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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรแ์ละ

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 จำานวน 37 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
ร่วมกับรูปแบบ SSCS จำานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 

ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1) ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 หลงั
ไดร้บัการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎกีารสร้างความรูร้ว่มกบัรปูแบบ SSCS สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 
70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1 M.Ed. Candidate in Mathematics Teaching, Faculty of Education, Burapha University
2 Faculty of Education, Burapha University 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 66 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง ความนา่จะเปน็ ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา
ปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: ทฤษฎีการสร้างความรู้รูปแบบ SSCS ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
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

บทนำา
ท่ า ม ก ล า ง ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ล ก ที่

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
มากขึ้น ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาปัจจัย 
พ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทกัษะทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 1) 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จำาเป็นต่อการศึกษา จึงกำาหนดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์ 
เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิชา
คณิตศาสตร์ได้แบ่งเป็น 6 สาระการเรียนรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 56-57) โดย
สาระที่ 1-5 เป็นความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ
สาระที่ 6 เป็นทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งสาระที่ 6 ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่
สำาคัญสำาหรับนักเรียนเช่นกัน เพราะว่าความ
รู้ทางคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็นของคู่กัน เมื่อมีความรู้จำาเป็น
ต้องมีทักษะจึงสามารถนำาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ (อัมพร ม้าคนอง, 2554: 11) 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เป็น
ทักษะหนึ่งถูกจัดอยู่ในสาระที่ 6 ที่มีความ
สำาคัญยิ่ง และมักรวมทักษะอื่นๆ ที่สำาคัญเข้า
ไว้ด้วย ผู้ที่มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหามักมี
ความรู้ ประสบการณ์ ระบบการคิด และการ
ตัดสินใจที่ดีพอ (อัมพร ม้าคนอง, 2554: 39) 
ซึ่งสอดคล้องกับ สิริพร ทิพย์คง (2544: 4) ได้
กล่าวไว้ว่า การแก้ปัญหานั้นเป็นหัวใจสำาคัญ
ของคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องอาศัยทักษะการ
คิดคำานวณ หลักการ กฎ สูตรต่างๆ เพื่อนำาไป
ใชแ้กป้ญัหา โดยเฉพาะทกัษะในการแก้ปญัหามี
ความสำาคญัตอ่ชวิีตและสามารถสร้างใหเ้กิดข้ึน
ได้ ในการสอนนักเรียนให้รู้จักแก้ปัญหาจะช่วย
ส่งเสริมให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มี
ระเบยีบแบบแผน รูจ้กัตดัสนิใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
และในหลักสูตรคณติศาสตร์ของนานาประเทศ
ได้ให้ความสำาคัญของการแก้ปัญหาไว้เช่นกัน

ถึงแม้การแก้ปัญหาจะมีความสำาคัญ

ทางคณิตศาสตร์ได้รับการเอาใจใส่เพิ่มขึ้นใน
ทุกระดับการเรียนของนักเรียนแต่การประเมิน
ผล PISA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถ
ของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้
ปัญหาในชีวิตจริง ในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่อง
การอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาในด้านคณิตศาสตร์ 
พบว่า นักเรียนไทยยังมีคะแนนด้านคณิตศาสตร์
ต่ำากว่าค่าเฉลี่ย OECD แนวโน้มของประเทศไทย
จากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 
2015 มีแนวโน้มลดลง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560: 1) แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนไทยยังขาดทักษะการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2560: 15-20) 
ได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำาลังประสบปัญหา
ที่สำาคัญในการจัดการศึกษาที่ทำาให้นักเรียนคิด
แก้ปัญหาไม่เป็นหรือคิดวิเคราะห์ไม่เป็น และยัง
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของครูผู้สอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ทำาข้อสอบได้คะแนนน้อย อาจ
เนื่องมาจากนักเรียนขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยว
กับทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม คุณสมบัติ จึงทำาให้
ไมส่ามารถนำาความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาได ้และ
นกัเรยีนไมรู่ว้า่จะเริม่แกป้ญัหานัน้อยา่งไรเมือ่เจอ
สถานการณป์ญัหาทีเ่ปน็ประโยคภาษา (นติยารตัน ์
คชเสนา และเบญจมาภรณ ์ตรหีทยักลุ, สมัภาษณ,์ 
7 ธันวาคม 2560)

จากผลคะแนนสอบ O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 
2555-2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.89, 
18.32, 18.54, 26.47, 23.73 ตามลำาดับ ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนดาราสมุทรต่ำากว่า
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คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 
เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่แยกตามสาระการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์ พบว่า สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น ในระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
รอ้ยละต่ำากวา่ในระดับประเทศตลอด 5 ปทีีผ่า่นมา 
จงึเปน็สาระการเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนควรเรง่พัฒนาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน (โรงเรยีนดาราสมทุรศรรีาชา, 
2560) ประกอบกับสถิติผลการเรียนรายวิชา 
ค33101 คณติศาสตร5์ ภาคเรยีนที1่ ของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัด
ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 พบว่า จำานวนนักเรียน
ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีนักเรียน
ผ่านเกณฑ์จำานวน 64 คนจากนักเรียนทั้งหมด 
251 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ซึ่งมีนักเรียน
ผ่านเกณฑ์เพียง 1 ใน 4 ส่วนเท่านั้น เมื่อศึกษา
โครงสร้างรายวชิา ค33101 คณติศาสตร ์5 พบวา่ 
เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ 1) เรื่องลำาดับ
และอนุกรม 2) เรือ่งความนา่จะเปน็ ซึง่หนว่ยการ
เรยีนรูเ้รือ่งความน่าจะเปน็ จดัอยู่ในสาระที ่5 การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เป็นสาระท่ี
โรงเรยีนดาราสมทุรกำาลงัประสบปญัหาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนต่ำา ควรเรง่พัฒนา ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง 
ความน่าจะเปน็ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6

ปัญหาที่นักเรียนไม่ประสบผลสำาเร็จใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาจากหลายสาเหตุ แม้
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านของ
หลักสูตรการศึกษาแล้วก็ตาม แต่สภาพการเรียน
การสอนยังไม่ได้มีการปรับปรุงเท่าที่ควร รวมทั้ง
วชิาคณติศาสตร์เปน็วชิาทีม่ลีกัษณะเปน็นามธรรม
ทำาให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ที่หลักสูตรกำาหนด (ศศิธร แม้นสงวน, 2556: 
339) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูควร
ปรับปรุงรูปแบบการสอน วิธีการสอน โดยการลด
บทบาทของครผููส้อนจากการเปน็ผูบ้รรยายมาเปน็

ผู้ประสานงานในการเรียน ให้คำาแนะนำา และเปิด
โอกาสให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น ลงมือ
ปฏิบัติโดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน ครคูวรคน้หาวธิกีารจดัการเรยีนการสอน
ใหน้กัเรยีนไมน่า่เบือ่ตอ่การเรยีน มกีารทำางานรว่ม
กันและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ยุพิน 
พิพิธกุล, 2539: 3-4) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ได้ลงมือทำาและได้ค้น
พบด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ครู
เป็นเพียงผู้อำานวยความสะดวกในกระบวนการ
สร้างความรู้ของนักเรียน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2554: 295) โดยมีลักษณะเด่น คือ การให้ความ
สำาคญัของกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและความ
สำาคัญของความรู้เดิม ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
เป็นผู้แสดงความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 1) 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดัง
กล่าว พบว่า ยังขาดการฝึกให้ผู้เรียนแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผล
ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
และมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน เหมาะ
สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 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) 
ขั้นการสร้างคำาตอบ (Create: C) 4) ขั้นแลก
เปล่ียนความคิดเห็น (Share: S) จุดเด่นของ
รูปแบบ SSCS มี 2 ประเด็นคือ 1) การ
พัฒนานักเรียนในขั้นการแก้ปัญหา (Solve: 
S) นักเรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้วิธี
การที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งคำาตอบ อีกทั้งขั้นการสร้างคำาตอบ  
(Create: C) นักเรียนจะต้องนำาเสนอวิธีการ
ใหม่ๆ ที่หลากหลาย ตลอดจนการเขียนร่างคำา
พูดทีใ่ชภ้าษาง่ายตอ่ความเขา้ใจ 2) การพฒันา
ให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share: S) (Pizzini  
et al., 1989: 523-532) ด้วยเหตุผลข้างต้น
ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนำาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ 
SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้
ปญัหาทางคณติศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS กับเกณฑ์
ร้อยละ 70

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1. ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์โรงเรียนดาราสมุทร อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
จำานวนนกัเรยีน 107 คน จำานวน 3 หอ้งเรยีน โดย
แตล่ะหอ้งเรยีนจดันกัเรยีนแบบคละความสามารถ

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6/1 สาย วิทยาศาสตร-์
คณิตศาสตร์ โรงเรียนดาราสมุทร อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
จำานวนนักเรียน 37 คน จำานวน 1 ห้องเรียน ซึ่ง
ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสรา้งความรูร้ว่มกบัรปูแบบ SSCS เรือ่ง ความ
น่าจะเป็น สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำานวน 7 แผน โดยแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า
เฉลีย่อยูใ่นระดับเหมาะสมมากที่สดุ ซึง่มคี่าความ
เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.15 
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบอัตนัย จำานวน 7 ข้อ 
โดยแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (P

D
) ต้ังแต่ 

0.43-0.70 มีค่าอำานาจจำาแนก (D) ตั้งแต่ 0.44-
0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 เปน็แบบปรนัย 4 ตัว
เลือก จำานวน 15 ข้อ โดยแบบทดสอบมีค่าความ
ยากงา่ยตัง้แต ่0.22-0.78 มค่ีาอำานาจจำาแนกต้ังแต่ 
0.26-0.55 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ One-shot case study ซึ่งเป็น
แบบแผนการวิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่ม
เดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่าง และ
ทำาการทดสอบหลังการทดลอง แล้วจึงพิจารณา
ผลการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยดำาเนินการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยช้ีแจงให้นักเรียนที่ เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทราบถงึการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

2. ผู้วิจัยดำาเนินการสอนนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สรา้งความรูร้ว่มกบัรปูแบบ SSCS จำานวน 7 แผน 
ใช้เวลารวม 14 คาบ

3. เมื่อดำาเนินการจัดการเรียนรู้ครบตาม
แผนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยทำาการทดสอบวัดความ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เวลา 1 คาบ และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เวลา 1 คาบ 

4. ตรวจให้คะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วนำาคะแนนที่ได้
ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนจากการทำาแบบ 
ทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์คำานวณหาคา่
สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลัง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for 
one sample 

ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ 
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูป
แบบ SSCS มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 45.78 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 56 คะแนน คดิเปน็รอ้ยละ 81.75 
สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ข้อที่ 1 ดังตาราง 1
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ต�ร�ง 1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรก์บัเกณฑ์
ร้อยละ 70 (คิดเป็น 39.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 56 คะแนน) 

คว�มส�ม�รถ
ในก�รแก้ปัญห�ท�ง

คณิตศ�สตร์
n df คะแนนเต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เกณฑ์
(70%)

s t p

หลังการจัดการเรียนรู้ 37 36 56 45.78 39.20 7.75 5.17*  .000
*p< .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วม
กับรูปแบบ SSCS มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.78 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 78.53 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์เรือ่ง ความนา่จะ
เป็น กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (คิดเป็น 10.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ผลสัมฤทธิ์ท�ง
ก�รเรียนคณิตศ�สตร์

n df คะแนนเต็ม
คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เกณฑ์
(70%)

s t p

หลังการจัดการเรียนรู้ 37 36 15 11.78 10.50 1.62 4.83*  .000
*p< .05

อภิปรายผล
จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

การสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 เพือ่พฒันาความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับ
รูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ การที่
ผลปรากฎเช่นนี้อาจมาจากการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎกีารสรา้งความรูร้ว่มกบัรปูแบบ 
SSCS สง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถสรา้งความรู ้
ได้เองและขยายความคิดของตนเองให้กว้าง
ขึ้นด้วยตนเอง โดยมีความรู้เดิมเป็นฐานผ่าน
การลงมือทำาของนักเรียน มีการเสาะแสวงหา
ความรู้ สร้างความรู้ เรียนรู้และประเมินผลที่
เกิดจากการสร้างความรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้คอย
อำานวยความสะดวก ใช้คำาถามในการกระตุ้น 
ผู้เรียน ตรวจสอบความถูกต้องในความรู้ที่ 
ผู้เรียนได้สร้างขึ้น และมีขั้นตอนในการเรียนที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ทำาให้
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นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักเรียนได้รับการฝึกการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนที่ 3 
การนำาความคิดไปใช้ ของการจัดการเรียนรู้  
เป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่สามารถช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์
ให้สูงขึ้นได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนำาความคิดไปใช้ 
ในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีนักเรียนนำาความรู้ใหม่ที่ได้จาก
ขั้นที่ 2 ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง
สมัพนัธก์บัสิง่ทีไ่ดเ้รียนรูไ้ปแลว้ โดยผูส้อนนำาเสนอ
สถานการณ์ปัญหาใหม่ให้กับผู้เรียน แล้วดำาเนิน
การสอนตามขัน้ตอนรปูแบบ SSCS ทัง้ 4 ขัน้ตอน 
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 3.1 ขั้นการค้นหา (Search: S) 
เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละคนทำาความเข้าใจปัญหา 
คน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา แยกแยะประเด็น
ปัญหา ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดระบบของข้อมูลที่ได้ให้เป็นลำาดับขั้นตอน เรียง
ลำาดับความสำาคัญจากสิ่งที่โจทย์กำาหนดให้ เพื่อ
นำาไปสูข่ัน้ตอนการวางแผนแกป้ญัหาอยา่งถกูตอ้ง  
ในขั้ น น้ีจึ งทำ า ให้นั ก เ รี ยน เข้ า ใจปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น  
ขั้นตอนที่ 3.2 ขั้นการแก้ปัญหา (Solve: S) เป็น
ขั้นที่นักเรียนแต่ละคนวางแผนการแก้ปัญหา และ
หาวธิกีารในการแก้ปัญหาเพ่ือนำาไปสูก่ารแกป้ญัหา
ทีถ่กูต้อง โดยการนำาขอ้มลูทีไ่ด้จากขัน้ที ่3.1 มาใช้
ประกอบในการแก้ปัญหา จากนั้นนักเรียนแต่ละ
คนลงมือดำาเนินการแก้ปัญหาตามแผนการที่ได้
วางไว้ จนได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ถูกต้อง เมื่อดำาเนิน
กิจกรรมวางแผนแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนได้ทำา
กิจกรรมที่หลากหลายสม่ำาเสมอในทุกคาบ พบว่า 
นักเรียนเริ่มมีแนวคิดในการแก้ปัญหา สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัญหาได้ ค้นพบ 
วิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยที่ผู้สอนไม่ต้อง

ใช้คำาถามกระตุ้น จนส่งผลให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการแก้ปัญหาได้ดีข้ึน ข้ันตอนท่ี 3.3 ข้ัน
การสร้างคำาตอบ (Create: C) เป็นข้ันที่ผู้สอน
ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเรียบเรียงวิธีคิดและ 
คำาตอบของตนเองให้เป็นลำาดับ ขั้นตอน ให้อยู่ใน
รูปที่เข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจได้ จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ดีขึ้น ขั้นตอนที่ 3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(Share: S) เป็นข้ันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการและคำาตอบในการแก้ปัญหา ซึ่งใน
ขั้นนี้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารที่ทำาให้ผู้อื่นเข้าใจ
ในสิ่งที่นำาเสนอ ได้ฝึกการยอมรับเหตุผลของผู้อื่น 
ทำาให้นักเรียนมองเห็นรูปแบบ วิธีการแก้ปัญหาท่ี
แตกต่างกัน ทำาให้รู้ว่าการแก้โจทย์ปัญหานั้นไม่ได้
มีเพียงวิธีเดียวและรู้ว่าในการแก้โจทย์ปัญหาใน
แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ควรจะนำาวิธีใดไป 
แกโ้จทยป์ญัหาในลกัษณะทีม่คีวามคลา้ยกบัโจทย์
ข้อนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วที่สุด 

จากขัน้ตอนที ่3 ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ พบวา่ 
เปน็ขัน้ตอนทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถแกป้ญัหา
ไดอ้ยา่งเปน็ระบบ สามารถเขยีนวธิกีารดำาเนนิการ
แกป้ญัหาเปน็ลำาดบัขัน้ตอนทีส่ือ่สารใหผู้อ้ืน่เขา้ใจ
ได้ง่าย นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด  
กลา้ถาม กลา้แสดงความคดิเหน็ เมือ่นกัเรยีนไดร้บั
การฝกึการแกป้ญัหาอยา่งเปน็ขัน้ตอนอยูบ่อ่ยครัง้ 
จะทำาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณติศาสตรส์งูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้ง
กับ สิริพร ทิพย์คง (2544: 13) กล่าวว่า ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้น ถ้านักเรียนได้ฝึกฝนการ
แกป้ญัหาอยา่งสม่ำาเสมอ จะทำาใหน้กัเรยีนสามารถ
นำาความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาไดด้ ีและสอดคลอ้ง 
กบั Chiappetta and Russell (1982: 85) กลา่ววา่ 
การสอนแก้ปญัหาดว้ยกระบวนการแก้ปญัหาทีเ่ปน็
ลำาดับขั้นตอน จะทำาให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ภักดีพงษ์ (2557: 
82) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจีราวะดี เกษี (2560: 131) พบว่า  
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS สูง
กวา่ เกณฑ์รอ้ยละ 70 อยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิี่
ระดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที ่2 
ทีต่ัง้ไว ้ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS 
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาสติปัญญาใน
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อธิบายความรู้ แนวคิด และไตร่ตรองสิ่งที่
ได้จากการอภิปรายกับผู้อื่น ซึ่งแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนำา เป็นขั้นท่ีผู้สอนนำา
เสนอสถานการณป์ญัหาทีผู่เ้รยีนไมคุ้่นเคยมากอ่น 
เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ให้นักเรียน
เกิดความสงสัย แล้วนำาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
ความรู้ประสบการณ์เดิม ในการเสนอปัญหาที่
นำาไปสู่ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนได้ค้นคว้า โดยผู้สอนใช้คำาถามเป็นตัว
กระตุ้นนักเรียน แล้วให้นักเรียนอธิบายแนวคิด
ตามความเข้าใจเดิม ซึ่งการกระตุ้นเป็นการช่วย
ใหนั้กเรยีนดงึขอ้มลูเดิมทีอ่ยูใ่นหนว่ยความจำาเพ่ือ
มาใช้งาน ช่วยให้เกิดความพร้อมในการเชื่อมโยง 

ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม (Gagne อ้างถึงใน  
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555: 47) 

ข้ันตอนที่  2 ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด  
ผู้สอนให้นักเรียนเข้ากลุ่มแบบคละความสามารถ 
ลงมือทำาใบกิจกรรมแล้วตอบคำาถามแสดงแนวคิด
ของตนเองจนเป็นข้อสรุปภายในกลุ่ม จากนั้นจึง
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกลุ่ม แล้วกลับมาร่วม
กันสรุปที่ค้นพบภายในกลุ่มอีกครั้ง เพื่อเตรียมนำา
เสนอหน้าชั้นเรียน ทำาให้นักเรียนได้เข้าใจข้อสรุป
มากกว่าตอนแรก ซึง่ตามหลกัจติวิทยาสงัคมกลา่ว
ว่า การทำางานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดเป้าหมายร่วม 
จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าการทำางานโดย
คนๆ เดียว (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2533: 21) 
และสอดคลอ้งกบัพมิพนัธ ์เดชะคปุต ์(2544: 16) 
กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการส่งเสริม
ทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกันด้วยมนุษย์
สมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนั เขา้ใจกนั ทกัษะการทำางานกลุม่ 
สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

ขัน้ตอนที ่3 ขัน้การนำาความคดิไปใช ้เปน็
ข้ันตอนท่ีนักเรียนแต่ละคนได้นำาความรู้ ความ
เข้าใจ ข้อสรุปที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ 2 มาใช้
ในการขยายความรู้ให้กว้างขึ้น โดยนำาไปใช้แก้
ปญัหาทางคณติศาสตร ์ในสถานการณต์า่งๆ ผา่น
การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ซึ่งในข้ันนี้ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ฝึก
การเขียนเรียบเรียงวิธีการแก้ปัญหาของตนให้เป็น
ระบบที่สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจง่าย และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา 
ทำาให้นักเรียนได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาที่หลาก
หลาย สามารถแก้ปัญหาได้ดีข้ึน จึงส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนความคิด ในขั้นนี้ 
ผู้สอนให้นักเรียนได้สะท้อนความคิด และแสดง
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ความคิดเห็นหลังจากเรียนจบบทเรียน นักเรียน
แต่ละคนจะได้มองย้อนกลับไปที่ขั้นตอนต่างๆ ที่
ผา่นมา แลว้อภิปรายสะทอ้นวา่ตนเองเปน็อย่างไร
ในขั้นตอนน้ัน เป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า
ตนเองมีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไร 
ตนเองได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง ข้อสรุปของบทเรียน
คืออะไร ทำาให้นักเรียนได้รับการประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ำาเสมอ และนักเรียน
ได้รับข้อมูลที่สามารถนำาไปปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง หากนักเรียนรู้จักจุดบกพร่องของตนเอง 
นักเรียนจะสามารถปรับปรุง พัฒนา การเรียนรู้ 
ของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ได ้ซึง่การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้
ให้นักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่นักเรียนรู้มาแล้วนั้น  
ช่วยส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรยีนมากขึน้ (Carpenter and Lehrer, 1999: 
20-23) ทำาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จากทัง้ 4 ขัน้ตอนแสดงให้เห็นวา่แต่ละขัน้
ตอนของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎกีารสรา้ง
ความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาภาพร ปัญญาฟู (2551: 115) ผลการศึกษา
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนหลังไดรั้บการสอนด้วยกจิกรรมการเรยีนรู ้
ตามแนวแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สูงกว่าก่อนได้
รับการสอนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับ วนิดา นนฤาชา (2553: 87) 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS ในระยะ
แรกๆ นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้
ในลกัษณะนี ้ทำาใหน้กัเรยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง
ไมค่อ่ยได ้แตเ่มือ่เวลาผา่นไปนกัเรยีนมพีฒันาการ
สามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองไดด้ขีึน้ ผูส้อน
ตอ้งมคีวามอดทนและพยายามใชก้ารจดัการเรยีน
การสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนอย่าง
รัดกุม ไม่เร่งรัดให้นักเรียนสร้างข้อสรุปหรือด่วน
สรุปข้อสรุปต่างๆ เอง

1.2 ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทางการคิดอย่างเต็มที่ เช่น 
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การซักถาม 
ผู้สอนต้องให้เวลานักเรียนในการคิดแต่ละข้ัน
ตอน หากนักเรียนคิดไม่ออก ผู้สอนควรใช้คำาถาม
กระตุน้ใหน้กัเรยีนไดค้ดิ หรอืผู้สอนควรยกตวัอยา่ง
ง่ายๆ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจจนสามารถทำา
กิจกรรมต่อไปได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ 
SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น ลำาดับและ
อนุกรม เซต การให้เหตุผล เป็นต้น

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ 
SSCS เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตรอ์ืน่ๆ เชน่ ทกัษะการใหเ้หตผุล ทกัษะ
การสื่อสาร ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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