การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ Search Solve Create Share (SSCS)
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี จำ�นวน 37 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
ร่วมกับรูปแบบ SSCS จำ�นวน 7 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1) ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลัง
ได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีการสร้างความรูร้ ว่ มกับรูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ
70 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: ทฤษฎีการสร้างความรูร้ ปู แบบ SSCS ความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

The purposes of this research were to compare the student’s mathematical
problem solving ability and mathematical learning achievement on probability of
matthayomsuksa 6 students after using learning management based on
constructivism theory with Search Solve Create Share (SSCS) model with 70 percent
criterion. The sample for this research consisted of 37 matthayomsuksa 6 students
in the first semester of the 2018 academic year at Darasamutr school, Chonburi
Province. They were randomly selected by using cluster random sampling. The
instruments used in the study were, 7 lesson plans, mathematical problem solving
ability test with reliability of 0.88 and mathematical learning achievement on probability
test with reliability of 0.83. The data were analyzed by mean, standard deviation and
t-test for one sample. The findings were as follows ;
1) The mathematical problem solving ability of matthayomsuksa 6 students
after using learning management based on constructivism theory with SSCS model
was statistically higher than the 70 percent criterion at the .05 level of significance.
2) The mathematical learning achievement on probability of matthayomsuksa 6
students after using learning management based on constructivism theory with SSCS
model was statistically higher than the 70 percent criterion at the .05 level of significance.
Keywords: Constructivism theory, SSCS model, mathematical problem solving ability,
learning achievement

บทนำ�

ท่ า ม ก ล า ง ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ล ก ที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
มากขึ้ น ประเทศไทยต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาปั จ จั ย
พื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีวติ ในศตวรรษ
ที่ 21 (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2559: 1)

Journal of Education, Mahasarakham University

หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จำ�เป็นต่อการศึกษา จึงกำ�หนดกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒนาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด ความสมดุ ล
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์
เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิชา
คณิตศาสตร์ได้แบ่งเป็น 6 สาระการเรียนรู้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 56-57) โดย
สาระที่ 1-5 เป็นความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ
สาระที่ 6 เป็ นทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งสาระที่ 6 ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่
สำ�คัญสำ�หรับนักเรียนเช่นกัน เพราะว่าความ
รู้ทางคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็นของคู่กัน เมื่อมีความรู้จำ�เป็น
ต้องมีทักษะจึงสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ (อัมพร ม้าคนอง, 2554: 11)
ทั ก ษะกระบวนการแก้ ปั ญ หา เป็ น
ทั ก ษะหนึ่ ง ถู ก จั ด อยู่ ใ นสาระที่ 6 ที่ มี ค วาม
สำ�คัญยิ่ง และมักรวมทักษะอื่นๆ ที่สำ�คัญเข้า
ไว้ด้วย ผู้ที่มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหามักมี
ความรู้ ประสบการณ์ ระบบการคิด และการ
ตัดสินใจที่ดีพอ (อัมพร ม้าคนอง, 2554: 39)
ซึ่งสอดคล้องกับ สิริพร ทิพย์คง (2544: 4) ได้
กล่าวไว้ว่า การแก้ปัญหานั้นเป็นหัวใจสำ�คัญ
ของคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องอาศัยทักษะการ
คิดคำ�นวณ หลักการ กฎ สูตรต่างๆ เพื่อนำ�ไป
ใช้แก้ปญ
ั หา โดยเฉพาะทักษะในการแก้ปญ
ั หามี
ความสำ�คัญต่อชีวติ และสามารถสร้างให้เกิดขึน้
ได้ ในการสอนนักเรียนให้รู้จักแก้ปัญหาจะช่วย
ส่งเสริมให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มี
ระเบียบแบบแผน รูจ้ กั ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
และในหลักสูตรคณิตศาสตร์ของนานาประเทศ
ได้ให้ความสำ�คัญของการแก้ปัญหาไว้เช่นกัน
ถึ ง แม้ ก ารแก้ ปั ญ หาจะมี ค วามสำ � คั ญ
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ทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ รั บ การเอาใจใส่ เ พิ่ ม ขึ้ น ใน
ทุกระดับการเรียนของนักเรียนแต่การประเมิน
ผล PISA ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น ความสามารถ
ของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้
ปัญหาในชีวิตจริง ในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่อง
การอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาในด้านคณิตศาสตร์
พบว่า นักเรียนไทยยังมีคะแนนด้านคณิตศาสตร์
ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย OECD แนวโน้มของประเทศไทย
จากการประเมิ น PISA 2000 จนถึ ง PISA
2015 มีแนวโน้มลดลง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560: 1) แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนไทยยังขาดทักษะการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560: 15-20)
ได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำ�ลังประสบปัญหา
ที่สำ�คัญในการจัดการศึกษาที่ทำ�ให้นักเรียนคิด
แก้ปัญหาไม่เป็นหรือคิดวิเคราะห์ไม่เป็น และยัง
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของครูผู้สอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ทำ�ข้อสอบได้คะแนนน้อย อาจ
เนื่องมาจากนักเรียนขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยว
กับทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม คุณสมบัติ จึงทำ�ให้
ไม่สามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปญ
ั หาได้ และ
นักเรียนไม่รวู้ า่ จะเริม่ แก้ปญ
ั หานัน้ อย่างไรเมือ่ เจอ
สถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ ป็นประโยคภาษา (นิตยารัตน์
คชเสนา และเบญจมาภรณ์ ตรีหทัยกุล, สัมภาษณ์,
7 ธันวาคม 2560)
จากผลคะแนนสอบ O-NET วิ ช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา
2555-2559 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 22.89,
18.32, 18.54, 26.47, 23.73 ตามลำ�ดับ ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ ย ของโรงเรี ย นดาราสมุ ท รต่ำ � กว่ า
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คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
เมือ่ พิจารณาคะแนนเฉลีย่ แยกตามสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ พบว่า สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น ในระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่�ำ กว่าในระดับประเทศตลอด 5 ปีทผี่ า่ นมา
จึงเป็นสาระการเรียนรูท้ โี่ รงเรียนควรเร่งพัฒนาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน (โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา,
2560) ประกอบกั บ สถิ ติ ผ ลการเรี ย นรายวิ ช า
ค33101 คณิตศาสตร์5 ภาคเรียนที1่ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัด
ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 พบว่า จำ�นวนนักเรียน
ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีนักเรียน
ผ่านเกณฑ์จำ�นวน 64 คนจากนักเรียนทั้งหมด
251 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ซึ่งมีนักเรียน
ผ่านเกณฑ์เพียง 1 ใน 4 ส่วนเท่านั้น เมื่อศึกษา
โครงสร้างรายวิชา ค33101 คณิตศาสตร์ 5 พบว่า
เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ 1) เรื่องลำ�ดับ
และอนุกรม 2) เรือ่ งความน่าจะเป็น ซึง่ หน่วยการ
เรียนรูเ้ รือ่ งความน่าจะเป็น จัดอยูใ่ นสาระที่ 5 การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เป็นสาระที่
โรงเรียนดาราสมุทรกำ�ลังประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่�ำ ควรเร่งพัฒนา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง
ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปัญหาที่นักเรียนไม่ประสบผลสำ�เร็จใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาจากหลายสาเหตุ แม้
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านของ
หลักสูตรการศึกษาแล้วก็ตาม แต่สภาพการเรียน
การสอนยังไม่ได้มีการปรับปรุงเท่าที่ควร รวมทั้ง
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ ลี กั ษณะเป็นนามธรรม
ทำ�ให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ที่หลักสูตรกำ�หนด (ศศิธร แม้นสงวน, 2556:
339) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูควร
ปรับปรุงรูปแบบการสอน วิธีการสอน โดยการลด
บทบาทของครูผสู้ อนจากการเป็นผูบ้ รรยายมาเป็น
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ผู้ประสานงานในการเรียน ให้คำ�แนะนำ� และเปิด
โอกาสให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือ
ปฏิบัติโดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน ครูควรค้นหาวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ให้นกั เรียนไม่นา่ เบือ่ ต่อการเรียน มีการทำ�งานร่วม
กันและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ยุพิน
พิพิธกุล, 2539: 3-4)
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี ก าร
สร้างความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่มีความ
เหมาะสมกับกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ได้ลงมือทำ�และได้ค้น
พบด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ครู
เป็นเพียงผู้อำ�นวยความสะดวกในกระบวนการ
สร้างความรู้ของนักเรียน (สุรางค์ โค้วตระกูล,
2554: 295) โดยมีลักษณะเด่น คือ การให้ความ
สำ�คัญของกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและความ
สำ�คัญของความรู้เดิม ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
เป็น ผู้แสดงความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 1)
จากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ดั ง
กล่าว พบว่า ยังขาดการฝึกให้ผู้เรียนแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผล
ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
และมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน เหมาะ
สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบ
SSCS เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน
การสอนการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน มีขั้นตอน
ในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและง่ายขึ้น และเหมาะ
สมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,
2555: 397) ซึ่ง พิซซินิและคณะได้ปรับให้เหลือ
เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการค้นหา (Search:
S)
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2) ขั้นการแก้ปัญหา (Solve: S) 3)
ขั้นการสร้างคำ�ตอบ (Create: C) 4) ขั้นแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น (Share: S) จุดเด่นของ
รูปแบบ SSCS มี 2 ประเด็นคือ 1) การ
พัฒนานักเรียนในขั้นการแก้ปัญหา (Solve:
S) นักเรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้วิธี
การที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งคำ�ตอบ อีกทั้งขั้นการสร้างคำ�ตอบ
(Create: C) นักเรียนจะต้องนำ�เสนอวิธีการ
ใหม่ๆ ที่หลากหลาย ตลอดจนการเขียนร่างคำ�
พูดทีใ่ ช้ภาษาง่ายต่อความเข้าใจ 2) การพัฒนา
ให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share: S) (Pizzini
et al., 1989: 523-532) ด้วยเหตุผลข้างต้น
ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนำ�การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ร่ ว มกั บ รู ป แบบ
SSCS เพื่ อ พั ฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถใน
การแก้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รบั การจัดการเรียนรูต้ าม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS
กับเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS กับเกณฑ์
ร้อยละ 70
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สมมติฐานการวิจัย

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนดาราสมุทร อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จำ�นวนนักเรียน 107 คน จำ�นวน 3 ห้องเรียน โดย
แต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สาย วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนดาราสมุทร อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จำ�นวนนักเรียน 37 คน จำ�นวน 1 ห้องเรียน ซึ่ง
ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรูร้ ว่ มกับรูปแบบ SSCS เรือ่ ง ความ
น่าจะเป็น สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำ�นวน 7 แผน โดยแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ซึง่ มีค่าความ
เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.15

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำ�หรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบอัตนัย จำ�นวน 7 ข้อ
โดยแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (PD) ตั้งแต่
0.43-0.70 มีค่าอำ�นาจจำ�แนก (D) ตั้งแต่ 0.440.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำ�หรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัว
เลือก จำ�นวน 15 ข้อ โดยแบบทดสอบมีค่าความ
ยากง่ายตัง้ แต่ 0.22-0.78 มีคา่ อำ�นาจจำ�แนกตัง้ แต่
0.26-0.55 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ One-shot case study ซึ่งเป็น
แบบแผนการวิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่ม
เดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่าง และ
ทำ�การทดสอบหลังการทดลอง แล้วจึงพิจารณา
ผลการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยดำ�เนินการดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ชี้ แ จงให้ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS เพื่อให้
นักเรียนทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
2. ผู้วิจัยดำ�เนินการสอนนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรูร้ ว่ มกับรูปแบบ SSCS จำ�นวน 7 แผน
ใช้เวลารวม 14 คาบ
3. เมื่อดำ�เนินการจัดการเรียนรู้ครบตาม
แผนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยทำ�การทดสอบวัดความ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เวลา 1 คาบ และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เวลา 1 คาบ
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4. ตรวจให้ ค ะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วนำ�คะแนนที่ได้
ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ตรวจให้ ค ะแนนจากการทำ � แบบ
ทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาและ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ คำ�นวณหาค่า
สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ห ลั ง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for
one sample

ผลการวิจัย

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ ปั ญ หา
ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นหลั ง ได้ รั บ การจั ด การ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูป
แบบ SSCS มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 45.78 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.75
สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 1 ดังตาราง 1
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์กบั เกณฑ์
ร้อยละ 70 (คิดเป็น 39.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 56 คะแนน)

ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

n

df

หลังการจัดการเรียนรู้

37

36

p< .05

คะแนนเต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เกณฑ์
(70%)

s

t

p

56

45.78

39.20

7.75

5.17*

.000

*

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วม
กับรูปแบบ SSCS มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.78
ตาราง 2

คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 78.53 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ดังตาราง 2

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ความน่าจะ
เป็น กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (คิดเป็น 10.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตร์
หลังการจัดการเรียนรู้
*
p< .05

อภิปรายผล

n

df

คะแนนเต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เกณฑ์
(70%)

s

t

p

37

36

15

11.78

10.50

1.62

4.83*

.000

จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพือ่ พัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับ
รูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ การที่
ผลปรากฎเช่นนี้อาจมาจากการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรูร้ ว่ มกับรูปแบบ
SSCS ส่งเสริมให้นกั เรียนสามารถสร้างความรู้
ได้เองและขยายความคิดของตนเองให้กว้าง
ขึ้นด้วยตนเอง โดยมีความรู้เดิมเป็นฐานผ่าน
การลงมือทำ�ของนักเรียน มีการเสาะแสวงหา
ความรู้ สร้างความรู้ เรียนรู้และประเมินผลที่
เกิดจากการสร้างความรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้คอย
อำ�นวยความสะดวก ใช้คำ�ถามในการกระตุ้น
ผู้ เ รี ย น ตรวจสอบความถู กต้ อ งในความรู้ ที่
ผู้เรียนได้สร้างขึ้น และมีขั้นตอนในการเรียนที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ทำ�ให้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นั ก เรี ย นสามารถแก้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักเรียนได้รับการฝึกการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนที่ 3
การนำ�ความคิดไปใช้ ของการจัดการเรียนรู้
เป็ น ขั้ น ตอนที่ สำ � คั ญ ที่ ส ามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
ให้สูงขึ้นได้ ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 3 ขั้นการนำ�ความคิด ไปใช้
ในขั้นนี้เป็นขั้นที่นักเรียนนำ�ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
ขั้นที่ 2 ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง
สัมพันธ์กบั สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปแล้ว โดยผูส้ อนนำ�เสนอ
สถานการณ์ปัญหาใหม่ให้กับผู้เรียน แล้วดำ�เนิน
การสอนตามขัน้ ตอนรูปแบบ SSCS ทัง้ 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 3.1 ขั้นการค้นหา (Search: S)
เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละคนทำ�ความเข้าใจปัญหา
ค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา แยกแยะประเด็น
ปัญหา ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ข้อมูล
จัดระบบของข้อมูลที่ได้ให้เป็นลำ�ดับขั้นตอน เรียง
ลำ�ดับความสำ�คัญจากสิ่งที่โจทย์กำ�หนดให้ เพื่อ
นำ�ไปสูข่ นั้ ตอนการวางแผนแก้ปญ
ั หาอย่างถูกต้อง
ในขั้ น นี้ จึ ง ทำ � ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น
ขั้นตอนที่ 3.2 ขั้นการแก้ปัญหา (Solve: S) เป็น
ขั้นที่นักเรียนแต่ละคนวางแผนการแก้ปัญหา และ
หาวิธกี ารในการแก้ปญ
ั หาเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา
ทีถ่ กู ต้อง โดยการนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ ที่ 3.1 มาใช้
ประกอบในการแก้ปัญหา จากนั้นนักเรียนแต่ละ
คนลงมือดำ�เนินการแก้ปัญหาตามแผนการที่ได้
วางไว้ จนได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ถูกต้อง เมื่อดำ�เนิน
กิจกรรมวางแผนแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนได้ทำ�
กิจกรรมที่หลากหลายสม่ำ�เสมอในทุกคาบ พบว่า
นักเรียนเริ่มมีแนวคิดในการแก้ปัญหา สามารถ
เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ข องปั ญ หาได้ ค้ น พบ
วิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยที่ผู้สอนไม่ต้อง
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ใช้คำ�ถามกระตุ้น จนส่งผลให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ขั้นตอนที่ 3.3 ขั้น
การสร้างคำ�ตอบ (Create: C) เป็นขั้นที่ผู้สอน
ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนเขี ย นเรี ย บเรี ย งวิ ธี คิ ด และ
คำ�ตอบของตนเองให้เป็นลำ�ดับ ขั้นตอน ให้อยู่ใน
รูปที่เข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ดีขึ้น ขั้นตอนที่ 3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Share: S) เป็นขั้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการและคำ�ตอบในการแก้ปัญหา ซึ่งใน
ขั้นนี้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารที่ทำ�ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ในสิ่งที่นำ�เสนอ ได้ฝึกการยอมรับเหตุผลของผู้อื่น
ทำ�ให้นักเรียนมองเห็นรูปแบบ วิธีการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน ทำ�ให้รู้ว่าการแก้โจทย์ปัญหานั้นไม่ได้
มีเพียงวิธีเดียวและรู้ว่าในการแก้โจทย์ปัญหาใน
แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ควรจะนำ�วิธีใดไป
แก้โจทย์ปญ
ั หาในลักษณะทีม่ คี วามคล้ายกับโจทย์
ข้อนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วที่สุด
จากขัน้ ตอนที่ 3 ทีก่ ล่าวมาข้างต้น พบว่า
เป็นขัน้ ตอนทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนสามารถแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างเป็นระบบ สามารถเขียนวิธกี ารดำ�เนินการ
แก้ปญ
ั หาเป็นลำ�ดับขัน้ ตอนทีส่ อื่ สารให้ผอู้ นื่ เข้าใจ
ได้ง่าย นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด
กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เมือ่ นักเรียนได้รบั
การฝึกการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขัน้ ตอนอยูบ่ อ่ ยครัง้
จะทำ�ให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ ซึง่ สอดคล้อง
กับ สิริพร ทิพย์คง (2544: 13) กล่าวว่า ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้น ถ้านักเรียนได้ฝึกฝนการ
แก้ปญ
ั หาอย่างสม่�ำ เสมอ จะทำ�ให้นกั เรียนสามารถ
นำ�ความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปญ
ั หาได้ดี และสอดคล้อง
กับ Chiappetta and Russell (1982: 85) กล่าวว่า
การสอนแก้ปญ
ั หาด้วยกระบวนการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็น
ลำ�ดับขั้นตอน จะทำ�ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ภักดีพงษ์ (2557:
82) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจีราวะดี เกษี (2560: 131) พบว่า
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
แบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปกติ อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS สูง
กว่า เกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
ทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาสติปัญญาใน
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อธิบายความรู้ แนวคิด และไตร่ตรองสิ่งที่
ได้จากการอภิปรายกับผู้อื่น ซึ่งแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนำ� เป็นขั้นที่ผู้สอนนำ�
เสนอสถานการณ์ปญ
ั หาทีผ่ เู้ รียนไม่คนุ้ เคยมาก่อน
เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ให้นักเรียน
เกิดความสงสัย แล้วนำ�ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
ความรู้ประสบการณ์เดิม ในการเสนอปัญหาที่
นำ�ไปสู่ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนได้ค้นคว้า โดยผู้สอนใช้คำ�ถามเป็นตัว
กระตุ้นนักเรียน แล้วให้นักเรียนอธิบายแนวคิด
ตามความเข้าใจเดิม ซึ่งการกระตุ้นเป็นการช่วย
ให้นกั เรียนดึงข้อมูลเดิมทีอ่ ยูใ่ นหน่วยความจำ�เพือ่
มาใช้งาน ช่วยให้เกิดความพร้อมในการเชื่อมโยง

73

Volume 15 Number 2 April-June 2021

ความรู้ใหม่กับความรู้เ ดิม (Gagne อ้างถึงใน
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555: 47)
ขั้ น ตอนที่ 2 ขั้ น ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด
ผู้สอนให้นักเรียนเข้ากลุ่มแบบคละความสามารถ
ลงมือทำ�ใบกิจกรรมแล้วตอบคำ�ถามแสดงแนวคิด
ของตนเองจนเป็นข้อสรุปภายในกลุ่ม จากนั้นจึง
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกลุ่ม แล้วกลับมาร่วม
กันสรุปที่ค้นพบภายในกลุ่มอีกครั้ง เพื่อเตรียมนำ�
เสนอหน้าชั้นเรียน ทำ�ให้นักเรียนได้เข้าใจข้อสรุป
มากกว่าตอนแรก ซึง่ ตามหลักจิตวิทยาสังคมกล่าว
ว่า การทำ�งานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดเป้าหมายร่วม
จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าการทำ �งานโดย
คนๆ เดียว (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2533: 21)
และสอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 16)
กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการส่งเสริม
ทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกันด้วยมนุษย์
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน เข้าใจกัน ทักษะการทำ�งานกลุม่
สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ การนำ�ความคิดไปใช้ เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละคนได้นำ� ความรู้ ความ
เข้าใจ ข้อสรุปที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ 2 มาใช้
ในการขยายความรู้ให้กว้างขึ้น โดยนำ �ไปใช้แก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ผ่าน
การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ซึ่งในขั้นนี้ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ฝึก
การเขียนเรียบเรียงวิธีการแก้ปัญหาของตนให้เป็น
ระบบที่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา
ทำ � ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ห็ นวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ ห ลาก
หลาย สามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น จึงส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนความคิด ในขั้นนี้
ผู้สอนให้นักเรียนได้สะท้อนความคิด และแสดง
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ความคิดเห็นหลังจากเรียนจบบทเรียน นักเรียน
แต่ละคนจะได้มองย้อนกลับไปที่ขั้นตอนต่างๆ ที่
ผ่านมา แล้วอภิปรายสะท้อนว่าตนเองเป็นอย่างไร
ในขั้นตอนนั้น เป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า
ตนเองมี สิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร
ตนเองได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง ข้อสรุปของบทเรียน
คืออะไร ทำ�ให้นักเรียนได้รับการประเมิน ผลการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ และนักเรียน
ได้รับข้อมูลที่สามารถนำ�ไปปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง หากนักเรียนรู้จักจุดบกพร่องของตนเอง
นักเรียนจะสามารถปรับปรุง พัฒนา การเรียนรู้
ของตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้ ซึง่ การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้น
ให้ นั ก เรี ย นได้ ส ะท้ อ นสิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นรู้ ม าแล้ ว นั้ น
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นักเรียนมากขึน้ (Carpenter and Lehrer, 1999:
20-23) ทำ�ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากทัง้ 4 ขัน้ ตอนแสดงให้เห็นว่าแต่ละขัน้
ตอนของการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาภาพร ปัญญาฟู (2551: 115) ผลการศึกษา
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังได้รบั การสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สูงกว่าก่อนได้
รับการสอนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสอดคล้องกับ วนิดา นนฤาชา (2553: 87)
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS ในระยะ
แรกๆ นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้
ในลักษณะนี้ ทำ�ให้นกั เรียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
ไม่คอ่ ยได้ แต่เมือ่ เวลาผ่านไปนักเรียนมีพฒ
ั นาการ
สามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองได้ดขี นึ้ ผูส้ อน
ต้องมีความอดทนและพยายามใช้การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนอย่าง
รัดกุม ไม่เร่งรัดให้นักเรียนสร้างข้อสรุปหรือด่วน
สรุปข้อสรุปต่างๆ เอง
1.2 ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทางการคิดอย่างเต็มที่ เช่น
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การซักถาม
ผู้ ส อนต้ อ งให้ เ วลานั ก เรี ย นในการคิ ด แต่ ล ะขั้ น
ตอน หากนักเรียนคิดไม่ออก ผู้สอนควรใช้คำ�ถาม
กระตุน้ ให้นกั เรียนได้คดิ หรือผูส้ อนควรยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจจนสามารถทำ�
กิจกรรมต่อไปได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ
SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ใน
เนื้ อ หาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อื่ น ๆ เช่ น ลำ � ดั บ และ
อนุกรม เซต การให้เหตุผล เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ
SSCS เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์อนื่ ๆ เช่น ทักษะการให้เหตุผล ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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