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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต และเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาตามเกณฑ
รอยละ 70 กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานนาเรียง อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 11 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบบันทึกผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เปนแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลวิจัยพบวา ทายวงจรกิจกรรมการเรียนรูวัดทักษะการแกโจทยปญหา พัฒนานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
การแกโจทยปญหาเทากับ 19.81 คิดเปนรอยละ 79.27 โดยมีผูเรียนในกลุมเปาหมายผานเกณฑรอยละ 70 ทั้งสิ้น 8 คน
คิดเปนรอยละ 72.72
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต, การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร,
ความสามารถในการแกโจทยปญหา
Abstract

The purpose of this research was to develop mathematical problem-solving skills of grade 4
students who were taught with lessons based on the constructivist theory with a criterion of 70 percent.
The target sample group included 11 grade 4 students enrolled in the second semester of the academic
year 2019 at Bannariang School, Sai Mun District, Yasothon Province. The target sample group was obtained
through purposive sampling. The instruments for data collection were a learning management plan based
on the constructivist theory for mathematical problem-solving skill development, a learning activity
record form, a student learning behavior observation form, and a mathematical problem-solving skill test
(a subjective test with 5 items). Statistics for data analysis were percentage, mean, and standard deviation.
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The results of the research showed that at the end of the learning process, the students’ average
score from the mathematical problem-solving skill development was 19.81 (79.27%). Among the target
sample group, 8 students passed the preset criterion of 70 percent (72.72%).
Keywords : Learning management based on the constructivist theory, Mathematical problem-solving skill
development, Mathematical problem-solving ability
บทนํา

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนากําลังคน
ใหมีคณ
ุ ภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางความไดเปรียบของประเทศเพื่อการแขงขันและยืนหยัดในเวทีโลก
ภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปนพลวัต ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค
และของโลก (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1) ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนสําหรับ
การเรียนรูในการเตรียมผูเรียนใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารและการรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสภาพแวดลอม สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได ทั้งนี้การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ปี ระสบความสําเร็จนั้น
จะตองเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ตอความสําเร็จในการเรียนรู เนื่องจากคณิตศาสตรชวยใหมนุษยสามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณไดอยางรอบคอบ
และถี่ถวน ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ อันเปนรากฐาน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ใหมีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 2)
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผูเรียนเปนผูเสริมสรางความรูดว ยตนเอง ผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา
ของผูเรียนได แตสามารถชวยผูเรียนปรับขยายโครงสรางทางปญญาได ดวยการจัดสถานการณที่ทําใหเกิดภาวะไมสมดุล
หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา โดยไดจากสิ่งแวดลอมและการปฏิสัมพันธกับผูอื่น จากแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
การเรียนรูของผูเรียนเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสรับขอมูลประสบการณใหม ๆ และนํามาใชในการคิด กลั่นกรองขอมูล
ทําความเขาใจขอมูลเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง จะเห็นไดวาครูมีบทบาท
ที่สําคัญในการจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง โดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน บุคคลอื่น ๆ
เหตุการณในชีวิตประจําวัน หรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เขาจะตองมีสวนรวมในการสรางการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ โดยครูมีหนาที่จัดการเรียนการสอน ที่ตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียน ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตในการใหนักเรียน
ไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งชวยใหผเู รียนเกิดกระบวนการคิด ไตรตรอง หาคําอธิบายหรือสรางรูปแบบการทําความเขาใจ
ตอเหตุการณที่ไดพบอยางมีความหมาย และสามารถนําความรูที่สรางขึ้นนี้ไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม
การแกโจทยปญหาเปนกระบวนการที่นักเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน
การเรียนแกปญหาทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ และมีความมั่นใจ
ในการแกปญหาที่เผชิญอยู (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555 : 6) การแกปญหาเปนหัวใจของคณิตศาสตร
และเปนเปาหมายสูงสุดของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในปจจุบัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานนาเรียง อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีปญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรเปนอยางมาก นักเรียนไมสามารถเรียงความคิด หรือบรรยายขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตร และจาก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับไมนาพอใจ ซึ่งพิจารณาไดจาก
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ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในรายวิชาคณิตศาสตร 2 ปยอนหลัง คือปการศึกษา 2560
คาเฉลี่ยอยูที่ 36.05 คาเฉลี่ยประเทศอยูที่ 46.58 และปการศึกษา 2561 คาเฉลี่ยอยูที่ 32.22 คาเฉลี่ยประเทศอยูที่ 37.50
(โรงเรียนบานนาเรียง, 2561 : 6) การแกโจทยปญหาการคูณเปนเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีต่ ่ํากวามาตรฐาน จากปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยไดศึกษาปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยการศึกษาจากรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวาปญหาเกิดจากทั้งในดานตัวครูผูสอนและตัวผูเรียน กลาวไดวาในดาน
ของครูผูสอน พบวาการสอนนั้นยังขาดการเตรียมเนื้อหา สอนโดยใชแบบเรียนเปนหลัก และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดมากจนเกินไป
อีกทั้งกระบวนการสอนและการถายทอดความรูทางคณิตศาสตร ขาดการใชสื่อการสอนทําใหนักเรียนไมสามารถเกิดความคิด
รวบยอดได ขาดเทคนิคและวิธีการแกปญหาในการเรียนการสอน รูปแบบและวิธีการสอนไมหลากหลาย สวนในดานผูเรียนพบวา
ขาดทักษะในการแกปญหา เนื่องจากไมไดรับการฝกทักษะในกระบวนการเรียนที่เปนระบบ ซึ่งผูเรียนนั้นขาดการฝกฝนที่จะสราง
องคความรูดวยตนเอง ที่ทําใหเกิดกระบวนการแกปญหาดวยตัวเอง อีกทั้งยังขาดการทํากิจกรรมกลุมยอยและทักษะการทํางาน
รวมกัน ผูเรียนขาดความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร
จากการศึกษาสภาพปญหาที่กลาวมาขางตนนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่พัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับเกณฑรอยละ 70 ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผานเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยสามารถใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต และเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจ
ศึกษาคนควาวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่เนนทักษะกระบวนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการตามแนวคิด Kemmis and McTaggart (1990, อางถึงใน ยาใจ พงษบริบูรณ, 2537 : 75) เพื่อประโยชนตอ การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับเกณฑรอยละ 70
กรอบแนวคิด
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 4
เรื่อง การคูณจํานวนนับที่มากกวา 100,000 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู 3 แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ของ ทิศนา แขมมณี (2555 : 290-293)
มาประยุกตใชเปน ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยแสดงการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรตน
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด

ตัวแปรตาม
ทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานนาเรียง อําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 11 คน
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องการคูณจํานวนนับที่มากกวา 100,000
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู
2) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3) กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยยึดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และเนื้อหา|
ที่จะนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดคอนทฤษฎีสตรัคติวิสต เปนการจัดนําแนวคิด มีเปาหมายใหนักเรียน
สรางความรูใหม ใหนักเรียนไดเผชิญปญหา เปดโอกาสใหนักเรียนรูจักคิดและฝกทักษะการคิดแกปญหาดวยตนเองเปนสําคัญ
โดยการนําประสบการณ ความรู ความเขาใจและความคิดมาประยุกตใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เนนกระบวนการ
ที่นักเรียนเปนผูลงมือกระทํา ใหนักเรียนไดเรียนรูเปนรายบุคคล เรียนรูเปนกลุมยอย และเรียนรูรวมกันทั้งชั้นตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการสรางความสนใจ เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู ทบทวน
ความรูเดิมและแจงจุดประสงค เปนขั้นที่นักเรียนจะไดทราบเปาหมายในการเรียนรูในแตละชั่วโมง และการทบทวนความรูเดิม
เพื่อจะไดนําไปเชื่อมโยงหรือสรางองคความรูใหมตอไป
ขั้นที่ 2 ขั้นฝกทักษะ เปนขั้นที่เสนอปญหาที่นําไปสูความขัดแยงใหนักเรียนทําความเขาใจ และวางแผน
แกปญหา เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณปญหาใหม โดยการทําแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ในขั้นนี้นักเรียนทุกคนรวมกันอภิปรายสรุปสาระสําคัญ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน กระบวนการ
แกปญหา และเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด เปนองคความรูใหม และครูจะชวยเสริมใหเมื่อนักเรียนสรุปไดไมชัดเจน
นักเรียนสรุปแนวคิดและกระบวนการแกปญหาในเรื่องที่เรียนและครูชวยสรุปเพิ่มเติม
ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผล เปนการประเมินความรูความเขาใจในการแกปญหาและวิธีการหาคําตอบ
ของนักเรียนจากการรวมกิจกรรม จากการปฏิบัติกิจกรรมและการทําแบบฝกทักษะและตรวจสอบวานักเรียนไดผานเกณฑ
ตามที่กําหนดไว ประเมินจากใบงานแบบสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ และแบบฝกทักษะในการแกปญหาในแตละแผนจัดการเรียนรู
4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู
5) นําแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง
ขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู
6) นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําการประเมินคุณภาพ
และความเหมาะสม
7) วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู
8) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลวไปใชประกอบการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยางตอไป
2.2 แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1) กําหนดขอบขายที่จะบันทึก ตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู
2) สรางแบบบันทึกตามขอบขายที่กําหนด
3) นําแบบบันทึกที่สรางขึ้นนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
4) ปรับปรุง แกไขตามที่ไดรับการเสนอแนะ จัดพิมพเปนฉบับที่สมบูรณแลวนําไปใชในการเก็บขอมูล
2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1) กําหนดขอบขายประเด็นที่จะใหสังเกต
2) สรางแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนตามขอบขายที่กําหนดไว
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3) นําแบบบันทึกการสังเกตที่สรางขึ้น นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

4) ปรับปรุง แกไขตามที่ไดรับการเสนอแนะ จัดพิมพเปนฉบับที่สมบูรณแลวนําไปใชในการเก็บขอมูล
2.4 แบบทดสอบวัดทักษะในการแกโจทยปญหา ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัย 5 ขอ
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้
1) โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง และโจทยตองการทราบอะไร (2 คะแนน)
2) มีการวางแผนในการหาคําตอบอยางไร (1 คะแนน)
3) หาคํา ตอบไดโดยวิธีใด (1 คะแนน)
4) ตรวจสอบคําตอบไดอยางไร (1 คะแนน)
มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
คูมือ แบบเรียน และวิธีสรางแบบทดสอบวัดทักษะในการแกปญหา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2) ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาเกี่ยวกับการแกปญหา เรื่อง การคูณจํานวนนับที่มากกวา
100,000 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3) สรางตารางวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับการแกปญหา เรื่อง การคูณจํานวนนับ
ที่มากกวา 100,000 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560)
4) สรางแบบทดสอบวัดทักษะในการแกปญหา เรื่อง การคูณจํานวนนับที่มากกวา 100,000 แบบอัตนัย
จํานวน 5 ขอ ใชทดสอบหลังจบวงจร 1 ครั้ง จํานวน 25 คะแนน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อเปนการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผูวิจัยไดดําเนิน
ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผูวิจัยลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวงจร 1 วงรอบ
ใชเวลาทั้งหมด 6 ชั่วโมงปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจํานวน 3 แผน เวลา 6 ชั่วโมง มาใชในการจัดการเรียน
การสอน
3.2 ดําเนินการโดยการนําขอมูลที่รวบรวมไดจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนมาวิเคราะหและสรุปขอมูล เพื่อนําไปเปนแนวทางปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวงจร
ปฏิบัติการตอ4.ไปการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
4.1 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การหาคาเฉลี่ย (X̅ ) และรอยละ โดยการนําคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่สรางขึ้นมาหาคาเฉลี่ย รอยละ เทียบกับเกณฑที่กําหนดตั้งไว คือ รอยละ 70 และมีจํานวนผูเรียน
รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดผานเกณฑ และนํามาสะทอนผลการปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการเรียน
การสอน และเปนแนวทางในการดําเนินการในวงจรตอไป
4.2 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงอธิบายความ
ที่ไดจากการบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบันทึกการสะทอนผลการใชแผนการจัดการเรียนรู การสัมภาษณผูเรียน
แบบฝกทักษะ และแบบทดสอบทายวงจร นําผลสะทอนผลการปฏิบัติมารวมวิเคราะหและอภิปรายผล สรุปเปนผลงานวิจัย
เพื่อแสดงใหเห็นแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ นําขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรูของครู
มาวิเคราะห ตีความ สรุปความ และนํามาสะทอนผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ
และเปนแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยหรือดําเนินการในครั้งตอไป
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สรุปผล

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนรูแลวไดทาํ การทดสอบทายวงจร โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 5 ขอ เปนแบบทดสอบที่วัดทักษะการแกโจทยปญหาโดยใหนักเรียนทําความเขาใจโจทย
และตอบคําถามวาโจทยกําหนดอะไรมาใหบาง และโจทยตองการทราบอะไร มีการวางแผนในการหาคําตอบอยางไร สามารถ
หาคําตอบไดโดยวิธีใด และมีวิธีการตรวจสอบคําตอบไดอยางไร ใหแสดงวิธีการแกปญหาและการหาคําตอบ ไดผลการทดสอบ
ดังนี้
ตาราง 1 ผลการทดสอบทายวงจร ขอสอบแบบอัตนัย
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

คะแนน
เต็ม

11

25

คะแนน
ที่
ผาน
เกณฑ
70%
17.5

คะแนนของนักเรียน
สูงสุด

ต่ําสุด

รวม

เฉลี่ย

รอยละ

25

15

218

19.81

79.27

จํานวนนักเรียน
ที่ผา นเกณฑ
จํานวน รอยละ
8

72.72

จากตาราง 1 พบวาผลการทดสอบทายวงจร เปนการทดสอบวัดความรูความเขาใจทางคณิตศาสตร คะแนนเต็ม
25 คะแนน นักเรียนทําคะแนนไดสูงสุด 25 คะแนน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 218 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
19.81 คิดเปนรอยละ 79.27 มีนักเรียนผานเกณฑที่กําหนดไวคือรอยละ 70 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 72.72 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด
สรุปตามจุดประสงค
1. ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวานักเรียนทําคะแนนไดสูงสุด 25 คะแนน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด
218 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 19.81 คิดเปนรอยละ 79.27
2. ความสามารถในการแกโจทยปญหาตามเกณฑรอยละ 70 พบวานักเรียนผานเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 72.72 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของพบวา การนํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มาเพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
โดยใชแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะในการแกโจทยปญหา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดตามเกณฑที่กําหนดไว และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก มีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง กลาแสดงออก แสดงความคิดเห็น
ดวยเหตุดวยผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น มีทักษะในการทํางานกลุม รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ
มีระเบียบวินัยในการทํางาน และในการอยูรวมกัน และมีเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร ในการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา
พบวานักเรียนไดดําเนินการแกโจทยปญหาตามกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะห
โจทยปญหาเปนขั้น ในการพิจารณาดูวามีสิ่งใดบางที่เปนสาเหตุสําคัญของปญหา หรือสิ่งใดบางที่ไมใชสาเหตุที่สําคัญของปญหา
2) ขั้นวางแผนในการแกโจทยปญหา เปนขั้นที่หาความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยบอก กับสิ่งที่โจทยถาม คนหาทฤษฎี กฎ สูตร
นิยาม เพื่อนํามาใชวางแผนในการแกปญหา 3) ขั้นดําเนินการแกโจทยปญหาเปนขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว
เปนการลงมือแกปญหา คิดหาวิธีการ เทคนิคเพื่อแกปญหาและกําหนดขั้นตอนยอยของการแกปญหาไวอยางเหมาะสม
และ 4) ขั้นตรวจสอบคําตอบ เปนขั้นที่ตรวจสอบการดําเนินการแกปญหาทั้งหมด และไดผลเปนไปตามที่ตองการครบถวนหรือไม
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ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของ Polya (1973 : 40) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนขั้นเริ่มตนของการแกปญหา ผูที่ตองการแกปญหา หรือนักเรียนตองวิเคราะหใหไดวา
ปญหานั้นกําหนดสิ่งใดใหบาง และตองการใหหาอะไร สิ่งที่กําหนดให ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแกปญหา ผูที่ตองการแกปญหา
หรือนักเรียนตองเชื่อมโยง ความสัมพันธระหวางสิ่งที่กําหนดใหกับสิ่งที่ตองการหา จะดําเนินการหาคําตอบของปญหานั้น
ไดอยางไร โดยเลือกกลยุทธท่ีจะนํามาใชแกปญหา ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการตามแผน ขั้นนี้ลงมือปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทาง
หรือกลยุทธที่ไดเลือกไว จนกระทั่งหาคําตอบของปญหานั้นได ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ นําคําตอบที่หาไดไปตรวจสอบความถูกตอง
โดยการทํายอนกลับจากคําตอบไปสูสิ่งที่กําหนดให วามีความสมเหตุสมผลหรือไม
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวานักเรียนทําคะแนนไดสูงสุด 25 คะแนน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด
218 คะแนนคะแนนเฉลี่ย 19.81 คิดเปนรอยละ 79.27 มีนักเรียนผานเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 72.72 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปนการจัดนําแนวคิด
มีเปาหมายใหนักเรียนสรางความรูใหม ใหนักเรียนไดเผชิญปญหา เปดโอกาสใหนักเรียนรูจักคิด และฝกทักษะการคิดแกปญหา
ดวยตนเองเปนสําคัญ โดยการนําประสบการณ ความรู ความเขาใจและความคิดมาประยุกตใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
เนนกระบวนการที่นักเรียนเปนผูลงมือกระทํา ใหนักเรียนไดเรียนรูเปนรายบุคคล เรียนรูเปนกลุมยอย และเรียนรูรวมกันทั้งชั้น
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ไดแก 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการสรางความสนใจ
เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู ทบทวนความรูเดิมและแจงจุดประสงค เปนขั้นที่นักเรียนจะไดทราบเปาหมายในการเรียนรู
ในแตละชั่วโมงและการทบทวนความรูเดิม เพื่อจะไดนําไปเชื่อมโยงหรือสรางองคความรูใหมตอไป 2) ขั้นฝกทักษะ เปนขั้นที่เสนอ
ปญหาที่นําไปสูความขัดแยง ใหนักเรียนทําความเขาใจและวางแผนแกปญหา เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดนําความรูที่ไดไปประยุกต
ใชในสถานการณปญหาใหม โดยการทําแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น 3) ขั้นสรุป ในขั้นนี้นักเรียนทุกคนรวมกันอภิปรายสรุป
สาระสําคัญ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน กระบวนการแกปญหา และเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด เปนองคความรูใหม และครูจะชวย
เสริมใหเมื่อนักเรียนสรุปไดไมชัดเจน นักเรียนสรุปแนวคิดและกระบวนการแกปญหาในเรื่องที่เรียนและครูชวยสรุปเพิ่มเติม
4) ขั้นการประเมินผล เปนการประเมินความรูความเขาใจในการแกปญหา และวิธีการหาคําตอบของนักเรียนจาการรวมกิจกรรม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิศนา แขมมณี (2555 : 290 - 293) ลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นเตรียมความพรอมของนักเรียนโดยการทบทวน ความรูเดิม
ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนระลึกถึงประสบการณเดิม ที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ 2) ขั้นสอน เปนขั้นสรางความขัดแยง
ทางปญญา ครูเสนอปญหาคณิตศาสตรที่นําไปสูการสรางโครงสรางทางปญญาดังกลาว เปนปญหาที่ไมเขากับมโนทัศน
การคํานวณหรือการแกโจทย 3) ขั้นสรุป ในขั้นนี้นักเรียนทุกคนรวมกันอภิปรายสรุปสาระสําคัญ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
กระบวนการแกปญหา และเลือกวิธีการแกปญหา 4) ขั้นการประเมินผล ประเมินจากใบงานแบบสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ
และแบบฝกทักษะในการแกปญหาในแตละแผนจัดการเรียนรู
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ควรเริ่มจากการสรางสถานการณปญหาที่นักเรียนคุนเคย และเกี่ยวของกับสถานการณในชีวิตประจําวัน ตองเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดฝกฝนทักษะตาง ๆ ที่ใชในการแกปญหา เชนทักษะการอาน การแปลความ/ทําความเขาใจสถานการณ การวิเคราะหสถานการณ
หรือประเด็นปญหา รวมทั้งการหารูปแบบแนวคิดในการแกปญหา ดําเนินการแกปญหา และตรวจสอบความเปนไปไดของคําตอบ
ดวยตัวเองอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหาแตละปญหาดวยวิธีที่หลากหลาย
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
สถานการณปญหาที่สรางขึ้นหรือนํามาใช ควรเปนสถานการณที่เหมาะสมกับความสามารถตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน
หรือแตละกลุม
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ไปใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในสาระการเรียนรูอื่น ๆ
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2.2 ควรนําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไปใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในชั้นเรียนอื่น ๆ ในสาระการเรียนรูเดียวกัน
หรือสาระการเรียนรูอื่น ๆ
2.3 ควรนํากิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
ไปใชในการวิจัยอยางตอเนื่องทุกระดับชั้น ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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