา ครูควรมีการใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญหาที่
นาสนใจและที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลอง
กับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในขั้นตอนนี้ ครู
ควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียนเกิด
ความเขาใจ และสามารถแกปญหานั้น ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา นอกจากนี้
สิ่งสําคัญของชั้นเรียน คือในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ
หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช เพื่อให
เกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา
หลังจากที่ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคล
ถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผล เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในชั้นเรียนและในระหวาง
ที่นักเรียนรายงานคําตอบนั้น ครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไม
คุณถึงเริ่มตนดวย... คุณแกปญหานั้นอยางไร ? บอกไดไหมวาคุณไดคําตอบมาไดอยางไร? หรือคุณบอก
ไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน
ขั้นที่ 5 ขั้นฝ ก ทัก ษะและ (Practical) นัก เรีย นฝก ทัก ษะจากโจทย หรื อสถานการณ ที่ค รู
กําหนดใหแลวรวมกันอภิป รายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย
โดยครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการ
และเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งชั้นชวยกันอภิปรายถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปน
ผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองนี้เหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหา
ดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมานี้อีกหรือไม เปนตน และครูควรเชื่อมการอภิปรายโดยถามคําถามทีอ่ ยู
บนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ
ขั้นที่ 6 ขั้นบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงสูชีวิตประจําวันและชื่นชมความสําเร็จ (Integration
and Linking to Life) ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมา
สอดคลองกับเรื่องใดในชีวิตประจําวันบางหลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจํา
บทเรียน นักเรียนจับคูกันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกัน
เปนคะแนนของกลุม และประกาศชื่นชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่
ไดคะแนนสูงสุด ตามลําดับ
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ผลการพัฒนารูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยไดนําองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดของจอยซเวลล และคาลฮาวน
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) มีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 องคประกอบ
เชิงหลักการและวัตถุประสงค ประกอบดวย หลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 2 องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองคประกอบที่ 3 องคประกอบ
เชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ประกอบดวย ปจจัยเอื้อตอการเรียนรูและปจจัยสนับสนุนมาพัฒนา
รางรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อสงเสริมนวัตกรรม
ดานสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted
Individualization หรือ TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทงั้ หมดขางตน สามารถ
สังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สามารถพัฒนาเปนหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ไดดังนี้
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic
Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น
คือ ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรู
จากของเลนชิ้นใหม โดยการเลนของเลนชิ้นนั้น ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น
ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และขั้นที่ 3
เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตร ที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลานั้นไปใช ใน
ชีวิตประจําวันรวมไปถึงการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศน
เดียวกันนั้นจะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนได
เปนอยางดี
กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรู
วาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรู เพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร ซึ่งแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต ทฤษฎีนี้มีก รอบแนวคิดที่สําคัญ ดัง นี้ ผูเ รียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง
ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน ครูและเพื่อน
มีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ตั้งคําถามทาทายความสามารถกระตุน
สนับสนุนและใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน ซึ่งการเพิ่มพลัง
การเรียนรูของผูเรียน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) ขั้นที่ 2
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การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา(cognitive conflict)
ขั้นที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) ขั้นที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัด
โครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจรโดยประสบการณของ
ผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจร และวงจรนี้เองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุม และสรางพลัง (empowerment)
การเรียนรูใหกับตนเอง
วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูม ีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
องคประกอบที่ 2 องคประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน
จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของ ดีนส (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted
Individualization หรื อ TAI) เพื่ อพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิ ชาคณิต ศาสตรทั้ ง หมดขา งต น
สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หรือที่เรียกวา “IPDSPIL Model” ประกอบดวย 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนขั้นทีค่ รูแบงนักเรียนออกเปนกลุม
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงค
การเรียนรูใหนักเรียนทราบ และนําเขาสูบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา (Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ หรือสถานการณ
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ตั้งไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหา ครูควรมีการ
ใหปญหาที่คลายกันกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจ และที่ให
นักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับบริบท
ในชีวิตจริงของนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในขั้นตอนนี้ครูควร
ใหเวลานักเรียน เพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียนเกิดความเขาใจ
และสามารถแกปญหานั้น ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา นอกจากนี้สิ่งสําคัญ
ของชั้นเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ หรือ
เครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นัก เรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้ง เหตุผ ลที่ใช
เพื่อใหเกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา
หลังจากที่ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคล
ถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนําเสนอตอนักเรียนในชั้นเรียน และในระหวางที่
นักเรียนรายงานคําตอบนั้นครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไม
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คุณถึงเริ่มตนดวย...คุณแกปญหานั้นอยางไร ? บอกไดไหมวาคุณไดคําตอบมาไดอยางไร ? หรือคุณบอก
ไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะและบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration) นักเรียนฝกทักษะ
จากโจทยหรือสถานการณที่ครูกําหนดให แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใช
คําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่
นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งชั้นชวยกันอภิปรายถึงคําตอบ
และวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองนี้เหมือน
หรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมานี้อีกหรือไม เปนตน และครูควร
เชื่อมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ
ขั้นที่ 6 ขั้นเชือ่ มโยงสูชีวิตประจําวันและชืน่ ชมความสําเร็จ (Linking to Life and Appreciation)
ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมาสอดคลองกับเรื่องใด
ในชีวิตประจําวันบางหลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน นักเรียนจับคู
กันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนนของกลุม
และประกาศชื่นชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ
องคประกอบที่ 3 องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
1. ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนใหผูเรียนตองไดรับ
การพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ ไดแก ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ความกล าในการแสดงออก
ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม และความสามารถในการแกปญหา
2. ปจจัยสนับสนุน
2.1 การจัดกลุม ผูเ รียน ควรจัดเปนกลุม ยอย ขนาดจํานวน 4 คน
2.2 การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับกิจกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ดังแสดงใน ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
กระบวน
การเรียนการ
สอนของ
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ขั้นที่ 1
ขั้นเตรียม
และนําเขาสู
บทเรียน
(Introduction)

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส
(Dienes’s Theory of Mathematics
Learning)

 การจัดการเรียนการสอนตองอยูบนพื้นฐาน
วาอะไรที่นักเรียนแตละคนควรรู การจัดการเรียน
การสอนควรพิจารณาวาจะสามารถพัฒนาแนวคิด
ทางคณิตศาสตรของผูเรียนไดอยางไร
 การใหความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียน
มีบทบาท และกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู
 กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle)
กฎนี้ กลาววาความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหม
นั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน คือเปน
ขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบ
ที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรู
จากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นนั้น

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
(Constructivist Theory)

 ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของ
การสรางความรูใหม
 ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน ครูและเพื่อน
มีสวนชวยในการสรางความรู
 ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู
ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุน
และใหความชวยเหลือการสรางความรู
 ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน
 ผูเ รียนตองมีความอยากรูอยากเห็น (curiosity)
และเกิดความขัดแยง (conflict)
 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง
(reflection)
 การสรางความรูของผูเรียนแตละคนตางกัน
และตางจากที่ผูสอนคาดหวัง ผูสอนตองยอมรับ
และจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผูเรียนคิด

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล
(Team Assisted Individualization หรือ TAI)

 การจัดกลุม (Teams) ในการจัดกลุมจะแบง
นักเรียนคละความสามารถทางการเรียนกลุมละ 4 คน
มีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง
และต่ําเปนอัตราสวน 1:2:1
 มีการแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งกัน
และกันระหวางครูกับนักเรียน (Shared Authority)
หองเรียนแบบดั้งเดิมครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู
ครูมีอํานาจสูงสุดในการกําหนด เปาหมายของ
การเรียนรู แตสําหรับหองเรียนที่มีการรวมมือกัน
เรียนรู ครูและนักเรียนจะรวมกันกําหนดเปาหมาย
ของการเรียนรู กิจกรรมที่หลากหลายและวิธีการ
ในการประเมินผลตามความสนใจของนักเรียน โดยยึด
ตามกรอบของหลักสูตรและบริบทของเรื่องที่เรียน
 เปนการเรียนรูกลุมยอยเปนกระบวนการ
ทางสังคม ซึ่งผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการทํางาน
รวมกับผูอื่น
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ตารางที่ 4.1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) (ตอ)
กระบวนการเรียน
การสอนของ
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส
รูปแบบการเรียน
(Dienes’s Theory of Mathematics Learning)
การสอน

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
(Constructivist Theory)

ขั้นที่ 2
ขั้นนําเสนอปญหา
(Presentation)

 กฎความหลากหลายของการรับรู (The Perceptual  มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง
Variability Principle) กฎนี้เสนอแนะวาการเรียนรูมโน
การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสรางประสบการณ
ทัศนจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศน ในการแกปญหา
เดียวกันหลาย ๆ รูปแบบผานบริบททางกายภาพ นั่นคือ
การจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเพื่อให
เขาใจโครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันนั้น จะชวยในการ
ไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร
(Mathematical concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี

ขั้นที่ 3
ขั้นการวิเคราะห
ขอมูล (Analysis)

 ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น ซึ่งเปน
โครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของ
มโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน
 ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลานั้นไปใช
ชีวิตประจําวัน

 ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง
 ไตรตรองสิ่งที่ไดจากการอภิปรายกับผูอื่น ผูสอนมีหนาที่จัด
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสม ตั้งประเด็นปญหาที่ทาทาย
และชวยเหลือใหผูเรียนสรางความรูไดเอง
 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรองการสื่อสาร
และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสรางประสบการณในการแกปญหา)
 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา
(cognitive restructuring)

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล
(Team Assisted Individualization หรือ TAI)
 ครูทําหนาที่เปนผูประสานงานเพื่อเชื่อมโยงความรู
(Mediators) ครูจะตองเปนผูใหความชวยเหลือนักเรียน
ในการเชื่อมโยงขอมูลใหมใหเขากับประสบการณเดิม
ของนักเรียนและสามารถขยายไปสูขอบเขตของการเรียนรู
ในบริบทอื่น ๆ
 ครูชวยใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทของตนเองวา
จะตองดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดปญหาความสงสัย
นอกจากนั้นครูยังสามารถชวยแนะนําใหนักเรียนทราบวา
จะเรียนรูไดอยางไร ซึ่งบทบาทนี้ของครูถือวามีความสําคัญ
มากในกระบวนการรวมมือกันเรียนรู
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ตารางที่ 4.1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) (ตอ)
กระบวนการเรียน
การสอนของ
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส
รูปแบบการเรียน
(Dienes’s Theory of Mathematics Learning)
การสอน
ขั้นที่ 4
 กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร
ขั้นแลกเปลี่ยน
(The mathematical variability principle) กฎขอ
เรียนรู (Sharing) นีก้ ลาวอางวา การอางอิงมโนทัศนทางคณิตศาสตร
(Generalization of mathematical concept )
หรือการนํามโนทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถาตัวแปรที่ไมเกี่ยวของ
กับมโนทัศนนั้นเปลี่ยนไปอยางระบบ ในขณะที่คงไว
ซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของกับมโนทัศนนั้น ๆ

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
(Constructivist Theory)

 การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมภายนอก
 ผูเรียนแตละคนจะสรางความรูดวยวิธีการแตกตางกัน
เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดสื่อสารและมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยผูสอนคอยชวยเหลือใหผูเรียนนําความรู
ที่มีอยูออกมาใช
 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การสื่อสาร และ
การอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสรางประสบการณในการแกปญหา
 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิด
ความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict)

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล
(Team Assisted Individualization หรือ TAI)

 มีการจัดกลุมของนักเรียนแบบคละความสามารถ
(Heterogeneous Grouping) ทัศนะประสบการณ
ภูมิหลังของนักเรียนทั้งหมดเปนสิ่งสําคัญมากที่จะทํา
ใหคุณภาพของการเรียนรูสูงขึ้น สําหรับหองเรียน
ที่รวมมือกันเรียนรู นักเรียนตองมีการเรียนรูจาก
บุคคลอื่น เพราะจะใหความสําคัญกับแนวคิด
ประสบการณและพื้นฐานความรูของนักเรียนทุกคน
 มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันระหวางครู
กับนักเรียน (Shared Knowledge)
 ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ ใชการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด
ใชความรับผิดชอบในตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย
ใชทักษะทางสังคม และใชทักษะในกระบวนการกลุม
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ตารางที่ 4.1 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) (ตอ)
.กระบวนการเรียนการ
สอนของ
รูปแบบ
การเรียนการสอน
ขั้นที่ 5
ขั้นฝกทักษะ
และบูรณา
การแนวคิด
(Practical and
Integration)
ขั้นที่ 6
ขั้นเชื่อมโยงสู
ชีวิตประจําวันและ
ชื่นชมความสําเร็จ
(Linking to Life
and ppreciation)

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s
Theory of Mathematics Learning)

 กฎการสราง (The constructivity principle)
กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรูวาผูเรียน
ควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสราง
ความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตรที่สําคัญ
และมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสู
การวิเคราะหทางคณิตศาสตร
 กฎการสราง (The constructivity principle)
กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรูวาผูเรียน
ควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสราง
ความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตรที่สําคัญ
และมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสู
การวิเคราะหทางคณิตศาสตร

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
(Constructivist Theory)

 ทฤษฎีนี้เนนวาความรูเปนสิ่งที่ปลูกสรางขึ้น
โดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณที่มีอยู
เปนพื้นฐานในการสรางความรูใหม
 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง
การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา
 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง
การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา

การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล
(Team Assisted Individualization หรือ TAI)

 ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความรวมมือกันของสมาชิก
ทุกคนภายในกลุม และโอกาสประสบความสําเร็จที่เทาเทียม
เขาไวดวยเสมอ เพียงแตการนํามาใชในแนวทางที่ตางกัน
 ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ ใชการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด ใชความรับผิดชอบใน
ตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย ใชทักษะทางสังคม และใช
ทักษะในกระบวนการกลุม

ผลการพัฒนาไดรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) มีรายละเอียดแสดงใน ภาพที่ 4.1
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รูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
องคประกอบเชิงกระบวนการ
การเรียนการสอน
“IPDSPIL Model”
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน
(Introduction)
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา
(Problem Presentation)
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล
(Data Analysis)
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะและ (Practical)
ขั้นที่ 6 ขั้นบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยง
สูชีวิตประจําวันและชื่นชมความสําเร็จ
(Integration and Linking to Life)

ภาพที่ 4.1 IPDSPIL Model

องคประกอบเชิงเงื่อนไข
การนํารูปแบบไปใช
ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนให
ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาตลอดกระบวนการ
เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ
ไดแก ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ความกลา
ในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลา
ในการแสดงออก ความกระตือรือรนในการเรียน
การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม
และความสามารถในการแกปญหา
ปจจัยสนับสนุน
1. การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย
ขนาดจํานวน 4 คน
2. การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับกิจกรรม
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ภาพที่ 4.1 IPDSPIL Model (ตอ)
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค
กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบ
กับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นนั้น ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น ซึ่งเปนโครงสราง
ที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และ ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลานั้นไปใช
ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดสิ่งที่ เปนรูป ธรรมที่ หลากหลายให ผูเรียนเพื่อให เขาใจโครงสร างทางมโนทั ศ นเดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซึ่ งมโนทั ศนทางคณิตศาสตร (Mathematical
concept) ของผูเรียนไดเปนอยางดี
กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอนี้ใหความสําคัญกับความสรางความรูวาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรู เพื่อกอใหเกิดความรู
ทางคณิตศาสตรที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้ ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
เชน ครูและเพื่อน มีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุน และใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปน
ผูก ระตือรือรนในการเรียน ซึ่งการเพิ่มพลังการเรียนรูของผูเรียน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) ขั้นที่ 2 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction)
กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา(cognitive conflict) ขั้นที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) ขั้นที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา
(cognitive restructuring) และขั้นที่ 5 ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจร โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจรและวงจรนี้เองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุม และสรางพลัง
(empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง
การแลก เปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมทํางาน กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุม
เล็ กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนนั กเรีย นที่ เ ก ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และนั กเรี ยนอ อน 1 คน ผลการทดสอบของนั กเรีย นจะถูกแบ ง เป น 2 ประเภท คื อ เป นคะแนนสอบรายบุ ค คล
และเปนคะแนนคาเฉลี่ยของทั้งกลุม ในการทดสอบนักเรียนตางคนตางทํา แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังนั้นนักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามชวยนักเรียนที่เรียนออน เพราะจะทําใหคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนออนก็จะพยายามชวยตนเอง เพื่อไมใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ําลง

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูมีความสามารถทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรา งของรา งรูปแบบการสรา ง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) และแกไขปรับปรุง
1. การดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ผลการตรวจสอบ พบวา รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในภาพรวมมีความเหมาะสม/
สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.80, S.D. = 0.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนด
องคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุม และองคประกอบของรูปแบบแตละองคประกอบ
มีความสัมพันธส อดคลองสง เสริมซึ่งกันและกัน มีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด
(M = 4.80, S.D. = 0.45) และเมื่อพิจารณาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ
ในสวนขององคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม/สอดคลอง
กับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็น
จุดเนนในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ่งทีม่ งุ หวังใหเกิดใน
ตัวผูเรียน หลักการและวัตถุประสงคมีความสอดคลองกัน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความสอดคลอง/
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.73, S.D. = 0.43) สําหรับองคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียน
การสอนมีขั้นตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเนื่องกัน ขั้นตอนการเรียนการสอนบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค มีความเหมะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M= 4.80, S.D. = 0.45) นอกจากนี้แลว
องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
หลักการและวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.75, S.D. = 0.43)
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
2. การแกไขปรั บ ปรุง รู ป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
จากการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการสอนตามแนวคิด
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา
ไมมีขอใดที่มีคาความสอดคลองต่ํากวาเกณฑที่กําหนด (พิจารณาคาความสอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต
3.50 ขึ้นไปและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00) อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนําคําแนะนําที่ผูเชี่ยวชาญ
ไดเสนอแนะเพิ่มเติมมาพิจารณาแกไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน (IPDSPIL Model) เพื่อใหรูปแบบ
การเรียนการสอน (IPDSPIL Model) มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ที่ผานการหาคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญ
และปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ 80/80 ทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 21 คน ผลการทดลองใช พบวาโดยภาพรวม
ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 81.75/ 80.32 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว
ทฤษฎีค อนสตรั ค ติ วิส ต เพื่อ พัฒ นาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น กลุม สาระการเรี ยนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
จากการนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ที่ผานการหาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 จากการทดลอง
ใช (Try Out) ไปใชในสถานการณจริง (Implement) กับกลุมตัวอยางโดยการดําเนินการตามกระบวนการ
4 ขั้นตอนของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนขั้นที่ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม
แบบคละความสามารถ ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงค
การเรียนรูใหนักเรียนทราบ และนําเขาสูบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา (Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ หรือสถานการณ
ที่สอดคลองกับวัตถุป ระสงคและความมุงหมายที่ตั้งไว ถานัก เรียนมีความยุง ยากในการแกปญหา
ครูควรมีการใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจ
และที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลอง
กับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล (Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหาในขั้นตอนนี้
ครูควรใหเวลานักเรียน เพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียน
เกิดความเขาใจ และสามารถแกปญหานั้น ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา
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นอกจากนี้สิ่งสําคัญของชั้นเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
สื่อ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ
ขั้นที่ 4 ขั้น แลกเปลี่ย นเรีย นรู (Sharing) นั ก เรีย นนํา เสนอคําตอบพร อมทั้ง เหตุผ ลที่ใ ช
เพื่อใหเกิดการแสดงเหตุผ ลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการ
แกปญหา หลังจากที่ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียน
เปนรายบุคคลถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผล เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในชั้นเรียน
และในระหวางที่นักเรียนรายงานคําตอบนั้น ครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเอง
ออกมา เชน ทําไมนักเรียนถึงเริ่มตนดวย... นักเรียนแกปญหานั้นอยางไร ? บอกไดไหมวานักเรียนได
คําตอบมาไดอยางไร ? หรือนักเรียนบอกไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะและบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration) นักเรียนฝกทักษะ
จากโจทย หรือสถานการณที่ครูกําหนดให แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใช
คํ า ถามนํ า ให เ กิ ด การอภิ ป ราย โดยครู แ ละนั ก เรี ย นช ว ยกั น อภิ ป รายคํ า ตอบและวิ ธี ก ารที่ ใ ช
หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งชั้นชวยกันอภิปราย
ถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองนี้
เหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมานี้อีกหรือไม เปนตน
และครูควรเชื่อมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ
ขั้นที่ 6 ขั้นเชื่อมโยงสูชีวิตประจําวันและชื่นชมความสําเร็จ (Linking to Life and Appreciation)
ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมาสอดคลองกับเรื่องใด
ในชีวิตประจําวันบางหลังจากนั้น ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน นักเรียนจับคูกัน
ภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนนของกลุม
และประกาศชื่นชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด
ตามลําดับ
การนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ไปทดลองนั้น ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิด
การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) สรุปไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียน
การสอนโดยใช รูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ t - test
dependent ผลปรากฏดังในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ความสามารถในการคิดขั้นสูง
กอนเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน
ผลตาง


10.31
25.69
15.38

รอยละ
34.38
85.63
51.25


1.25
2.06
0.81

จากกตารางที่ 4.2 พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน รอยละ 51.25
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 2
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น กลุมสาระการเรีย นรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ขอที่

ประเด็นความคิดเห็น

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1 นักเรียนไดทบทวนความรูเ ดิมทีจ่ ําเปนตองใช
เชื่อมโยงในการเรียนรูเ นื้อหาใหม
2 นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกบั ครูและเพื่อน
3 นักเรียนมีโอกาสสนทนาซักถามเมือ่ เกิดขอ
สงสัยหรือไมเขาใจ
4 นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายสรุปสาระ
สําคัญและเชื่อมโยงความรู



ความคิดเห็น
ระดับ


อันดับที่

4.54

0.56

มากที่สุด

7

4.63
4.71

0.54
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

5
4

4.56

0.50

มากที่สุด

6

124

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ)
ขอที่

ประเด็นความคิดเห็น

ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5 นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
และกระบวนการคิดแกปญหา
6 นักเรียนไดฝกแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร
โดยการชี้แนะของครู รวมทั้งฝกดวยตนเอง
และฝกกับเพื่อนเปนกลุม
7 นักเรียนไดฝกการสื่อความหมาย สื่อสาร
และนําเสนอโดยใชสญ
ั ลักษณทางคณิตศาสตร
รวม



ความคิดเห็น
ระดับ


อันดับที่

4.78

0.48

มากที่สุด

2

4.88

0.33

มากที่สุด

1

4.73

0.45

มากที่สุด

3

4.69

0.25

มากที่สุด

จากกตารางที่ 4.3 พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) อยูในระดับ
มากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 3

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1” เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค
ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ สําหรับการพัฒนารูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
ของการพั ฒ นารูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองค ความรูต ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3) เพื่อทดลองใชการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
และ 4) เพื่อประเมินคุณภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนเนื้อหาสาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ในสวนของตัวชี้วัดระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช
ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือรูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร และความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน การดําเนินการ
วิจัยดําเนินการการตามขั้นของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1
การวิจัย (Research : R1) ขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development D & D) ผูวิจัยไดพัฒนา
และหาคุณภาพประสิทธิภาพของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบโครงรางของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ
และนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย
(Research : R2) เปนการทดลองใช (Implementation : I) รูปแบบการเรียนการสอนมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นนี้ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางและขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluate : E)
การประเมินและแกไขรูปแบบการเรียนการสอน การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการนําผลการทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเปนผลการวิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช
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ในการวิจัยประกอบดวย 1) รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) 2) คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชรูปแบบการเรียน
การสอน วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที โดยสรุปผลการวิจัยอภิรายผล
การวิจัยและขอเสนอแนะ ไดดังนี้

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒ นารูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1” (IPDSPIL Model) สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 1
(IPDSPIL Model) ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค
องคประกอบเชิงกระบวนการ และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช กระบวนการเรียนการสอน
มี 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction)
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา (Problem Presentation)
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะและ (Practical)
ขั้นที่ 6 ขั้นบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงสูชีวิตประจําวันและชื่นชมความสําเร็จ
(Integration and Linking to Life)
มีคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนฯ เทากับ 81.75/ 80.32
2. หลังการเรียนการสอนโดยใชรปู แบบการเรียนการสอน (IPDSPIL Model) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยภาพรวมสูงกวากอนเรียนรอยละ 51.25
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนคณิตศาสตร (IPDSPIL Model) ในภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1” (IPDSPIL Model) สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
ที่พัฒนาขึ้นนี้ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน พบวาในภาพรวมมีความเหมาะสม/สอดคลอง
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อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการกําหนดองคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม
ครอบคลุมความตองการจําเปนของการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และองคประกอบ
ของรูปแบบแตละองคประกอบมีความสัมพันธสอดคลอง สงเสริมซึ่งกันและกัน และมีความเหมาะสม/
สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละ
องคประกอบ ในสวนขององคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงใหเห็นจุดเนนในการเรียนการสอนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจน สามารถแสดงใหเห็นถึงสิง่
ที่มุงหวังใหเกิดในตัวผูเรียน หลักการและวัตถุประสงคมีความสอดคลองกันตามความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญ
มีความเหมาะสม /สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด สําหรับองคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอน
มีขั้นตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเนื่องกัน ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค มีความเหมาะสม/สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด
นอกจากนี้แลว องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรูมีความเหมาะสม
สอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียน
การสอนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม/สอดคลอง อยูในระดับมากที่สุด รวมทั้งของ
รูปแบบการเรียนการสอนฯ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.75 /80.32 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ไดพัฒนาขึ้น
อยางเปนระบบมีการดําเนินตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร และศึกษาวิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง
เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสรางความรู หลักการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด
แนวทางการจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัดการเรียนรู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและไดศึกษาวิเคราะห
ผูเรียนโดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของนักเรียนจากการสัมภาษณอาจารย ผูเ ชีย่ วชาญการสอน
คณิตศาสตร เพื่อเติมเต็มความรู ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูเรื่องใหมซึ่งเปนการดําเนินการอยางเปนระบบ
ตามแนวคิด ADDIE Model ที่ปรับปรุงมาจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ซึ่งดําเนินการตามหลัก
และขั้นตอนอยางเปนระบบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Kruse,2009 : 1) รวมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) โดยหลักการและแนวปฏิบัติของรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับการวิจยั
ครั้งนี้ ไดเนนการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม นําไปสูการสรางความรูข องตนเองดวยกระบวนการ
คิดวิเคราะห กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตรและการรวมมือกันเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของธอรนไดส (Thorndike’s Classical connectionism, cited in Hergenhahn and Olson, 1993)
ที่วาดวยการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมและหลักการฝกหัด (Law of Exercise) การฝกหัดหรือการกระทํา
บอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทน รวมทั้งแนวคิดการสรางความรูของไวก็อทสกี้
(Vygotsgy, 1978) ที่วาการเรียนรูตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการสรางความรู มุงเนนไปที่กระบวนการ
สรางความรู (Process of Knowledge Construction) เปนการเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Tasks)
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ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสถานการณ บรรยากาศ สื่อการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งชี้แนะการใหแนวคิดแนวทางและฝกฝนกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตัวเอง
โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งประยุกตใชแนวคิดของคอทเทรล (Cottrel 1999, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี
2554 : 11), วัชรา เลาเรียนดี (2554 : 10-12) และยุพิน พิพิธกุล (2545 : 21-23) ที่ประกอบดวยการดําเนินการ
4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปญหา ทําความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะสิ่งที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งที่โจทยถาม (เหตุ)
2) เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเหตุและผล 3) กําหนดหลักการวิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับ
จากผลไปสูเหตุ 4) สรุปเขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผล และตรวจสอบผลรวมกับกระบวนการคิดแกปญหาของ
โพลยา (Polya, 1977, 1980) ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางในการคิดแกปญหา 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห
ปญหา 2) การวางแผนแกปญหา 3) การดําเนินการตามแผนที่วางไว และ 4) การตรวจสอบผลลัพธและกระบวนการ
แกปญหาของวิลสัน (Wilson, 1993) ที่แสดงความเปนพลวัตมีลําดับไมตายตัว สามารถพิจารณายอนกลับไป
ขั้นตอนกอนหนา เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ทําความเขาใจปญหา 2) วางแผนแกปญหา
3) ดําเนินการตามแผน และ 4) ตรวจสอบผล นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับผลการวิจัยสรุปหลักการสอนที่
มีประสิทธิภาพของโบรฟ (Brophy,1979, 1982, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 138) ที่วาควรใหนักเรียน
มีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยตลอดโดยครูเปนผูดําเนินการดวยกิจกรรมและเทคนิควิธีการตาง ๆ
ที่เหมาะสมกับวัย ความตองการและความสนใจของผูเรียนเปดโอกาสใหผเู รียนไดปฏิบัติ ฝกปฏิบัติตลอดเวลา
ในการสอนโดยใชคําถาม คําสั่ง การแนะนําที่ชัดเจนงายตอการเขาใจและปฏิบัติ เพื่อการตอบที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพนั้นคือครูตองเตรียมคําถามกิจกรรมตาง ๆ ลวงหนาเปนอยางดี ใหโอกาสนักเรียนในการอาน
ฝกปฏิบัติและตอบคําถามทั่วถึงกันทั้งชั้น และตามดวยการใหขอมูลยอนกลับที่ชัดเจนและเพื่อการปรับปรุง
แกไขคําตอบที่ผิดของนักเรียน พัฒนาทักษะตาง ๆ ของนักเรียนใหเกิดความชํานาญคลองแคลวที่สุด
ติดตามความเจริญกาวหนา พัฒนาการการเรียนรูข องนักเรียนอยางสม่ําเสมอและใหคําแนะนําเมือ่ จําเปน
จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนรวมกันเรียนรูตามแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1990) ที่วาการที่ผูเรียนได
รวมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตัวเอง ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของตนเองและกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธที่ดี มีการยอมรับ
ผูอื่นมากขึ้น สรางความมั่นใจในตนเองและรูถึงคุณคาของตนเองมากขึ้นสอดคลองกับจอยซ และเวล
(Joyce and Weil, 1986) ที่ไดกลาวไววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา
โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือแนะนํากันเนื่องจากผูเรียนในวัยเดียวกัน สามารถสื่อสารสื่อความหมายแกกัน
ไดงายและทําใหเขาใจงายกวาที่ครูสอนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญ
กับการกระตุนเตรียมความพรอมการนําเสนอเนื้อหา การจัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการ
คิดขั้นสูงดานการคิดวิเคราะหและการแกปญหา ใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ ฝกกระการคิด เนนการฝกทักษะ
ใหเกิดความชํานาญ มีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งและคงทน สรางสังคมของการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชวยใหเกิดมโนทัศนแนวคิด มุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งการสอดแทรก บูรณาการการพัฒนาจิตตนิสัย
ของผูเรียน จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยใหประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผานเกณฑ 80/80
เปนไปตามสมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการเรียนการสอนที่สรางขึ้นอยางเปนระบบ
ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดคาความเหมาะสม/
สอดคลอง มีคาเฉลี่ย ตั้งแต 4.60 - 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต 0.45 - 0.55 ซึ่งแสดงวา
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

129

ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model)
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม
ในการนําไปใชสถานการณจริงและทําใหรูปแบบการเรียนการสอนสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของจอยซ และเวล (Joyce and Weil, 2009) ที่วาการเรียนการสอนที่เปนระบบหรือการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเปนหนทางหนึ่งที่จะสรางระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพราะการสอนที่เปนระบบ คือ การสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพแบบองครวม ซึ่งดําเนินตามหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี การเรียนที่เปนที่ยอมรับและมีผลการวิจัยรองรับ หัวใจสําคัญคือ สอนใหนักเรียนเรียนรูเปน
ไมใชสอนใหนักเรียนรูแคเพียงเนื้อหา สอนใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนและมีประสิทธิภาพใน
อนาคต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ กาญจนา คุณารักษ (2552: 7) ที่กลาววาการออกแบบการเรียนการสอน
เปนกระบวนการแกปญหาการเรียนการสอนโดยการวิเคราะหสถานการณหรือเงื่อนไข การเรียนรูอยาง
เปนระบบ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรูจ ากหลายๆ ทฤษฎี เชน
ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร และไดใหแนวคิดวาความตองการจําเปน
ในการออกแบบการเรียนการสอน คือ การแกปญหาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานการณที่หลากหลาย
เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ ดวยวิธีการเชิงระบบที่ใหผลอันยิ่งใหญตอการพัฒนาปจเจกบุคคล
และมนุษยโดยทั่วไปและตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูที่วามนุษยเรียนรูไดอยางไร ซึ่งวิธีการออกแบบ
การเรียนการสอนโดยใชวิธีก ารเชิง ระบบดวยการวิเ คราะห สัง เคราะหและประเมินผลโดยเริ่ม จาก
การประเมินความตองการจําเปน การระบุปญหา การทําปญหาใหชัดเจน การวางแผนสําหรับการแกไข
ปญหานั้น ตลอดจนทดสอบ การแกปญหา ปรับปรุงวิธีการแกปญหา แลวจึงเริ่มตนออกแบบการเรียน
การสอนใหมอีก การนําวิธีการเชิงระบบมาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหการเรียนการสอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะระบบจะชวยใหครูมีความเขาใจและเห็นความสัมพันธเกี่ยวเนื่องของ
สวนประกอบของการเรียนการสอนในระบบโดยตลอดและรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนอยาง
เปนระบบจึงเปนวิธีการหนึ่งในการแกปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีทั้ง
ศิลปและศาสตรในการสอนและสอดคลองกับที่ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 44) ที่ใหแนวคิดวารูปแบบการสอน
และวิธีจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอนคิดหรือวิธีสอน
คิดหลายๆวิธีส ามารถนํามาพัฒ นาไดทั้ง ทั ก ษะการคิดและความรูในเนื้อหาสาระ ครูควรสามารถรู
และตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด และควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใด ในการจัด
การเรียนการสอน การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดนั้น ไมจําเปนตองขึ้นอยูกับวิธีสอนหรือรูปแบบ
การสอนคิดเฉพาะที่เหมาะสมเทานั้น เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแตละประเภท แตละระดับ
สามารถจะผสมผสานกับวิธจี ัดการเรียนรูอื่นๆ ไดแมกระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือวิธีสอนอื่นๆ ที่ไมใช
วิธีสอนทักษะการคิดโดยตรง ดังนั้นรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูต ามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวองคประกอบ
ตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลองกันทุกองคประกอบ สามารถนํารูปแบบ
การเรียนการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

130

2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบการสอนคณิตศาสตร (IPDSPIL Model) พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร (IPDSPIL Model) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมสูงกวากอนเรียน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) มีการทบทวนความรู ทักษะสําคัญที่เกี่ยวของจนเขาใจ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่นักเรียนไดฝกการคิด การวิเคราะห และการแกปญหาที่มุงเนนกระบวนการ มีขั้นตอน
ที่ชัดเจน นําไปสูการคิดที่ตอเนื่องเชื่อมโยงและใหความสําคัญกับการตรวจสอบยอนกลับ นักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันสรางพลังในการเรียน ไดแนวคิดมุมมองที่หลากหลายและไดฝกทักษะ โดยการชี้แนะ
ของครูผูสอน ฝกทักษะอยางอิสระเปนกลุม รวมมือกันเรียนรูกับเพื่อน รวมทั้งการฝกทักษะดวยตนเอง
สอดคลองกับที่ โจนส (Jones, 1967) ใหความคิดเห็นวาในการแกปญหานั้นสิ่งแรกที่ตองคํานึงถึงก็คือ
การแยกแยะและวิเคราะหสถานการณเพื่อพิจารณาวามีสิ่งใดที่จะชวยในการแกปญหาไดบาง ซึ่งในขั้นนี้
ไมเ พียงแตจ ะเกี่ยวของกับ องคประกอบดานสติปญ ญาทั่วไปเทานั้น แตตองอาศัยประสบการณเดิม
และความรูพื้นฐานไปสูสถานการณใหมอีกดวย และจอหนสัน และริสซิ่ง (Johnson and Rising, 1972)
มีความคิดเห็นในเรื่องขององคประกอบในการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร วากระบวนการคิดแกปญ
 หา
ทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอน ประกอบดวยการมองเห็นภาพการจินตนาการ
การจัดทําอยางมีทักษะวิเคราะห การสรุปในเชิงนามธรรมและการเชื่อมโยงความคิดซึ่ง ไฮเมอร และทรูบลัด
(Heimer and Trueblood, 1977) ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางคณิตศาสตรไวหลายประการ คือ เทคนิคการรูคําศัพท การรูคําศัพทในโจทยคําถามจะชวยใหนักเรียน
มองเห็นแนวทางในการแกปญหา ครูอาจจะชวยฝกฝนใหนักเรียนไดรูคําศัพททางคณิตศาสตรเพิม่ ใหมากขึน้
โดยการจัดหาเกมหรือกิจกรรมที่สงเสริมการใชคําศัพทมาใหนักเรียนเลน นอกจากนี้แลวนักเรียนยังจะตอง
มีทัก ษะการคํานวณ การแยกแยะขอมูล ที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ การหาความสัมพันธของขอมูล
การคาดคะเนคําตอบ การเลือกใชวิธีจัดกระทํากับขอมูลอยางถูกตอง ความสามารถในการหาขอมูลเพิ่มเติม
และการแปลความหมายของโจทย นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับที่ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 44) ใหแนวคิด
วารูปแบบการสอนและวิธีจัดการเรียนรูมีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใชควรใหเหมาะสม
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียน และสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธีสอน
คิดหรือวิธีสอนคิดหลายๆ วิธีสามารถนํามาพัฒนาไดทั้งทักษะการคิดและความรูในเนื้อหาสาระ ครูควร
จะสามารถเลือกและตัดสินใจไดวาควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการรูปแบบใด หรือเทคนิควิธีสอน
แบบใดในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม และพัฒนาทักษะการคิดนั้น ไมจําเปนตองขึ้นอยูกับ
วิธีสอนหรือรูปแบบการสอนคิดที่เหมาะสมเทานั้น เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแตละประเภท
แตละระดับความสามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรูอื่นๆ ได แมกระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือ
วิธีสอนอื่นๆ ที่ไมใชวิธีสอนทักษะการคิดโดยตรง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจะตองใชกิจกรรม
หลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรมการใชคําถามปลายเปดที่ไมไดมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว คําถามเปดกวาง
ใหคิดหาคําตอบคําอธิบายที่หลากหลาย นอกจากนี้แลวทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใชรปู แบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (EPPE Model) เนนกระบวนการเรียนรู ไมเนนแตเพียงความถูกตองของคําถาม ในขั้นการนําเสนอ
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เนื้อหาจัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการคิด (Presentation : P) มีการนําเสนอกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด อาศัยสาระความรูเปนสื่อในการพัฒนาความสามารถในการคิดและจิตตนิสัย
ของนักเรียน การจัดประสบการณการเรียนรู โดยการนําเสนอกระบวนการคิดมีเปาหมายใหผูเรียนเกิด
มโนทัศน (Concept) การเสนอกระบวนการคิดเปนการชวยใหมองเห็นสิ่งที่จะเรียนที่เปนกระบวนการชัดเจน
หรือผลลัพธที่ตองปฏิบัติใหได โดยใชวิธีการคิดและวิธีการสอนแบบผสมผสานรวมกับสื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย ใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาและคุณลักษณะของผูเรียนไปสูการคนพบและสรุป
มโนทัศน (Concept) ไดดวยตนเองและเนนการฝกทักษะ ใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู ฝกทักษะเปนกลุม เปนคู และเปนรายบุคคล ตรวจสอบความเขาใจ ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหวางสมาชิกกลุม ซึ่งแบงกลุมคละตามความสามารถในการเรียน ดังนั้นระหวางเรียนนักเรียนไดเรียนรู
ขั้นตอน กระบวนการคิดและฝกใชกระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการคิดแกปญหา พรอมทั้งฝก
การเชื่อมโยง การสื่อสารนําไปสูมโนทัศน แลวนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะหลายรูปแบบ ทั้งจากการชี้แนะ
ของครูผูสอน และเปลี่ยนเรียนรูกันกับเพื่อนและฝกดวยตนเองอยางอิสระ ทําใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง
เกิดแรงจูงใจภายใน มีกําลังใจ ทาทายความสามารถของตนเองเกิดการใฝเรียนรู เพียรพยายามและเกิด
ความชํานาญมากขึ้นเปนลําดับ แตอยางไรก็ตามยังมีขอที่นาสังเกตคือนักเรียนมีความสามารถในกระบวนการ
คิดวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2 เชื่องโยงความสัมพันธระหวางเหตุและผลเปนอันดับสุดทาย ถึงแมจะอยูใน
ระดับสูงมากก็ตาม จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน โดยสวนใหญจะมีปญหาดานการสื่อสาร
ดวยการเขียน จะคุนเคยกับการคิดลัด คิดในใจ ทําใหไมสามารถเขียนเรียบเรียง เชื่องโยงเปนลําดับขัน้ ตอนได
ซึ่งทําใหนักเรียนมีผลเกี่ยวเนื่อง ทําใหนักเรียนมีความสามารถในกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร
ในขั้นตอนที่ 2 การวางแผนแกปญหา เปนอันดับสุดทายถึงแมจะอยูในระดับสูงมากก็ตาม ดังนั้นในการเรียน
การสอนจึงควรใหความสําคัญกับกระบวนการคิดการเชื่องโยง การสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษา
สัญลักษณ สอดคลองกับ ยุพิน พิพิธกุล (2545) กลาววาการสอนคณิตศาสตรควรเนนกระบวนการไมควร
เปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทานั้น ควรมุงเนนใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจ สอนแนวคิด
ใหผูเรียนคิดตามเปนลําดับขั้นตอน มีเหตุผลและยังตองมุงใหผูเรียนเกิดทักษะตางๆ เชนทักษะในการคํานวณ
ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ แมนยําและรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการเรียน
มีเจตตคิที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูใ นระดับมาก
ขึ้นไปทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) นักเรียนตองใชความเพียรพยายามในการเรียนรู
และทํางานอยางเปนลําดับขั้นตอน ใชความละเอียดรอบคอบในการทํางาน การสื่อสารและการเชื่อมโยง
เนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนตองใชกระบวนการคิดวิเคราะห 6 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนขั้นที่ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
ใหนักเรียนทราบและนําเขาสูบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอปญหา (Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณ หรือสถานการณ
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ตั้งไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหา ครูควร
มีการใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญ หาที่นาสนใจ
และที่ใหนักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลอง
กับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหา
และครูชวยแนะใหนัก เรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนัก เรียนแกปญหาในขั้นตอนนี้
ครูควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใ จวานักเรียน
เกิดความเขาใจ และสามารถแกปญหานั้น ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา
นอกจากนี้สิ่งสําคัญของชั้นเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
สื่อ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช เพื่อให
เกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา
หลังจากที่ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคล
ถึงวิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนําเสนอตอนักเรียนในชั้นเรียน และในระหวางที่
นักเรียนรายงานคําตอบนั้นครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไม
นักเรียนถึงเริ่มตนดวย... นักเรียนแกปญหานั้นอยางไร ? บอกไดไหมวานักเรียนไดคําตอบมาไดอยางไร ?
หรือนักเรียนบอกไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน
ขั้นที่ 5 ขั้นฝกทักษะและบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration) นักเรียนฝกทักษะ
จากโจทย หรือสถานการณที่ครูกําหนดให แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใช
คําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่
นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งชั้นชวยกันอภิปรายถึงคําตอบ
และวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม เชน คําตอบทั้งสองนี้เหมือน
หรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมานี้อีกหรือไม เปนตน และครูควร
เชื่อมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ
ขั้นที่ 6 ขั้นเชื่อมโยงสูชีวิตประจําวันและชืน่ ชมความสําเร็จ (Linking to Life and Appreciation)
ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวัน วาความรูที่เรียนมาสอดคลองกับเรื่องใด
ในชีวิตประจําวันบางหลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน นักเรียนจับคูกัน
ภายในกลุมตรวจสอบความถูก ตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกันเปนคะแนนของกลุม
และประกาศชื่นชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ
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ซึ่งสอดคลองกับกฎการฝกหัด (Law of Exercise) ตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike,1993)
ที่วาการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหเกิดการเรียนรูท ี่คงทนและสอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนรูอยางมีความหมายของ ออซูเบล (Theory of Meaningful Learning) (Ausubel,1963) ในการเชื่อมโยง
ความรูและหลักการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) ของสลาวิน (Slavin,1990) จอหนสัน
และจอหนสัน (Johnson and Johnson) และวัชรา เลาเรียนดี (2554)

ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในการวิจัย เรื่องการพัฒนารูป แบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. กอนนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช ผูสอนจะตองทําความเขาใจกับทุกองคประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอื้อตอ
การเรียนรูและปจจัยสนับสนุนตอครูผูสอนตองเตรียมความพรอมกอนนํารูปแบบไปใช ผูสอนตองศึกษา
ทําความเขาใจองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตางๆ ทุกขั้นตอน พรอมทั้ง
ทําความเขาใจกับผูเรียน ใหผูเรียนเขาใจองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตาง ๆ
ทุกขั้นตอน ผูสอนตองมีความรูความสามารถในดานเทคนิควิธีสอนที่ใชรูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะ
การสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนและสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการเชื่อมโยง การใหเหตุผล
การใชกระบวนการคิดแกปญหา การใชคําถาม และสามารถถายทอดลักษณะเหลานี้สูผูเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อนําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เนื้อหาภาคเรียนที่ 2
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและการคิดขั้นสูง
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการเนือ้ หาสาระในรายวิชา
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงดานการคิดสรางสรรคของนักเรียน
4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ สงเสริมทักษะตาง ๆ
ในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะดานเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการทํางานเปนทีม
5. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ นนความแตกตางของผูเ รียน
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
2. ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
ตาแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
ตาแหน่งผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๕
4. นางมยุรี ทับทิมหิน
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเวตวันวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ครูเชี่ยวชาญ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
5. นางเกษศิรินทร์ ชูรา
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านเกษม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๒
ครูเชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
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ตารางที่ 6.1 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ครูผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1. ข้อมูลผู้รับการ
4
5
5
5
5
สัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย

M

S.D.

ระดับความ
สอดคล้อง

4.80

0.45

มากที่สุด

2. แนวทางการ
สัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย

5

4

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

3. ขั้นตอนในการ
สัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4. ขั้นตอนการสรุป
มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

4.85

0.34

มากที่สุด

รวม
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ตารางที่ 6.2 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
M
S.D.
1
2
3
4
5
1. การกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ภาพรวม)

ระดับความ
สอดคล้อง

1.1 การกาหนด
องค์ประกอบของ
รูปแบบมีความ
เหมาะสม
ครอบคลุมความ
ต้องการจาเป็น
ของการส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

5

4

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

1.2 องค์ประกอ
บของรูปแบบแต่
ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์
สอดคล้องส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

รวม
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ตารางที่ 6.2 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ระดับความ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
M
S.D.
สอดคล้อง
1
2
3
4
5
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
2.1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
2.1.1 หลักการของ
4
5
5
มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี
พื้นฐาน สามารถใช้
เป็นกรอบในการ
กาหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอน แสดง
ให้เห็นจุดเน้นในการ
เรียนการสอน

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

2.1.2 วัตถุประสงค์
มีความเหมาะสม
ชัดเจนสามารถ
แสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวัง
ให้เกิดในตัวผู้เรียน

5

4

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

2.1.3 หลักการและ
วัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้องกัน

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

รวม
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ตารางที่ 6.2 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ระดับความ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
M
S.D.
สอดคล้อง
1
2
3
4
5
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
2.2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
2.2.1 กระบวนการ
เรียนการสอนมี
ขั้นตอนครบถ้วน
เหมาะสมและ
สอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

2.2.2 ขั้นตอนการ
เรียนการสอนมี
ความเหมาะสมและ
สอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน

5

4

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

2.2.3 ขั้นตอนการ
เรียนการสอนมี
ความสอดคล้องกับ
หลักการและ
วัตถุประสงค์

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

รวม
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ตารางที่ 6.2 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
M
1
2
3
4
5
2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
2.3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขและการนารูปแบบไปใช้
2.3.1 ปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้มี
ความเหมาะสม
สอดคล้องกับ
หลักการและ
วัตถุประสงค์
2.3.2 ปัจจัย
สนับสนุนมีความ
เหมาะสมสอดคล้อง
กับกระบวนการ
เรียนการสอน

S.D.

ระดับความ
สอดคล้อง

4

5

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

5

4

5

5

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80
4.80

0.45
0.45

มากที่สุด

รวม
รวมองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน

168
ตารางที่ 6.3 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการประเมิน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
5
5
5
5
1. สาระสาคัญ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้และเนื้อหา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องกับ
5
4
5
5
5
เนื้อหา
2.2 สอดคล้องกับ
5
4
5
5
5
กิจกรรมการเรียน
การสอน
2.3 สอดคล้องกับ
5
4
5
5
5
การประเมินผล
รวมประเด็นที่ 2
3. เนื้อหาสอดคล้อง
5
4
5
5
5
กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
5
4
5
5
5
4.1 สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียน
การสอน
4.2 สอดคล้องกับ
5
5
4
5
5
จุดประสงค์
4.3 สอดคล้องกับ
5
4
5
5
5
เนื้อหา
รวมประเด็นที่ 4

M

S.D.

ระดับความ
สอดคล้อง

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80
4.80

0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด
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ตารางที่ 6.4 ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการประเมิน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5. สื่อการเรียนการ
4
5
5
5
5
สอนสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียน
การสอน
6. การประเมินผล
6.1 สอดคล้องกับ
5
5
4
5
5
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.3 สอดคล้องกับ
5
4
5
5
5
กิจกรรมการเรียน
การสอน
รวมประเด็นที่ 6
รวมทั้งหมด

M

S.D.

ระดับความ
สอดคล้อง

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80
4.80

0.45
0.45

มากที่สุด
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ตารางที่ 6.5 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

1

นักเรียนได้ทบทวน
ความรู้เดิมที่จาเป็นต้อง
ใช้เชื่อมโยงในการ
เรียนรู้เนื้อหาใหม่
นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูและเพื่อน
นักเรียนมีโอกาสสนทนา
ซักถามเมือ่ เกิดข้อสงสัย
หรือไม่เข้าใจ
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายสรุป
สาระสาคัญและ
เชื่อมโยงความรู้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์และ
กระบวนการคิด
แก้ปญ
ั หา
นักเรียนได้ฝึกแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์โดยการ
ชี้แนะของครู รวมทั้ง
ฝึกด้วยตนเองและฝึก
กับเพือ่ นเป็นกลุ่ม
นักเรียนได้ฝึกการสื่อ
ความหมาย สื่อสาร
และนาเสนอโดยใช้
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์

2
3
4

5

6

7

คะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
4
5
5
5
5

M

S.D.

4.80

0.45

ระดับความ
สอดคล้อง
มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

4

5

5

4.80

0.45

4.97

0.07

รวมทั้งหมด

มากที่สุด
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ตารางที่ 6.6 ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรั ค ติ วิส ต์ เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียน กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ค ณิ ตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559)
คะแนน
หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่ หน่วยที่
คนที่
1
2
3
4
10
10
10
10
1
7
8
7
9
2
9
10
10
9
3
9
9
9
9
4
6
6
5
6
5
8
9
8
9
6
8
7
8
8
7
7
7
8
8
8
10
9
9
10
9
8
10
8
10
10
7
8
7
8
11
10
10
10
10
12
6
7
6
7
13
9
10
9
10
14
10
10
10
10
15
6
6
5
6
16
6
7
6
7
17
7
8
8
8
18
6
6
7
7
19
9
9
10
9
20
10
10
9
9
21
10
10
10
9

หน่วยที่ หน่วยที่
5
6
10
10
9
7
8
9
9
8
6
5
9
8
9
9
8
8
8
9
9
9
9
8
9
9
6
6
10
9
9
10
5
6
7
7
7
8
6
7
9
9
9
9
10
9
เฉลี่ย
เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย
6 หน่วย

คะแนน
หลังเรียน

10
7.83
9.17
8.83
5.67
8.50
8.17
7.67
9.17
8.83
7.83
9.67
6.33
9.50
9.83
5.67
6.67
7.67
6.50
9.17
9.33
9.67
8.175
81.75
E1 = 81.75

30
23
25
24
18
25
24
23
25
24
25
26
20
27
28
20
23
24
25
26
26
25
24.10
80.32
E2 = 80.32

ภาคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเมืองเดช
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค11101)
..........................................................................................................................
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว
..........................................................................................................................
ตอนที่ 1
ตัวชี้วัด เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของ หรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ (ค1.1 ป.1/1)
1. จากรูป
ก. 6 ตัว
ข. 5 ตัว
ค. 4 ตัว
2. จานวน
ก.
ข.
ค.

3 เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร
สี่
สอง
สาม

มีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัว
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3. ข้อใดเป็นจานวนเดียวกัน
ก. 7 ๗
ข. 5 ๔
ค. ๕ 4
4. 14 เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร
ก. ๑๕
ข. ๑๔
ค. ๑๘
ตัวชี้วัด เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
(ค1.1 ป.1/2)
5. 1 2 3 4  6 7 ควรเติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง
ก. 5
ข. 8
ค. 9
6. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. 9 < 10
ข. 8 < 7
ค. 5  8
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7. ข้อใดเรียงลาดับจานวนจากมากไปน้อย
ก. 9 8 6 7
ข. 10 9 8 7
ค. 5 6 7 8
8. ข้อใดถูกต้อง
ก. 5 มากกว่า 3 แต่นอ้ ยกว่า 4
ข. 7 น้อยกว่า 9 แต่มากกว่า 8
ค. 6 มากกว่า 2 แต่นอ้ ยกว่า 7
9. ข้อใดถูกต้อง
ก. 15 < 10+2
ข. 12 < 10+4
ค. 16  10+6
10. ข้อใดเรียงลาดับจานวนจากน้อยไปมาก
ก. 8 11 14 19 18
ข. 9 13 16 19 20
ค. 17 13 11 10 8
11. จานวนใดไม่ได้อยู่ระหว่าง 14 ถึง 19
ก. 13
ข. 15
ค. 17
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ตัวชี้วัด บวก ลบ และบวก ลบระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค1.2 ป.1/1)
12. ผลลัพธ์ข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก. 3 + 5
ข. 9 + 0
ค. 7 + 1
13. จานวนใดมีค่าเท่ากับ 10 + 6
ก. 16
ข. 17
ค. 18
14. จานวนใดที่มากกว่า 15 อยู่ 4
ก. 15
ข. 17
ค. 19
15. ข้อใดหมายถึงการลบ
ก. การนาจานวนหนึ่งมาแบ่งให้เท่าๆ กัน
ข. การนาจานวนหนึ่งรวมกับอีกจานวนหนึ่ง
ค. การนาจานวนหนึ่งหักออกจากอีกจานวนหนึ่ง
16. 17 – 9 นาผลลัพธ์ไปรวมกับ 1 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 8
ข. 9
ค. 10
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17. ข้อใดถูกต้อง
ก. 9 – 5 < 3 + 2
ข. 4 + 1 > 7 – 1
ค. 9 – 2 = 6 + 0
18. ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
ก. 6 – 2
ข. 8 – 5
ค. 9 – 7
19. ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น
ก. (2 + 8) + 3
ข. 3 + (15 – 5)
ค. 3 + (7 – 3)
ตัวชี้วัด วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ(ค1.2 ป.1/2)
20. แม่มเี สื้อ 5 ตัว ซื้อมาอีก 2 ตัว แม่มีเสื้อทั้งหมดกี่ตัว
ก. 6 ตัว
ข. 7 ตัว
ค. 5 ตัว
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21. “น้องซื้อดอกไม้ 3 ดอก พี่ให้อีก 2 ดอก น้องมีดอกไม้รวมกี่ดอก”
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด
ก. 3 - 2 = 
ข. 2 + 2 = 
ค. 3 + 2 = 
22. “แม่มีไข่ไก่ 5 ฟอง ไข่เป็ด 2 ฟอง แม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง” โจทย์ถามอะไร
ก. แม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง
ข. แม่มีไข่ไก่กี่ฟอง
ค. แม่มีไข่เป็ดกี่ฟอง
23. น้องมีดินสอ 20 แท่ง ทาหาย 7 แท่ง น้องเหลือดินสอกี่แท่ง
ก. 13 แท่ง
ข. 15 แท่ง
ค. 17 แท่ง
24. 7 – 2 =  เป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อใด
ก. สุดามีดินสอ 7 แท่ง ให้เพื่อนไป 2 แท่ง เหลือดินสอกี่แท่ง
ข. มะลิมีเงิน 7 บาท แม่ให้อีก 2 บาท มะลิมีเงินทั้งหมดกี่บาท
ค. เอกมีส้ม 7 ผล พ่อให้อีก 2 ผล เอกมีส้มทั้งหมดกี่ผล
25. “พี่เลี้ยงสุนัข 3 ตัว เลี้ยงแมว 6 ตัว พี่เลี้ยงสุนัขน้อยกว่าแมวกี่ตัว”
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก. 3 – 6 = 
ข. 6 – 3 = 
ค. 3 + 6 = 
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26. ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก. แม่มีเทียนไข 7 เล่ม ซื้อมาอีก 6 เล่ม
ข. มาลีซอื้ ดอกมะลิมา 13 ดอก ให้เพื่อนไป 5 ดอก
ค. พี่ซื้อสมุดมา 15 เล่ม ใช้ไป 4 เล่ม
27. จากภาพ ข้อใดถูกต้อง

ก. 15 - 3 = 12
ข. 12 + 3 = 15
ค. 12 - 3 = 12
28. แม่มีแตงโม 18 ผล ขายไป 11 ผล ซื้อมาเพิ่มอีก 5 ผล แม่มีแตงโม
ทั้งหมดกี่ผล
ก. 18 ผล
ข. 15 ผล
ค. 12 ผล
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29. ตามีเป็ด 10 ตัว ซื้อมาเพิม่ อีก 5 ตัว และขายไป 6 ตัว ตาเหลือเป็ดกี่ตัว
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก. (10 – 5) + 6 = 
ข. (5 + 6) – 10 = 
ค. (10 + 5) – 6 = 
30. (15 – 10) + 8 =  จากประโยคสัญลักษณ์ ข้อใดถูกต้อง

ก.

ข.

ค.
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค11101)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตัวเลือก
ข.
ค.
ก.
ข.
ก.
ข.
ข.
ค.
ข.
ข.
ก.
ข.
ก.
ค.
ค.

ข้อ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ตัวเลือก
ข.
ก.
ค.
ค.
ข.
ค.
ก.
ก.
ก.
ข.
ก.
ก.
ค.
ค.
ก.

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(IPASPILA Model)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

โดย
นางอรทัย ชินาภาษ
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองเดช สพป.อุบลราชธานี เขต 5
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คานา
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อมุ่ง
พัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามสาระ/มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอในการดารงชีวิตประจาวัน และเป็นแนวทางให้
ครูผู้สอนใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรี ยนได้ปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
คู่มือประกอบไปด้วย ความนา รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียนของหลั กสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
กาหนดการสอน ตารางเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ผู้ ส อนได้ น ามาใช้ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ในการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้นักเรียน เรียนรู้เนื้อหาสาระตามรูปแบบการสร้าง
องค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เน้นการจัดประสบการณ์จากรูปธรรมโดยการใช้รูปภาพและ
สัญลักษณ์ จัดประสบการณ์ที่กระตุ้นความคิด การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการใช้การสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการนาเสนอความคิด ซึ่งประกอบไปด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ ท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยมีแบบฝึกเสริมทักษะ เฉลยแบบฝึกทักเสริมทักษะและแบบประเมิน
ในการจัดทาคู่มือเล่มนี้ ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณ าและให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจน
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน
อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นางมยุรี ทับทิมหิน ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเวตวันวิทยา นางเกษศิรินทร์ ชูรา
ครูเชี่ย วชาญโรงเรียนบ้ านเกษม นายชุมพล คาวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเดช และนายพงศธร
สัมฤทธิ์ รักษาการรองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเดช ขอขอบคุณผู้เป็นเจ้าของหนังสือทุกเล่มที่นามา
อ้างอิงในเอกสารฉบับ นี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เล่มนี้ สาเร็จด้วยดี
หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นต่อไป

อรทัย ชินาภาษ
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คาชี้แจง
คู่มือการจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสร้างองค์ ความรู้ ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่มนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อมุ่งพัฒ นาสมรรถภาพการเรีย นรู้คณิ ตศาสตร์ส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ตามสาระ/
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยัง
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอในการดารงชีวิตประจาวัน และ
เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เป็น
เครื่องมือให้ผู้สอนได้นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ประกอบไปด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับ 1 – 5 และ 0 เวลา 16 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนนับ 6 – 10 เวลา 14 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 เวลา 16 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 เวลา 18 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จานวนนับ 11 ถึง 20 เวลา 12 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวกลบจานวนสองจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
เวลา 12ชั่วโมง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้นักเรียน เรียนรู้เนื้อหาสาระ
ตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เน้นการจัดประสบการณ์จากรูปธรรม
โดยการใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ จัดประสบการณ์ที่กระตุ้นความคิด การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และ
การใช้การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการนาเสนอความคิด ดังนั้นครูจึงควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ได้สร้ างความรู้ด้วยตนเองและ
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นจึงจะช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยมีแบบฝึกเสริมทักษะ เฉลยแบบฝึกทักเสริมทักษะและแบบ
ประเมิน เพื่อความสะดวกในการนาไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือที่เรียกว่า “IPASPILA Model” ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนาเข้าสู่บทเรียน (Introduction)
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอปัญหา (Presentation)
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)
ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกทักษะและบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration)
ขั้นที่ 6 ขั้นเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจาวันและชื่นชมความสาเร็จ (Linking to Life and Appreciation)
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ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ใช้ทักษะกระบวนการ 5 ทักษะ ดังนี้
1. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
4. การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมในการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสร้าง
องค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
เสนอแนะแนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ครู ผู้ ส อนควรศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา หลั ก สู ต รสาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ ให้เข้าใจและสามารถจั ดการเรียนรู้
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. เตรียมเอกสารประกอบการสอน ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะ แบบทดสอบ แบบประเมิน
ต่างๆ สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ ที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน
3. สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็ นสิ่งสาคัญที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควร
จัดเตรียม จัดหา หรือจัดทาขึ้นล่วงหน้าให้เพียงพอกับการใช้
4. การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ดาเนินการทดสอบนอก
เวลาที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของการ
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ให้ทาการทดสอบก่อนเรียนและหลังจากเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนนั้นๆ
5. การวัดผลและการประเมินผล ระหว่างเรียนให้ดาเนินการตามวิธีการวัดผลและประเมินผล
ที่กาหนดไว้ในแต่ละแผน โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะกาหนดแบบประเมินไว้ทุกแผน โดย
อาศัยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท้ายแผน ที่ผู้เขียนได้จัดทาเป็นตัวอย่างไว้ท้ายแผน ซึ่งครูผู้สอน
สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนั้นการประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงานที่นักเรียนทาขึ้น
ถือเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ครูผู้สอนต้อ งเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบเพื่อการตรวจสอบจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน
6. สาหรับการสอนซ่อมเสริมนั้น ให้จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน ซึ่งในแผนการจัดการเรี ยนรู้นี้
ไม่ได้จัดทาและไม่ได้บรรจุจานวนคาบไว้
ในการฝึกทักษะกระบวนการให้เกิดแก่ผู้เรียนนั้น ครูควรเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ เสนอแนะ กระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างทั่วถึงแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้จากการปฏิบัติ ครูควรกระตุ้นให้เด็กนาความรู้ที่ได้ นาทักษะที่เกิด
จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนครั้งต่อไป รวมถึงการนาไปปรับใช้ในการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระอื่น และการ
ดาเนินชีวิตประจาวันต่อไป
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ความนา
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.6 การบอกจานวน 0
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.7 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.8 การเปรียบเทียบจานวน 0 ถึง 5
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ความนา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจ ทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และ ความต้องการของท้องถิ่น (สานัก
นายกรัฐมนตรี, 2542) จากการทบทวนหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งใช้เป็น
แนวทาง ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ทาให้ค้นพบข้อดีและข้อบกพร่องในบางประการที่จาเป็นต้องมี
การพัฒนาให้สมบูรณ์เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เป็นมูลเหตุนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ซึ่ งเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามเหมาะสม ชั ด เจน ทั้ ง
เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนาหลักสูตรไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยการมีกาหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะที่สาคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นทิศทางในการ
จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญ หาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้าง องค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิ ญ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สารสนเทศ เข้ าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้ นต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
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อย่ างเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กับ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและสภาพแวดล้ อ ม และการรู้จั ก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสั งคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
จิตสาธารณะ

ทาไมต้องเรียนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด
อย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบช่วยให้
คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่ น ๆ คณิตศาสตร์
จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตช่วยพัฒ นาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพโดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้
1. จานวน และการดาเนินการความคิดรวบยอด และความรู้สึกเชิงจานวนระบบจานวนจริง
สมบัติเกี่ยวกับจานวนจริงการดาเนินการของจานวนอัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน
และการใช้จานวนในชีวิตจริง
2. การวัดความยาวระยะทางน้าหนักพื้นที่ปริมาตรและความจุเงินและเวลา หน่วยวัดระบบ
ต่าง ๆการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดและการนาความรู้
เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติสองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ
แบบจาลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation) ใน
เรื่องการเลื่อนขนาน(translation) การสะท้อน(reflection) และการหมุน(rotation)
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4. พีชคณิตแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ฟังก์ชันเซตและการดาเนินการของเซตการให้
เหตุผล นิพจน์สมการระบบสมการ อสมการกราฟลาดับเลขคณิตลาดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นการกาหนดประเด็น การเขียนข้อคาถาม การกาหนด
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดระบบข้อมูลการนาเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของ
ข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลความข้อมูลการสารวจความคิดเห็ น ความน่าจะเป็นการใช้ความรู้
เกี่ยวกับ สถิติและความน่าจะเป็น ในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการตัดสินใจในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
ชั้น
ป.1

ตัวชี้วัด
1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
และ ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยและศูนย์

•
•
•
•
•

2. เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน
นับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

•
•
•

•

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การใช้จานวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย
แสดงจานวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2
การนับลดทีละ 1
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบจานวนและการใช้
เครื่องหมาย =  > <
การเรียงลาดับจานวนไม่เกินห้าจานวน
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สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1
1. บวก ลบ และบวก ลบระคนของ
• ความหมายของการบวก และการใช้
จานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
เครื่องหมาย +
พร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุ • การบวกที่ไม่มีการทด
สมผลของคาตอบ
• ความหมายของการลบ และการใช้
เครื่องหมาย –
• การลบที่ไม่มีการกระจาย
• การบวก ลบระคน
2. วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์
• โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของ
• โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
จานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ • การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1
1. บอกความยาว น้าหนัก ปริมาตร
• การเปรียบเทียบความยาว (สูงกว่า เตี้ยกว่า
และความจุ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
ยาวกว่า สั้นกว่ายาวเท่ากัน สูงเท่ากัน)
มาตรฐาน
• การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
• การเปรียบเทียบน้าหนัก (หนักกว่า เบากว่า
หนักเท่ากัน)
• การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
• การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
(มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน จุมากกว่า
จุน้อยกว่า จุเท่ากัน)
• การตวงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
2. บอกช่วงเวลา จานวนวันและชื่อวัน • ช่วงเวลาในแต่ละวัน (กลางวัน กลางคืน
ในสัปดาห์
เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น)
• จานวนวันและชื่อวันในสัปดาห์
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สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1
1. จาแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม • รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม
รูปวงกลม รูปวงรี
รูปวงรี
สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1
1. บอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
– แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1
แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1
ทีละ 2
ทีละ 2 และลดลงทีละ 1
– แบบรูปของจานวนที่ลดลงทีละ 1
2. บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป – แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาดหรือสีที่
ของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1
1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (IPASPILA Model)
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(IPASPILA Model) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข องดี น ส์ (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) ทฤษฎี คอนสตรัค ติวิส ต์ (Constructivist Theory) แนวคิ ดของการเรีย นรู้
ร่ ว มกั น (Collaborative Learning) และ การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ แบบกลุ่ ม ช่ ว ยรายบุ ค คล (Team
Assisted Individualization หรือ TAI) เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าคณิ ต ศาสตร์ทั้งหมด
ข้างต้น สามารถสั งเคราะห์ เป็ น กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาเป็นหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสร้างองค์
ความรู้ ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิส ต์ เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น กลุ่ ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ดังนี้
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic
Principle) กล่าวว่า ความเข้าใจที่แท้จริงในมโนทัศน์ใหม่นั้นเป็นพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 3 ขั้น
คือ ขั้นที่ 1 เป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนประสบกับมโนทัศน์ในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างใด ๆ เช่น การที่เด็ก
เรีย นรู้จ ากของเล่ น ชิ้น ใหม่โดยการเล่ นของเล่ นชิ้นนั้น ขั้นที่ 2 เป็น ขั้น ที่ผู้ เรียนได้พบกับกิจกรรมที่ มี
โครงสร้างมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงสร้างที่คล้ายคลึง (Isomorphic) กับโครงสร้างของมโนทัศน์ที่ผู้เรียนจะได้
เรียน และ ขั้นที่ 3 เป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่จะเห็นได้ถึงการนามโนทัศน์
เหล่ านั้ น ไปใช้ชี วิตประจ าวัน รวมไปถึงการจัดสิ่ งที่เป็ นรูปธรรมที่ห ลากหลายให้ ผู้ เรียนเพื่อให้ เข้าใจ
โครงสร้างทางมโนทัศน์เดียวกันนั้น จะช่วยในการได้มาซึ่งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical
concept) ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
กฎการสร้าง (The constructivity principle) กฎข้อนี้ให้ความสาคัญกับความสร้างความรู้ว่า
ผู้เรียนควรได้พัฒนามโนทัศน์จากประสบการณ์ในการสร้างความรู้เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
สาคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหล่านี้ จะนาไปสู่การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทฤษฎีนี้มีกรอบแนวคิดที่สาคัญ ดังนี้ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ความรู้
และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานของการสร้างความรู้ใหม่ ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น ครูและเพื่อน
มีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ ตั้งคาถามท้าทายความสามารถ
กระตุ้นสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการสร้างความรู้ ผู้เรียนเป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งการ
เพิ่ ม พลั งการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น ดั งนี้ ขั้ น ที่ 1 ความอยากรู้อ ยากเห็ น (curiosity) และความขั ด แย้ ง
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(conflict) ขั้ น ที่ 2 การปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ เพื่ อ น (peer interaction) ก่ อ ให้ เกิด ความขั ด แย้ งทางปั ญ ญา
(cognitive conflict) ขั้นที่ 3 ความขัดแย้งทางปัญญานามาซึ่งการไตร่ตรอง (reflection) ขั้นที่ 4 การ
ไตร่ตรองกระตุ้นให้เกิดการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (cognitive restructuring) ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4
เกิดเป็นวงจร โดยประสบการณ์ของผู้เรียนมีผลต่อการเกิดของวงจรและวงจรนี้เองที่ทาให้ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมและสร้างพลัง (empowerment) การเรียนรู้ให้กับตนเอง
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข องดี น ส์ (Dienes’s Theory of
Mathematics Learning) ทฤษฎี คอนสตรัค ติวิส ต์ (Constructivist Theory) แนวคิ ดของการเรีย นรู้
ร่ ว มกั น (Collaborative Learning) และ การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ แบบกลุ่ ม ช่ ว ยรายบุ ค คล (Team
Assisted Individualization หรือ TAI) เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าคณิ ต ศาสตร์ทั้งหมด
ข้างต้น สามารถสั งเคราะห์ เป็ น กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับ
นั กเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 หรื อที่ เรียกว่า “IPASPILA Model” ประกอบด้ว ย 6 ขั้ นตอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนาเข้าสู่บทเรีย น (Introduction) เป็นขั้นที่ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มแบบคละความสามารถ ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง ปานกลาง และนักเรียนอ่อน คละกัน กลุ่มละ 4
คน (นักเรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนอ่อน นักเรียนปานกลางจับคู่กับนักเรียนปานกลาง) ครูแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ และนาเข้าสู่บทเรียน
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น น าเสนอปั ญ หา (Presentation) ครู น าเสนอปั ญ หาหรื อ เหตุ ก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ถ้านักเรียนมีความยุ่งยากในการ
แก้ปัญหา ครูควรมีการให้ปั ญหาที่คล้ ายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปัญ หา ครูควรเลือก
ปัญหาที่น่าสนใจและที่ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ปัญหาที่เลือกมาควรมี
ความสอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ /ปัญหา
เพื่อนามาอภิปรายหาคาตอบด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ให้คาแนะนาเมื่อนักเรียนเกิดข้อคาถามหรือปัญหา
และครูช่วยแนะให้นักเรียนมีความเข้าใจในปัญหา และเปิดโอกาสให้นักเรียนแก้ปัญหา ในขั้นตอนนี้ ครู
ควรให้เวลานักเรียนเพื่อทาความเข้าใจในปัญหาที่ให้และช่วยแนะนาจนครูมีความแน่ใจว่านัก เรียนเกิด
ความเข้ าใจ และสามารถแก้ ปั ญ หานั้ น ๆ ได้ แล้ ว ครูเปิ ด โอกาสให้ นั กเรีย นมี อิส ระในการแก้ ปั ญ หา
นอกจากนี้สิ่งสาคัญของชั้นเรียน คือ ในระหว่างนักเรียนแก้ปัญหาครูต้องอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่นักเรียนต้องการ
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) นักเรียนนาเสนอคาตอบพร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ เพื่อให้
เกิดการแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ ที่สุด โดยนักเรียนรายงานคาตอบและวิธีการแก้ปัญหา
หลังจากที่ครูนาเสนอปัญหา และให้เวลานักเรียนแก้ปัญหาแล้ว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเป็นรายบุคคลถึง
วิธีการที่พวกเขาใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมเหตุผลเพื่อนาเสนอต่อนักเรียนในชั้นเรียน และในระหว่างที่

194

นักเรียนรายงานคาตอบนั้นครูอาจใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เช่น ทาไมคุณ
ถึงเริ่มต้นด้วย... คุณแก้ปัญหานั้นอย่างไร? บอกได้ไหมว่าคุณได้คาตอบมาได้อย่างไร? หรือคุณบอกได้ไหม
ว่ากาลังคิดอะไรอยู?่ เป็นต้น
ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกทักษะและบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration) นักเรียนฝึกทักษะ
จากโจทย์ หรือสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ แล้วร่วมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช้ โดยครูเป็นผู้ใช้
คาถามนาให้เกิดการอภิป ราย โดยครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายคาตอบและวิธีการที่ใช้ หลังจากที่
นักเรียนรายงานคาตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแล้ว นักเรียนทั้ งชั้นช่วยกันอภิปรายถึงคาตอบและ
วิธีการที่แตกต่าง โดยครูเป็น ผู้นาให้เกิดการอภิปรายโดยใช้คาถาม เช่น คาตอบทั้งสองนี้เหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร มีใครแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างจากที่กล่าวมานี้อีกหรือไม่ เป็นต้น และครูควรเชื่อม
การอภิปรายโดยถามคาถามที่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ
ขั้นที่ 6 ขั้นเชื่อมโยงสูช่ ีวิตประจาวัน และชื่นชมความสาเร็จ (Linking to Life and Appreciation)
ครูให้นักเรียนลองคิดโจทย์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน ว่าความรู้ที่เรียนมาสอดคล้องกับเรื่องใดใน
ชีวิตประจาวันบ้าง หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบประจาบทเรียน นักเรียนจับคู่กัน
ภายในกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนาคะแนนแต่ละคนภายในกลุ่มรวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม และ
ประกาศชื่นชมความสาเร็จของแต่ละกลุ่มและติดประกาศชมเชยให้กับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
1. ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนต้อง
ได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จ ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น ความกล้าในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกล้าในการแสดงออก ความ
กระตือรือร้นในการเรียน การทางานกับผู้อื่น การทางานเป็นกลุ่ม และความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ปัจจัยสนับสนุน
2.1 การจัดกลุ่มผู้เรียน ควรจัดเป็นกลุ่มย่อย ขนาดจานวน 4 คน
2.2 การยืดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่ส าคัญ เป็น พื้น ฐานในการพั ฒ นารูปแบบการสร้างองค์
ความรู้ ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิส ต์ เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น กลุ่ ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (IPASPILA Model) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (IPASPILA Model)
กระบวนการเรียน
การสอนของ
รูปแบบการเรียน ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes’s
Theory of Mathematics Learning)
การสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
• การจัดการเรียนการสอนต้องอยู่บนพื้นฐานว่า
และนาเข้าสู่บทเรียน อะไรที่นักเรียนแต่ละคนควรรู้ การจัดการเรียนการ
(Introduction)
สอนควรพิจารณาว่าจะสามารถพัฒนาแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้อย่างไร
• การให้ความสาคัญกับการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
บทบาท และกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้
• กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic
Principle) กฎนี้ กล่าวว่า ความเข้าใจที่แท้จริงใน
มโนทัศน์ใหม่นั้นเป็นพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
คือเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนประสบกับมโนทัศน์ใน
รูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างใด ๆ เช่น การที่เด็กเรียนรู้
จากของเล่นชิ้นใหม่โดยการเล่นของเล่นชิ้นนั้น

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) / การ
เรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(Team
Assisted Individualization หรือ TAI)
• ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานของการ • การจัดกลุ่ม (Teams) ในการจัดกลุ่มจะแบ่งนักเรียน
สร้างความรู้ใหม่
คละความสามารถทางการเรียนกลุ่มละ 4 คน มีนักเรียนที่
มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่า เป็นอัตราส่วน 1:2:1
• ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น ครูและเพื่อน มี
• มีการแบ่งอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบซึ่งกันและกัน
ส่วนช่วยในการสร้างความรู้
• ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ ตั้งคาถาม ระหว่างครูกับนักเรียน (Shared Authority) ห้องเรียน
แบบดั้งเดิมครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ครูมีอานาจ
ท้าทายความสามารถ กระตุ้นสนับสนุนและให้ความ
สูงสุดในการกาหนด เป้าหมายของการเรียนรู้ แต่สาหรับ
ช่วยเหลือการสร้างความรู้
ห้องเรียนที่มีการร่วมมือกันเรียนรู้ ครูและนักเรียนจะ
• ผู้เรียนเป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียน
ร่วมกันกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ กิจกรรมที่
• ผู้เรียนต้องมีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity)
หลากหลายและวิธีการในการประเมินผลตามความสนใจ
และเกิดความขัดแย้ง (conflict)
ของนักเรียน โดยยึดตามกรอบของหลักสูตรและบริบทของ
• ความขัดแย้งทางปัญญานามาซึ่งการไตร่ตรอง
เรื่องที่เรียน
(reflection)
• เป็นการเรียนรู้กลุ่มย่อยเป็นกระบวนการทางสังคม
• การสร้างความรู้ของผูเ้ รียนแต่ละคนต่างกัน และ
ต่างจากที่ผู้สอนคาดหวัง ผูส้ อนต้องยอมรับและจัดการ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการทางานร่วมกับผู้อื่น
ที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผู้เรียนคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist Theory)

196
ฐ

กระบวนการเรียน
การสอนของ
รูปแบบการเรียน
การสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอ
ปัญหา
(Presentation)

ขั้นที่ 3 ขั้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล
(Analysis)

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) / การเรียน
แบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(Team Assisted
Individualization หรือ TAI)
• กฎความหลากหลายของการรับรู้ (The
• มนุษย์สร้างความรูผ้ ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การ • ครูทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพือ่ เชื่อมโยงความรู้
Perceptual Variability Principle) กฎนี้เสนอแนะว่า
สื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทาให้พวกเขาสร้าง
(Mediators) ครูจะต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนใน
การเรียนรู้มโนทัศน์จะมีประสิทธิภาพดีเมื่อผูเ้ รียนมี ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
การเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ให้เข้ากับประสบการณ์เดิมของ
โอกาสรับรู้มโนทัศน์เดียวกันหลายๆ รูปแบบผ่าน
นักเรียนและสามารถขยายไปสู่ขอบเขตของการเรียนรู้ใน
บริบททางกายภาพ นั่นคือ การจัดสิ่งที่เป็นรูปธรรม
บริบทอื่นๆ
ที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทาง
• ครูช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทของตนเองว่า
มโนทัศน์เดียวกันนั้น จะช่วยในการได้มาซึ่งมโนทัศน์
จะต้องดาเนินการอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาความสงสัย
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical concept) ของ
นอกจากนั้นครูยังสามารถช่วยแนะนาให้นักเรียนทราบว่า
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
จะเรียนรู้ได้อย่างไร ซึ่งบทบาทนี้ของครูถือว่ามีความสาคัญ
มากในกระบวนการร่วมมือกันเรียนรู้
• ผู้เรียนได้พบกับกิจกรรมที่มีโครงสร้างมากขึ้น
• ผู้เรียนเป็นผูส้ ร้างความรูด้ ้วยตนเอง
ซึ่งเป็นโครงสร้างที่คล้ายคลึง (Isomorphic) กับ
ไตร่ตรองสิ่งที่ได้จากการอภิปรายกับผู้อื่น
โครงสร้างของมโนทัศน์ที่ผู้เรียนจะได้เรียน
ผู้สอนมีหน้าที่จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้
• ขั้นที่ 3 เป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ เหมาะสม ตั้งประเด็นปัญหาที่ท้าทาย และช่วยเหลือให้
ทางคณิตศาสตร์ที่จะเห็นได้ถึงการนามโนทัศน์
ผู้เรียนสร้างความรูไ้ ด้เอง
เหล่านั้นไปใช้ชีวิตประจาวัน
• มนุษย์สร้างความรูผ้ ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การ
สื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทาให้พวกเขาสร้าง
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
• การไตร่ตรองกระตุ้นให้เกิดการจัดโครงสร้างใหม่
ทางปัญญา (cognitive restructuring)
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ (Dienes’s
Theory of Mathematics Learning)

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist Theory)
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กระบวนการเรียน
การสอนของ
รูปแบบการเรียน
การสอน
ขั้นที่ 4 ขั้น
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
(Sharing)

แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์
(Dienes’s Theory of Mathematics Learning)
• กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ (The
mathematical variability principle) กฎข้อนี้

กล่าวอ้างว่า การอ้างอิงมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ (Generalization of mathematical
concept ) หรือการนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ไปใช้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าตัวแปรที่ไม่
เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้นเปลีย่ นไปอย่างระบบ
ในขณะที่คงไว้ซึ่งตัวแปรทีเ่ กี่ยวข้องกับมโนทัศน์
นั้น ๆ

ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกทักษะ • กฎการสร้าง (The constructivity principle)
และบูรณาการ
กฎข้อนี้ให้ความสาคัญกับความสร้างความรู้ว่า
แนวคิด (Practical
ผู้เรียนควรได้พัฒนามโนทัศน์จากประสบการณ์
and Integration)
ในการสร้างความรู้เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่สาคัญและมั่นคง และจากพื้นฐาน
ที่มั่นคงเหล่านี้ จะนาไปสู่การวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์

การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) / การเรียนแบบ
ร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(Team Assisted
Individualization หรือ TAI)
• การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนจาก
• มีการจัดกลุ่มของนักเรียนแบบคละความสามารถ
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
(Heterogeneous Grouping) ทัศนะประสบการณ์ ภูมิหลังของ
• ผู้เรียนแต่ละคนจะสร้างความรูด้ ้วยวิธีการ
นักเรียนทั้งหมดเป็นสิ่งสาคัญมากที่จะทาให้คุณภาพของการ
แตกต่างกัน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม เรียนรูส้ ูงขึ้น สาหรับห้องเรียนทีร่ ่วมมือกันเรียนรู้ นักเรียนต้องมี
ให้ผู้เรียนได้สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน โดย
การเรียนรู้จากบุคคลอื่น เพราะจะให้ความสาคัญกับแนวคิด
ผู้สอนคอยช่วยเหลือให้ผเู้ รียนนาความรู้ที่มีอยู่ออกมา ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ของนักเรียนทุกคน
ใช้
• มีการแลกเปลีย่ นความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครูกับ
• มนุษย์สร้างความรูผ้ ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การ นักเรียน (Shared Knowledge)
สื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทาให้พวกเขาสร้าง
• ลักษณะทีส่ าคัญ 5 ประการ คือ ใช้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
และกัน ใช้ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ใช้ความรับผิดชอบใน
• การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน (peer interaction)
ตัวเองต่องานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ทักษะทางสังคม และใช้
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา(cognitive conflict) ทักษะในกระบวนการกลุ่ม
•
• ทฤษฎีนี้เน้นว่าความรูเ้ ป็นสิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นโดย
ผู้เรียน ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยูเ่ ป็น
พื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่
• มนุษย์สร้างความรูผ้ ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การ
สื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทาให้พวกเขาสร้าง
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist Theory)
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แนวคิด/ทฤษฏี/รูปแบบ
กระบวนการเรียน
การสอนของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์
รูปแบบการเรียน
(Constructivist Theory)
(Dienes’s Theory of Mathematics Learning)
การสอน
ขั้นที่ 6 ขั้นเชื่อมโยง • กฎการสร้าง (The constructivity principle) • มนุษย์สร้างความรูผ้ ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การ
สู่ชีวิตประจาวันและ กฎข้อนี้ให้ความสาคัญกับความสร้างความรู้ว่า สือ่ สาร และการอภิปราย ซึ่งทาให้พวกเขาสร้าง
ชื่นชมความสาเร็จ ผู้เรียนควรได้พัฒนามโนทัศน์จากประสบการณ์ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
(Linking to Life and ในการสร้างความรู้เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทาง
Appreciation)
คณิตศาสตร์ที่สาคัญและมั่นคง และจากพื้นฐาน
ที่มั่นคงเหล่านี้ จะนาไปสู่การวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์

การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) / การเรียนแบบ
ร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล(Team Assisted
Individualization หรือ TAI)
• ความสาเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของสมาชิก
ทุกคนภายในกลุ่ม และโอกาสประสบความสาเร็จที่เท่าเทียม
เข้าไว้ด้วยเสมอ เพียงแต่การนามาใช้ในแนวทางที่ต่างกัน
• ลักษณะทีส่ าคัญ 5 ประการ คือ ใช้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ใช้ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ใช้ความรับผิดชอบใน
ตัวเองต่องานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ทักษะทางสังคม และใช้
ทักษะในกระบวนการกลุ่ม

ผลการพัฒนา ได้รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (IPASPILA Model) มีรายละเอียดแสดงในภาพที่ 1
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รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (IPASPILA Model)
องค์ประกอบเชิง
กระบวนการการเรียนการ
สอน
“IPASPILA Model”
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนาเข้าสู่
บทเรียน (Introduction)
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอปัญหา
(Presentation
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
(Analysis)
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Sharing)
ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกทักษะและ
บูรณาการแนวคิด (Practical
and Integration)
ขั้นที่ 6 ขั้นเชื่อมโยงสู่
ชีวิตประจาวันและชื่นชม
ความสาเร็จ (Linking to Life
and Appreciation)

องค์ประกอบเชิงเงื่อนไข
การนารูปแบบไปใช้
ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลสาเร็จ ได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความกล้าใน
การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความ
กล้าในการแสดงออก ความกระตือรือร้นใน
การเรียน การทางานกับผู้อื่น การทางานเป็น
กลุ่ม และความสามารถในการแก้ปัญหา
ปัจจัยสนับสนุน
1. การจัดกลุม่ ผู้เรียน ควรจัดเป็นกลุ่มย่อย
ขนาดจานวน 3-5 คน
2. การยืดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับกิจกรรม
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ภาพที่ 1 IPASPILA Model (ต่อ)
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กล่าวว่า ความเข้าใจที่แท้จริงในมโนทัศน์ใหม่นั้นเป็นพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เป็นขั้น
พื้นฐานที่ผู้เรียนประสบกับมโนทัศน์ในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างใด ๆ เช่น การที่เด็กเรียนรู้จากของเล่นชิ้นใหม่โดยการเล่นของเล่นชิ้ นนั้น ขั้นที่ 2 เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้พบกับ
กิจกรรมที่มีโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงสร้างที่คล้ายคลึง (Isomorphic) กับโครงสร้างของมโนทัศน์ที่ผู้เรียนจะได้เรียน และ ขั้นที่ 3 เป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่จะเห็นได้ถึงการนามโนทัศน์เหล่านั้นไปใช้ชีวิตประจาวัน รวมไปถึงการจัดสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่หลากหลายให้ผู้เรี ยนเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางมโนทัศน์
เดียวกันนั้น จะช่วยในการได้มาซึ่งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical concept) ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
กฎการสร้าง (The constructivity principle) กฎข้อนี้ให้ความสาคัญกับความสร้างความรู้ว่าผู้เรียนควรได้พัฒนามโนทัศน์จากประสบการณ์ในการสร้างความรู้
เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่สาคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหล่านี้ จะนาไปสู่การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีกรอบแนวคิดที่ส าคัญ ดังนี้ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานของกา รสร้างความรู้ใหม่
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น ครูและเพื่อน มีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ ตั้งคาถามท้าทายความสามารถ กระตุ้นสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือการสร้างความรู้ ผู้เรียนเป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งการเพิ่มพลังการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) และความ
ขัดแย้ง (conflict) ขั้นที่ 2 การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน (peer interaction) ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา(cognitive conflict) ขั้นที่ 3 ความขัดแย้งทางปัญญานามาซึ่ง
การไตร่ตรอง (reflection) ขั้นที่ 4 การไตร่ตรองกระตุ้นให้เกิดการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (cognitive restructuring) และ ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเป็นวงจร
โดยประสบการณ์ของผู้เรียนมีผลต่อการเกิดของวงจรและวงจรนี้เองที่ทาให้ผู้เรียนสามารถควบคุมและสร้างพลัง (empowerment)การเรียนรู้ให้กับตนเอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่ร่วมทางาน กาหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่า งกันมาทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เป็นนักเรียนที่เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เป็น
คะแนนสอบรายบุคคล และเป็นคะแนนค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม ในการทดสอบนักเรียนต่างคนต่างทา แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือกัน ดังนั้นนักเรียนที่ เรียนเก่งจะพยายามช่วย
นักเรียนที่เรียนอ่อน เพราะจะทาให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตนเอง เพื่อไม่ให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ มต่าลง

201

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
บทบาทของผู้สอน
1. ศึกษาคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ให้เข้าใจ
2. เตรียมเอกสาร และสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์
ต่อพ่วง อุปกรณ์การสารวจ เอกสารแบบฝึกเสริมทักษะ เว็บไซต์ เกมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และpower point ในแต่ละแผนให้พร้อมและครบถ้วน
3. แจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
4. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
5. แจกเอกสารแบบฝึกเสริมทักษะพร้อมกับอธิบายคาชี้แจง
6. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกเสริมทักษะในแต่ละแผนการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อประเมินพัฒนาการของนักเรียน
7. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนหลังเรียนจบบท
8. หากมีนักเรียนคนใดทาแบบทดสอบ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ควรจัดสอนซ่อมเสริมและให้
นักเรียนทาแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง
9. ประเมิน ผลการเรีย นตามหั วข้อการประเมินในแต่ล ะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
เกณฑ์การประเมิน
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
ได้สร้างความรู้ด้วยตนเองและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นจึง จะช่วยให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของผู้เรียน
1. ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนประจาหน่วย
3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
4. กล้าแสดงความคิดเห็น นาเสนอผลงาน
5. ทบทวนความรู้ต่างๆ ทาแบบฝึกเสริมทักษะ และส่งการบ้านอย่างครบถ้วน
6. แบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบ นักเรียนควรทาอย่างตั้งใจ ซื่อสั ตย์ต่อตนเอง และทา
ภายในเวลาที่กาหนด
7. นักเรียนควรทาการบ้านในแต่ละวันอย่างสม่าเสมอ และทาด้วยตนเอง หากมีประเด็นที่สงสัย
สามารถซักถามครูผู้สอนหรือติดตามทบทวนได้
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โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนเมืองเดช

ป. 1

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
ระดับประถมศึกษา
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5

ป. 6

200
200
80
40
40
40
40
40
200
840

200
200
40
40
40
40
40
40
200
840

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

40
40
120
40

40
40
120
40

40
30
10

40
30
10

200
200
40
40
40
40
40
40
200
840
40
40
120
40

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

40
40
120
40

40
40
120
40

40
40
120
40

40
30
30
40
10
10
1,000 ชั่วโมง/ปี

30
40
10

30
40
10
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รหัสวิชา ค11101

โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วย ชื่อหน่วยการ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ที่
เรียนรู้
1 จานวนนับ 1 ถึง 5 มาตรฐาน
และ 0
ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้
จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.1/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณ
ของสิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
ป.1/2 เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและ
ศูนย์

เวลา
เรียน
จานวนนับใช้บอกสิ่งของในหมู่ต่าง ๆ 16
และใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลข
ชม.
ไทยเป็นสัญลักษณ์แสดงจานวน จานวน
สองจานวนเมื่อนามาเปรียบเทียบกัน
อาจมีค่าเท่ากัน หรือจานวนหนึ่ง
มากกว่าอีกจานวนหนึ่ง หรือจานวนหนึ่ง
น้อยกว่าอีกจานวนหนึ่ง การเรียงลาดับ
จานวนอาจเรียงจากน้อยไปมาก หรือ
จากมากไปน้อย นักเรียนสามารถนา
ความรู้เกี่ยวกับจานวน 1 ถึง 5 และ 0
ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน
คณิตศาสตร์ต่อไปและใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
จะทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาระสาคัญ

น้าหนักคะแนน
K P A
5 2 2

รวม
9

204
204
หน่วย
ที่
2

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
จานวนนับ 6 ถึง
10

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

มาตรฐาน
ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้
จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.1/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณ
ของสิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
ป.1/2 เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

จานวนนับใช้บอกสิ่งของในหมู่ต่าง ๆ
และใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลข
ไทยเป็นสัญลักษณ์แสดงจานวน จานวน
สองจานวนเมื่อนามาเปรียบเทียบกัน
อาจมีค่าเท่ากัน หรือจานวนหนึ่ง
มากกว่าอีกจานวนหนึ่ง หรือจานวนหนึ่ง
น้อยกว่าอีกจานวนหนึ่ง การเรียงลาดับ
จานวอาจเรียงจากน้อยไปมาก หรือจาก
มากไปน้อย นักเรียนสามารถนาความรู้
เกี่ยวกับจานวน 6 ถึง 10 ไปใช้เป็น
พื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป
และใช้ในชีวิตประจาวันได้
จะทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เวลา
เรียน
14
ชม.

น้าหนักคะแนน
K
5

P
3

A
2

205

รวม
10

205
หน่วย ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียนรู้
3 การบวกจานวน
สองจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 9

เวลา
เรียน
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวน
การบวกเป็นการนาจานวนตั้งแต่สอง 16
และความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่างๆ และใช้การดาเนินการ จานวนขึ้นไปมารวมกัน การแก้โจทย์
ชม.
ในการแก้ปัญหา
ปัญหาอาจใช้กระบวนการแก้โจทย์
ตัวชี้วัด
ปัญหา 4 ขั้นคือ ทาความเข้าใจโจทย์
ป.1/1 บวก ลบ และบวก ลบระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
วางแผน ลงมือทา และตรวจสอบ
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
นักเรียนสามารถนาความรู้นี้ไปใช้
ป.1/2 วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน แก้ปัญหาการบวกจานวนต่าง ๆ ใน
ของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
ชีวิตประจาวัน
สมเหตุสมผลของคาตอบ
จะทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

น้าหนักคะแนน
K P A
5 4 4

รวม
13

206206
หน่วย ชื่อหน่วยการ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ที่
เรียนรู้
4 การลบจานวนสอง มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวน
จานวนที่มตี ัวตั้งไม่ และความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่างๆ และใช้การดาเนินการ
เกิน 9
ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด
ป.1/1 บวก ลบ และบวก ลบระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ป.1/2 วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน
ของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ

สาระสาคัญ
การลบเป็นการนาจานวนหนึ่งออก
จากอีกจานวนหนึ่ง แล้วหาจานวนที่
เหลือ การแก้โจทย์ปัญหาอาจใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นคือ
ทาความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทา
และตรวจสอบ นักเรียนสามารถนา
ความรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาการบวกจานวน
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
จะทาให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เวลา
เรียน
18
ชม.

น้าหนักคะแนน
K P A
5 4 4

รวม
13
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หน่วย ชื่อหน่วยการ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ที่
เรียนรู้
5 จานวน 11 ถึง 20 มาตรฐาน
ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้
จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.1/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณ
ของสิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
ป.1/2 เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและ
ศูนย์

เวลา
เรียน
จานวนนับ 11 ถึง 20 เป็นจานวน
12
ที่มีสองหลัก คือ หลักหน่วยและหลักสิบ ชม.
จานวนนับใช้บอกจานวนสิ่งของในหมู่
ต่าง ๆ และใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกและ
ตัวเลขไทยเป็นสัญลักษณ์ จานวนสอง
จานวน เมื่อนามาเปรียบเทียบกันอาจมี
ค่าเท่ากัน หรือจานวนหนึ่งมากกว่าอีก
จานวนหนึ่ง หรือจานวนหนึ่งน้อยกว่า
อีกจานวนหนึ่ง สามารถใช้เครื่องหมาย
= หรือ  หรือ  หรือ  แสดงการ
เปรียบเทียบได้ การเรียงลาดับจานวน
อาจเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมาก
ไปน้อย นักเรียนสามารถนาความรู้นี้ไป
ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์
ต่อไป และใช้ในชีวิตประจาวันได้
จะทาให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาระสาคัญ

น้าหนักคะแนน
K P A
5 3 4

รวม
12

208208

หน่วย ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียนรู้
6 การบวก ลบ
จานวนสองจานวน
ที่มีผลลัพธ์และตัว
ตั้งไม่เกิน 20

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

มาตรฐาน
ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้
จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.1/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณ
ของสิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
ป.1/2 เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและ
ศูนย์

การบวกจานวนนับที่มีผลบวกไม่
เกิน 20 อาจทาได้โดยการนับต่อจาก
จานวนใดจานวนหนึ่ง หรือกระจาย
จานวนแล้วบวกจานวนที่มีหนึ่งหลักเข้า
ด้วยกันก่อน การลบจานวนนับที่มีตัวตั้ง
ไม่เกิน 20 อาจทาได้โดยนับจานวนที่
เหลือ หรือการนับต่อจากตัวลบ หรือ
เขียนจานวนในรูปกระจาย การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบ อาจใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นคือ
ทาความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทา
และตรวจสอบ นักเรียนสามารถนา
ความรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาการบวกจานวน
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้
จะทาให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวมคะแนนระหว่างภาค
สอบปลายภาค
รวม

เวลา
เรียน
12
ชม.

88

น้าหนักคะแนน
K P A
5 4 4

รวม

30

20

20

70

30

-

-

-

100
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209209
ตารางเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
วัน
จันทร์

เวลา
09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-15.30

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ซ่อมเสริม
ภาษาไทย

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

พุธ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

หน้าที่

ศิลปะ/ดนตรี

ลูกเสือ

ภาษาอังกฤษ

แนะแนว

พฤหัส

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษา /พล
ศึกษา

ศุกร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

พักกลางวัน

อังคาร

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

การงาน

คณิตศาสตร์

ซ่อมเสริม
คณิตศาสตร์
ซ่อมเสริม
คณิตศาสตร์
ซ่อมเสริม
คณิตศาสตร์
สวดมนต์สุด
สัปดาห์
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กาหนดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(IPASPILA Model) ภาคเรียนที่ 1
เรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ปฐมนิเทศ
ทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6

1.1-1.8
2.1-2.7
3.1-3.8
4.1-4.9
5.1-5.6
6.1-6.6
ทดสอบหลังเรียน
รวม

เวลา
1
1
16
14
16
18
12
12
1
91

211

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องจานวนนับ 1-5 และ 0
สาระการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง การบอกจานวน 1
สอนวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 16 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวน และการใช้จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.1/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือ
จานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
2. สาระสาคัญ
ตัวเลข 1 เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนจานวนสิ่งของที่มีจานวนเท่ากับหนึ่ง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
1. สามารถอธิบายความหมายของจานวน 1 ได้
2 .เมื่อกาหนดสิ่งของหรือภาพที่มีจานวนหนึ่งให้สามารถบอกจานวนได้ถูกต้อง
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. หยิบสิ่งของที่มีจานวนเท่ากับ 1 ได้
2. มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณธรรมและเจตคติทางคณิตศาสตร์ (A)
1. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการทางาน
2. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
4. จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
มีความสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.1 มีความซื่อสัตย์
5.2 มีวินัย
5.3 ใฝ่เรียนรู้
5.4 อยู่อย่างพอเพียง
5.5 มุ่งมั่นในการทางาน
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6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.1 ความสามารถในสื่อสาร
6.2 ความสามารถในการคิด
6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
6.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7. สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ย่อย

จานวนและการดาเนินการ
เรื่องจานวนนับ 1 - 5 และ 0

สาระการเรียนรู้ประจาหน่วยย่อย
1. จานวนหนึ่ง และตัวเลข 1
2. การบอกจานวน การอ่าน และการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจานวน
8. ชิ้นงาน / หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้
8.1 ผลการทาแบบฝึกทักษะ
8.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
8.3 ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8.4 ผลการประเมินด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
9. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและนาเข้าสู่บทเรียน (Introduction)
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนด้วยวิธีให้นักเรียนจับลูกบอล 4 สี ให้นักเรียนรวมกลุ่มตามสีของลูก
บอลที่จับได้
2. ครูต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนใหม่ โดยเปิดเพลง “ยินดีที่พบกัน”ให้นักเรียนร้องตามทีละวรรค
และร้องไปพร้อม ๆ กัน
3. ครูแนะนาตนเอง พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียน นักเรียนทาความรู้จักเพื่อนใหม่
4. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
5. นาเข้าสู่บทเรียนโดยครูนาแผนภูมิเพลง “นับเลข 1 - 10” มาให้นักเรียนร้องโดยครูร้องนา
และนักเรียนร้องตามและทาท่าทางประกอบตามเพลง
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ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอปัญหา (Presentation)
1. ครูสนทนาเกี่ยวกับการนับจานวนจากเนื้อเพลง ซึ่งมีตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนจานวนนับ
2. ครูยกหนังสือให้นักเรียนดู 1 เล่มบอกนักเรียนว่ามีหนังสือ 1 เล่มและให้นักเรียนพูดตาม
“หนังสือ 1 เล่ม” จากนั้นเปลี่ยนเป็นสิ่งของอย่างอื่น
3. ครูให้นักเรียนยกสมุด 1 เล่มพร้อมทั้งให้บอกว่า “สมุด 1 เล่ม” จากนั้นให้นักเรียน
เปลี่ยนเป็นสิ่งของอย่างอื่นเช่นดินสอนิ้วมือพร้อมทั้งบอกว่าดินสอ 1 แท่งหรือนิ้วมือ1 นิ้วและให้บอก
จานวนของสิ่งของนั้นว่า มีจานวน 1
ขั้นที่ 3 ขัน้ การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
1. ให้นักเรียนหยิบสิ่งของ เช่น ดินสอ ไม้บรรทัด สมุด ที่มีจานวนตั้งแต่ 1
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพสิ่งของที่มีในห้องเรียน จานวนเท่ากับ 1 ลงในกระดาษที่
ครูแจกให้ พร้อมระบายสีให้สวยงาม โดยเขียนเป็นแผนผังความคิดครูคอยให้คาแนะนา
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน ครูคอยให้คาแนะนาวิธีการนาเสนอ กล่าว
ชมเชย ให้กาลังใจ
2. นักเรียนปฏิบัติตามคาสั่งครู เช่น ให้ชูนิ้วมือ ตบมือ จับของจริง ชูภาพและสิ่งของอื่น ๆ
ที่มีจานวนเท่ากับหนึ่ง และพูดออกเสียงจานวนประกอบ
ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกทักษะ และบูรณาการแนวคิด (Practical and Integration)
1. ครูนาภาพสิ่งของหลายสิ่งที่มีจานวนเท่ากับหนึ่งมาให้นักเรียนบอกจานวนสิ่งของเหล่านั้น
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า “หนึ่ง” เขียนสัญลักษณ์แทนได้ “1”แล้วเขียนตัวเลข 1
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปว่า “ตัวเลข” ใช้แทนจานวนสิ่งของต่าง ๆ และตัวเลข 1 ใช้
แทนสิ่งของหนึ่งสิ่งให้นักเรียนอ่าน “ตัวเลข 1 คือสัญลักษณ์แทนสิ่งของที่มีจานวนเท่ากับหนึ่ง”
4. ครูนาบัตรตัวเลข “1” “๑” “หนึ่ง” ติดบนกระดานดาครูอ่านสัญลักษณ์ทั้งสามแบบให้
นักเรียนอ่านตาม
5. ครูสาธิตการเขียน “1” บนกระดานดาให้นักเรียนฝึกเขียนตามในอากาศ และเขียนบน
กระดานดาเป็นกลุ่ม ครูสังเกตความถูกต้องในการเขียนจากนั้นสาธิตการเขียนตัวเลข “๑”และให้
นักเรียนฝึกเขียนตาม
6. ให้นักเรียนสังเกตตัวหนังสือหรือคาอ่าน “หนึ่ง” ถามนักเรียนว่าคานี้มีตัวอะไรบ้าง และสะกดคา
อ่านให้นักเรียนสะกดตาม
7. นักเรียนช่วยกันชี้บอกจานวน 1 โดยดูจากบัตรภาพแสดงสิ่งของต่าง ๆ เช่น บัตรภาพ
ดอกไม้ บัตรภาพรถยนต์ บัตรภาพสัตว์ บัตรภาพผลไม้ หรือให้ดูจากของจริงที่ใกล้ตัว เช่น ดินสอ ไม้
บรรทัด ยางลบ เป็นต้น
8. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 และสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยการทาแบบฝึกทักษะที่
1.1.1 และแบบฝึกทักษะที่ 1.1.2 เป็นรายบุคคล
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ขั้นที่ 6 ขั้นเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจาวันและชื่นชมความสาเร็จ (Linking to Life and
Appreciation)
1. นักเรียนอธิบายแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนเรื่องการบอกจานวน
หนึ่งในการเรียนและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การนับ การเขียน การบอกจานวนกับผู้อื่น
2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกทักษะนักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่มตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วนาคะแนนแต่ละคนภายในกลุ่มรวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม และประกาศชื่นชม
ความสาเร็จของแต่ละกลุ่มและติดประกาศชมเชยให้กับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
3. ครูให้นักเรียนคัด “1” “๑” “หนึ่ง” ลงในสมุดบันทึก เป็นการบ้านครูตรวจผลงาน
10. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลงจานวนนับ
2. กระดาษปรู๊ฟ สีเมจิก ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ และสิ่งของทั่วไป
3. แบบฝึกทักษะ
4. แบบทดสอบก่อนเรียน
5. สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ เพลง ยินดีที่พบกัน https://bit.ly/2I4Zks7
6. บัตรรูปภาพ
7. บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก, บัตรเลขไทย, บัตรตัวหนังสือ
11. การวัดผลและประเมินผล
รายการประเมิน
• ด้านความรู้ (K)
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. การทาแบบฝึกทักษะ
• ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. การวางแผนในการทางาน
2. ความร่วมมือในการทางาน
3. การบอกจานวนเท่ากับ 1
4. การแสดงความคิดเห็น การ
แก้ปัญหา 5. การนาเสนอ
• ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย
3. ใฝ่หาความรู้
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการวัดและประเมินผล
- การทดสอบ
- การซักถาม
- ตรวจแบบฝึกทักษะ
- ประเมินพฤติกรรม
ขณะร่วมกิจกรรม

- ประเมินพฤติกรรม
ขณะร่วมกิจกรรม

เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล
- แบบทดสอบ
- แบบฝึกที่ 1.1.1
- แบบฝึกที่ 1.1.2
- แบบประเมินผล
ด้านทักษะกระบวนการ

- แบบประเมินผล
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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• ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ประเมินพฤติกรรม
ขณะร่วมกิจกรรม
(C)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

- แบบประเมินผล
ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

แบบฝึกทักษะ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนตามแนวคิด
การสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(IPASPILA Model)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
โดย
นางอรทัย ชินาภาษ
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองเดช สพป.อุบลราชธานี เขต 5
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แบบฝึกหน่วยที่ 1
จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
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1.1 เรื่อง การบอกจานวน 1
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดแสดงจานวน ห้า
ก.
ข.

ค.

2.

เขียนแทนด้วยจานวนใด
ก.

2

ข.

๓

ค.

สี่
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3. ตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 2 กับ 4
ก. 2
ข. 3
ค. ๔
4.

๓ อ่านว่าอย่างไร
ก. สอง
ข. สาม
ค. สี่

5. ข้อใดเป็นจานวนเดียวกัน
ก. ๔ , ๕ , ห้า
ข. 4 , ๔ , สี่
ค. 2 , ๓ , สอง
6. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. 5 =
ข. 3 =
ค. 0 =
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7. ๓ ตรงกับข้อใด

ก.
ข.
ค.
8. ศูนย์ ตรงข้อใด
ก.
ข.
ค.
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9.

มีค่าเท่าไร
ก. 3 , ๓
ข. 4 , ๔
ค. 5 , ๕

10. 2 , 4 , 1 ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ๑ , สอง , 5
ข. หนึ่ง , 0 , ๔
ค. ๒ , สี่ , ๑
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค
ก
ข
ข
ข
ค
ข
ข
ก
ค
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แผนภูมิเพลง “นับเลข 1 - 10”

มาเรามานับเลข
นับเลขนับเลขเรามา
เรามานั่งนับเลข
เอ้า...1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 -10
เอ้า...1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 -10
มาเรามานับเลข
นับเลขนับเลขเรามา
เรามานั่งนับเลข
เอ้า...1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 -10
เอ้า...1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 -10
มาเรามานับเลข
นับเลขนับเลขเรามา
เรามานั่งนับเลข
เอ้า...1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 -10
เอ้า...1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 -10
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=RCmDLXztPAo
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ใบความรู้
จานวนหนึ่ง รูปที่กำหนดให้มีอยู่ หนึ่ง จำนวน เขียนแทนด้วย
ตัวเลขอำรบิก และตัวเลขไทยได้ดังนี้
ตัวเลขอำรบิก

1

ตัวเลขไทย

๑

ตัวหนังสือ

หนึ่ง

กระต่ำย หนึ่ง ตัว
นก 1 ตัว

ไก่ ๑ ตัว
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แบบฝึกทักษะที่ 1.1.1
คาชี้แจง หลังจำกศึกษำ เรื่อง กำรบอกจำนวน 1 นักเรียนสำมำรถสรุปเป็น
องค์ควำมรู้ โดยใส่เครื่องหมำย  ที่เป็นจำนวน หนึ่ง
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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แบบฝึกทักษะที่ 1.1.2
คาชี้แจง หลังจำกศึกษำ เรื่อง กำรบอกจำนวน 1 นักเรียนสำมำรถสรุปเป็น
องค์ควำมรู้ ได้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนสังเกตกำรเขียนตัวเลขแทนจำนวน “หนึ่ง”

ตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทย

กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวเลข 1 , ๑ และตัวหนังสือ “หนึง่ ”
ตำมรอยประ

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวเลข 1 , ๑ และตัวหนังสือ “หนึง่
ตำมตัวอย่ำง

1
๑
หนึ่ง
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.1.1
คาชี้แจง หลังจำกศึกษำ เรื่อง กำรบอกจำนวน 1 นักเรียนสำมำรถสรุปเป็น
องค์ควำมรู้ โดยใส่เครื่องหมำย  ที่เป็นจำนวน หนึ่ง
1.

4.




7.

2.



3.

5.

6.

8.

9.


10.

11.



12.
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.1.2
คาชี้แจง หลังจำกศึกษำ เรื่อง กำรบอกจำนวน 1 นักเรียนสำมำรถสรุปเป็น
องค์ควำมรู้ ได้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนสังเกตกำรเขียนตัวเลขแทนจำนวน “หนึ่ง”

ตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทย

กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวเลข 1 , ๑ และตัวหนังสือ “หนึง่ ”
ตำมรอยประ

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวเลข 1 , ๑ และตัวหนังสือ “หนึ่ง
ตำมตัวอย่ำง

1
๑
หนึ่ง
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ภาคผนวก ง
ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรูต้ ามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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ตารางที่ 6.7 ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเมืองเดช
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
คะแนนรวม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก่อนเรียน

หลังเรียน

8
9
10
9
11
11
12
12
12
11
9
10
10
11
9
11
165
10.31
4.93

20
26
26
27
24
27
25
26
28
24
28
24
27
28
26
25
411
25.69
2.25

ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (rtt) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน
ค่าอานาจจาแนก (t) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
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ตารางที่ 6.8 ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จานวน 30 ข้อ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผลรวมของ
คะแนน
(Σ R)
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC =
(Σ R) / N
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 6.8 ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จานวน 30 ข้อ
(ต่อ)
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
24
25
26
27
28
29
30

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผลรวมของ
คะแนน
(Σ R)
3
3
3
2
3
3
3

ค่า
IOC =
(Σ R) / N
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

หมายเหตุ ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC 0.67 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังสามารถนาไปใช้ได้
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ตารางที่ 6.9 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
ข้อที่

ค่าความยากง่าย

ค่าอานาจจาแนก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0.56
0.57
0.36
0.49
0.34
0.75
0.54
0.26
0.43
0.45
0.35
0.76
0.54
0.65
0.43
0.35
0.42
0.43
0.51
0.69
0.56
0.57
0.36

0.34
0.45
0.23
0.34
0.45
0.35
0.37
0.28
0.24
0.21
0.70
0.56
0.31
0.26
0.71
0.64
0.63
0.45
0.26
0.51
0.34
0.45
0.23
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ตารางที่ 6.9 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ (ต่อ)
ข้อที่

ค่าความยากง่าย

ค่าอานาจจาแนก

24
25
26
27
28
29
30

0.46
0.34
0.75
0.54
0.26
0.43
0.45

0.34
0.45
0.35
0.37
0.28
0.24
0.21

KR 20
หมายเหตุ

0.88

ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80
ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
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ตารางที่ 6.10 ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียน
การสอน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผลรวมของ
คะแนน
(Σ R)
3
3
3
3
3
3
3

ค่า
IOC =
(Σ R) / N
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางที่ 6.11 ค่าอานาจจาแนก (t) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ค่าอานาจจาแนก (t)
4.34
2.86
3.60
2.32
2.32
3.30
3.76
0.778

ประวัติย่อผู้วิจัย

ประวัตย่อผู้วิจัย

ชื่อผู้วิจัย

นางอรทัย ชินาภาษ

วันเดือนปีเกิด

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2512

สถานที่เกิด

อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 352 หมู่ 5 ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพทย์ 086-7266889

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2531 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสิรินธร อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2535 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
เอก การวัดผลการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
สถานที่ทางานปัจจุบัน

โรงเรียนเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

