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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎี

การจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณติศาสตรต์ามทฤษฎกีารจดัการเรยีนรู ้แบบคอนสตรคัตวิสิต ์เรือ่ง การบวก ลบ คณู หาร ของนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ แบบคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำาคูณบำารุง) จำานวน 24 คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 11 แผน แผนละ 1-2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบ วัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นแบบเขียนตอบโดยตรวจแบบอัตนัย ให้แสดงวิธีทำา จำานวน 10 ข้อ 3) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
จำานวน 20 ข้อ
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ผลการวจิยัปรากฏดังนี ้1. ประสทิธภิาพของแผนการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรต์าม
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 มีค่าเท่ากับ 84.83/85.83 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล ของแผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6627 หรือร้อยละ 66.27 ซึ่งแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นทำาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ 66.27 3. นักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การ
บวก ลบ คูณ หาร เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปรากฏว่า คะแนนทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

คำ�สำ�คัญ: การแกป้ญัหาคณติศาสตร,์การพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร,์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purposes of this research were: 1. were develop of learning activities  

mathematics learning for the students in prathomsuksa 5 student to be efficient 80/80. 
2. to study the effectiveness of learning activities mathematics learning for the students 
in prathomsuksa 5 3. to compare the ability to solve math problems and achievement 
after using of learning activities mathematics learning for the students in prathomsuksa 5  
during pre - post learning. The simple was prathomsuksa 5 student of Ban Takui  
(KhamKhoonbumroong) in the class 1 using by simple Random Sampling technique 
that totally were 24 persons. The research instruments were: 1) learning plan of learning  
activities mathematics learning for the students in prathomsuksa 5 student amount 11 plans 
(a plan 1-2 hours) 2) To solve the problem evaluated test. 3) Mathematics Achievement Test. 

The research found as follows ; 1. Learning plan of learning activities  
mathematics learning for the students in prathomsuksa 5 students is 84.83/85.83. 80/80, 
which is higher than the threshold set 2. the effectiveness of the planning of activities to 
learn math by Constructivist Theory of prathomsuksa 5 students is 0.6627, 66.27 percent 
3. The total point of achievement post-test the differences are statistically significant at 0.5.

Keywords: Ability to solve problems, constructivist’s activity-based learning, ability to solve 
problems and achievement of students
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 22 
มเีจตนารมณใ์หบ้คุคลมสีทิธเิสมอภาคกนัในการได้
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะ
ต้องจัดอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้
จ่ายในการจดัการศกึษาต้องยึดหลกั ทกุคนมคีวาม
สามารถในการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาตนเองได้ และ
ถอืวา่ผู้เรยีนสำาคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษา
ตอ้งสง่เสรมิผูเ้รยีนใหส้ามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2553: 2) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 มุง่พัฒนาผูเ้รยีน ทกุคน ซึง่เปน็
กำาลงัของชาติให้เปน็มนษุย์ทีม่คีวามสมดุล ทัง้ทาง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึกความ
เป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ มคีวามรูแ้ละทกัษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษา การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรยีนรู้และพฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพ หลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนดให้สาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โดยมุง่ใหเ้ยาวชนทกุคนได้
เรียนรูค้ณติศาสตรอ์ยา่งตอ่เนือ่งตามศกัยภาพ นำา
ความรูท้กัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรไ์ป
ใชใ้นการแกป้ญัหาการดำาเนินชีวติและศกึษา การมี
เหตุผลมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิด
อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยกำาหนดสาระ
หลักที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนี้ จำานวน
และการดำาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2552: 4) 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความ
เป็นตรรกะ มีบทบาทและความสำาคัญเป็นอย่าง
ยิ่งในการพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย์ ทำาให้
มนุษย์เกิดความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล คิด
อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ 
ชว่ยในการวางแผน ตดัสนิใจในการแกป้ญัหา และ
นำาไปใช้ ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะ
สม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือที่
ใช้ ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสาขาด้านอื่นๆ คณิตศาสตร์จึงเป็นสาขา
วิชาที่มีประโยชน์มากต่อการดำาเนินชีวิตประจำา
วัน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 1) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้
เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้และสามารถ
นำาคณติศาสตรไ์ปประยกุตเ์พือ่พฒันาคณุภาพของ
ชวิีตและพฒันาคณุภาพของสงัคมไทยใหด้นีัน้ ครผูู้
สอนในด้านต่างๆ ความพร้อมของสถานศึกษาใน
ด้านบุคลากร ผู้เรียน และสิ่งอำานวยความสะดวก
การจัดการเรียนรู้จะต้องจัดให้สอดคล้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามที่หลักสูตรการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้ำาหนดไว ้
เนื่องจากการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็น
ทักษะ/กระบวนการ อย่างหนึ่ง ดังนั้นครูควรปลูก
ฝังให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนหรือกระบวนการ
ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็น การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความ
หมายทางคณติศาสตรแ์ละการนำาเสนอการมคีวาม
คิดริเริ่มสร้างสรรค์และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีนักเรียนบางส่วน
ที่สามารถดำาเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ แต่
มีนักเรียนจำานวนไม่น้อยท่ีไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นแก้
ปัญหานั้นอย่างไร และจะดำาเนินการแก้ปัญหา
อย่างไรต่อไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่มี
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ความรูเ้ก่ียวกบัขัน้ตอนหรอืกระบวนการแกป้ญัหา
ที่ถูกต้อง

มี นักการศึกษาหลายท่ านได้ เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์
ความรู ้ซึง่แนวคดิของนักการศกึษากลุม่คอนสตรคั
ตวิสิต์ (Constructivism) เปน็แนวคดิทีไ่ด้รบัความ
นิยมแพร่หลาย ในต่างประเทศ เนื่องจากเป็น
แนวคดิซึง่มเีปา้หมายสงูสดุทีน่กัเรยีนเปน็ผูร้กัการ
เรยีนรู้และสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองอย่างอสิระ 
ตระหนักถึงบทบาทความสามารถในการควบคุม
ตนเองในกระบวนการเรียนรู้ และการคิดอย่างมี
เหตุผลตลอดจนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่าง
ลกึซ้ึง สามารถนำาความรูไ้ปใช้ได้ (วไิล บณุณรงัศร,ี  
2550: 3 ; อ้างอิงมาจาก Clements, 1997:  
199 ; Jonassen, 1991: 32 ; Driscoll, 1994: 
365) 

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลแสดงใหเ้หน็
วา่จะต้องมกีารจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย เพ่ือแก้
ปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
และให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล ที่มีความ
สามารถ ความถนดั ความสนใจ และประสบการณ์
ที่แตกต่างกัน โดยเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
หรือการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การฝึกให้
ผู้เรียนได้ทำางาน ได้ร่วมกิจกรรม ในการเรียน ได้
ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ
รู้จักทำางานร่วมกับผู้อื่น (ทิศนา แขมมณี และ
คณะ, 2553: 1-2) จากการศึกษารูปแบบการ
สอนและทฤษฎกีารจดัการเรยีนรูค้อนสตรคัตวิสิต ์
(Constructivist) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำามา
พัฒนาใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้น
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยความเชื่อที่ว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ได้
เผชิญกับสถานการณ์ ที่เป็นปัญหา ทำาให้เกิดการ

พิจารณาไตร่ตรอง จะทำาให้เกิดการนำาไปสู่การ
สร้างโครงสร้างปัญญา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา  
2) ขั้นไตร่ตรอง 3) ขั้นสร้างโครงสร้างปัญญาใหม่ 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำาให้ผู้เรียนเกิดการคิดหา
วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน ลงความ
คิดเห็น ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่มีและ
เหมาะสมที่สุด จะทำาให้นักเรียนได้พัฒนาความ
สามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้
ดีขึ้นตามลำาดับ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551: 9) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเนืองนิตย์ ชาวนาฮี 
(2553: 119-124) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรต์ามแนวคดิทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจำานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป กล่าวคือ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
กำาหนดโดยนกัเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 82.10 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ (อุทัย เพชรช่วย, 
2552: 106-109) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำาหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้รูปแบบ
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีเน้นทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ตะกุย (ค้ำาคูณบำารุง) ปีที่ผ่านมา นักเรียนส่วน
ใหญ่จะมีปัญหา ในการแก้ปัญหาปัญหา เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ หาร อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลายประการเช่น นักเรียนมีพื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์ค่อนข้างน้อย นักเรียนไม่ชอบวิชา
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คณิตศาสตร์ หรือ กระบวนการจัดการเรียนค่อน
ข้างมีความซับซ้อน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงอาจเป็น
ผลท่ีให้ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างต่ำาลง ซึ่งจะเห็น
ได้จากผลการทดสอบ ในระดับเขตพื้นที่ (Local 
Assessment System: LAS) โดยสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ประจำาปกีารศกึษา 
2557 พบว่า คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อยู่
ในระดับร้อยละ 44.69 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำาคูณบำารุง) มีคะแนนอยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.47 พบว่าสาระการ
เรียนรู้จำานวนและการดำาเนินการ มีระดับคะแนน 
27.53 การวัด มีระดับคะแนน 28.98 เรขาคณิต 
มีระดับคะแนน 36.84 พีชคณิต มีระดับคะแนน 
34.21 และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น มีระดับคะแนน 43.86 (รายงานผลการสอบ
คะแนน LAS โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำาคูณบำารุง) 
2556: 23-24) 

จากผลการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็น
วา่สาระการเรียนรู้ทีม่ผีลคะแนนเฉลีย่ทีต่่ำาทีส่ดุคอื
สาระการเรียนรู้ จำานวนและการดำาเนินการ ถือได้
ว่าผลคะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียน
ได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำานวนและ
การดำาเนินการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติ
วิสต์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความน่า
สนใจ แปลกใหม่ และท้าทายความสามารถของผู้
เรียน อันทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในการเรียน 
ต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียน เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

และตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ จนทำาให้
ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ สามารถนำาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ในระดับที่สูงขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ในตำาบลตรมไพร อำาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
จำานวน 5 โรงเรียนได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ตะกุย (ค้ำาคูณบำารุง) จำานวน 24 คน นักเรียน
โรงเรียนบ้านตรมไพร จำานวน 50 คน นักเรียน
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา จำานวน 16 คน นักเรียน
โรงเรียนบึงวิทยา จำานวน 26 คน และนักเรียน
โรงเรียนบ้านตะเคียน จำานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 
128 คน และกลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำาคูณบำารุง) 
ตำาบลตรมไพร อำาเภอศขีรภมู ิจงัหวดัสรุนิทร ์ภาค
เรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2558 ซึง่ไดม้าโดยการเลอืก
กลุม่ตวัอยา่งแบบสุม่อยา่งงา่ย จำานวน 1 หอ้งเรยีน 
นักเรียนจำานวน 24 คน

เครื่องมือที่ ใช้ ในการทดลอง ได้แก่  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ แบบคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา ในการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 11 แผน แผน
ละ 1-2 ชั่วโมง แบบทดสอบความสามารถ ในการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์เปน็ขอ้สอบแบบเขยีน
ตอบโดยตรวจแบบอัตนัย ตามนิยามเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยให้แสดงวิธี หาคำาตอบ
โดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหาทั้งหมด 10 ข้อ 
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และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ที่เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
ชนิด 4 ตัวเลอืก จำานวน 20 ขอ้ ดำาเนนิการโดยสรา้ง
แผนจัดการเรียนรู้ เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมของ
เนือ้หา แลว้จดัการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรยีนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
แบบคอนสตรัคติวิสต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังจาก
เรียนเนื้อหาแล้ว ดำาเนินการทดสอบหลังเรียน
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันที่กับแบบทดสอบ
ก่อนการเรียนรู้ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำาคูณบำารุง) จำานวน 24 
คน ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.23 
ถึง 0.68 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) 
เทา่กบั 0.81 สถติทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่ 
รอ้ยละ คา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test 
(Dependent Samples) 

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนากิจกรรม

การเรยีนรูค้ณติศาสตรต์ามทฤษฎกีารจดัการเรยีน
รูแ้บบคอนสตรคัตวิสิต ์เรือ่งการบวก ลบ คณู หาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยได้
ดังตารางที่ 1- 3

ต�ร�งที่ 1 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของกระบวนการ (E
1
) กบัคา่ประสทิธภิาพของผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 

(E
2
) ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการจัดการ

เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 คือ 84.83/85.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 100 84.83 6.30 84.83

ค่าประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E
2
) 25 21.46 1.56 85.83

ประสิทธิภาพกระบวนการของแผนการจัดการเรียนรู้ E
1
 / E

2
 = 84.83/85.83

ต�ร�งที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6627 หรือร้อยละ 66.27 ซึ่งแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน ร้อยละ 
66.27 

จำ�นวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน ดัชนี

ประสิทธิผล
ร้อยละ

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

24 25 348 515 0.6627 66.27
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ต�ร�งที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบ
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านตะกุย (ค้ำาคูณบำารุง) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Sample) (N = 24) พบว่า ค่าเฉลี่ย ( ) ของ
คะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน เทา่กบั 21.46 พบว่า คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.56 และค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน เท่ากับ 14.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.44 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม S.D. Df ΣD ΣD2 t

ก่อนเรียน
หลังเรียน

25
25

14.50
21.46

1.44
1.56

23 167 1209 23.85*

คว�มส�ม�รถ ในก�รแก้
ปัญห�คณิตศ�สตร์

คะแนนเต็ม S.D. Df ΣD ΣD2 t

ก่อนเรียน
หลังเรียน

10
10

5.00
7.83

0.83
0.76

23 68 218 13.22*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ก า ร พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้

คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบ
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เพื่อ
สง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำาคูณ
บำารุง) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1 .  การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบ
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.83/85.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้ แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การ
บวก ลบ คณู หาร ของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่5 ไดผ้า่นกระบวนการ ดำาเนนิการสรา้งแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอน ผู้วิจัยได้
ศกึษาวิเคราะหห์ลกัสตูร คูม่อืคร ูเนือ้หา มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลประเมิน
ผล ตลอดจนศึกษาค้นคว้าเอกสารวิธีการสร้าง
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี มีแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ คำานึง
ถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วม
กันแสดงความคิดเห็น เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัว
เอง กจิกรรมนา่สนใจ จดัเนือ้หาจากงา่ยไปหายาก 
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จากรปูธรรมไปหานามธรรม ทำาใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื
ปฏิบัติจริง ร่วมกันอภิปรายหาแนวทางในการแก้
ปัญหา มีความสนุกสนาน กับการร่วมกิจกรรม
กล้าแสดงออกในการนำาเสนอผลงาน แผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้ได้ผา่นกระบวนการหาคณุภาพ 
มีการตรวจ ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้เช่ียวชาญ จึงเป็น
แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ทำาให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดประสงค์
การเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง กับ
ผลการวิจัยของ มัณฑนา แพทย์ผล (2550: 103 
– 108) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความพึงพอใจต่อวิธีสอน และความคงทน
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำานวนเต็ม 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการสอน
แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่องระบบจำานวนเต็ม จำานวน 12 แผน ใช้เวลา
สอนทั้งหมด 23 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ 92.42 / 
91.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
การศึกษา ของอัญชลี มาลี (2553: 132) จาก
การวจิยั เรือ่ง การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก ลบ 
คณู หารเศษสว่น กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ และ การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติ สามารถอภิปรายผล ได้ว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั 80.02 /79. 54 หมายความ
ว่า นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย จากการทำา
แบบทดสอบย่อยและคะแนนพฤติกรรมประจำา

แผนการเรยีนรู ้ทัง้ 12 แผน คดิเปน็รอ้ยละ 80.22 
และคะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 
79.89 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มปีระสทิธภิาพเปน็ไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไวค้อื 80/80 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการจัดการ 
เรียนรู้ แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ 
คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่า
เท่ากับ 0.6627 หรือร้อยละ 66.27 ซึ่งแสดงว่า
แผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาทำาใหน้กัเรยีน
มคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้จากกอ่นเรยีน 
ร้อยละ 66.27 ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะรอบด้าน ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ และมีการสรุป
องค์ความรู้ที่ได้ในตอนท้าย จึงส่งผลให้นักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน สอดคล้องกับ
การวิจัยของจามรี สมานชาติ (2554: 81-81) 
ได้วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอน เรือ่ง ความนา่จะเปน็ ตามแนวคดิทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม กับทฤษฎีพหุปัญญา ผลการ
วิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ กบัทฤษฎพีหปุญัญา กลุม่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6372 และ 0.6680 ตามลำาดับ และ
นักเรียนที่เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
ซมึ กบัทฤษฎพีหปุญัญา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เรื่องความน่าจะเป็น และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
ไม่แตกต่างกัน (p>.05) และสอดคล้องกับสม
ศักดิ์ สินธรเวชญ์ (2542: 54) กล่าวถึงแนวคิด  
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Constructiism เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวน
การท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้าง  
(Construct) ความรู้ จากความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เกิด
เป็นโครงสร้างทางปัญญา ผู้สอนไม่สามารถปรับ
เปลีย่นทางปญัญาได้ แตผู่ส้อนสามารถช่วยผูเ้รยีน
ได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจัด
สภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
หรือเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น ซึ่งเป็นสภาวะที่เป็น
ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์
เดิม ผู้เ รียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับ
ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมแล้วสร้างความรู้ใหม่ 

3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตรต์ามทฤษฎกีารจดัการเรยีน
รู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ 
หาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสามารถใน
การแก้ปญัหาคณติศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้ แบบคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การ
บวก ลบ คณู หาร เปน็ไปตามขัน้ตอนกระบวนการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมและพัฒนากระบวน การคิดเน้น
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีการเผชิญสถานการณ์อย่างเป็นระบบ 
เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ เลือก
วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น การแสดงการคิดเห็นและ
การระดมความคิด ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
สุมาลี ชัยเจริญ (2550: 85-89) ได้ศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติ
วิสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำานวน 20 คน 

โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย อำาเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แผนการจัดกิจกรรมดารเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ แบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ผลการ
ศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎกีารจดัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิต ์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ.01 และสอดคล้อง
กับการวิจัยของนิตยา ฉิมวงศ์ (2551: 85 - 88) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่า
จะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ และการสอนตามปกติ ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้ (1) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งความนา่จะเปน็ หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 (2) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสติ์ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ในการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ ครู
ควรมีบทบาทในการให้คำาแนะนำาให้คำาปรึกษา 
และเตรียมสื่อ การเรียนรู้ให้พร้อม
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1.2 ครูควรเลือกสถานการณ์หรือ 
ประเด็นคำาถามให้มีความลากหลายมากที่สุดเพื่อ
ให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม การ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในเนื้อหาอื่น 
และในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป

2.2 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์กบันกัเรยีน
ในเนื้อหาอื่น และในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป

2.3 ควรทำาการวิจัยผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์สง่ผลตอ่ตวัแปรอืน่ๆ เชน่ 
ความคงทนต่อการเรียน ความพึงพอใจและแรง
จงูใจในการเรยีนรู ้เจตคตติอ่การเรยีน คณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ เป็นต้น
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