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จกัรพงษ์  แผ่นทอง. (2561). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองต้น โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6. ขอนแก่น. โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม. 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาการพฒันาการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้  
โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวตัถุประสงคค์ือ 1)  เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใช้ชุดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  2)  เพือ่ศึกษาดชันี
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการ
เรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการ
จัดการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัเรียน และ 4) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใช้ชุดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  านวน 49  
คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี 4 ชนิด คือ  
1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ  านวน 10 แผนการจดัการเรียนรู้ 2)  ชุดการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูล
เบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ  านวน 10 เล่ม 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ และ 4) แบบสอบถามเพือ่วดัความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
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ที่ มี ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวสิต ์เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
จ านวน 15 ขอ้ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน้ โดยใช้ชุดการจัด 
การเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.06/82.17 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ตั้งไว ้
 2.  ดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ 
โดยใช้ชุดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ 0.7026 ซ่ึงแสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิม่ขึ้น 0.7026 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.26 จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิต ์
 3.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์
ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 4.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ือง การวิเคราะห์
ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
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การพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดั 
การเรียนรู้ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมฉบบัน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาอยา่งสูง ในการให้
ค  าปรึกษา ค  าแนะน า ขอ้คิด และขอ้เสนอแนะเป็นอยา่งดีจากนายธนัท ไชยทิพย ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ศรีกระนวนวิทยาคม ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูง
ไว ้ณ ที่น้ีดว้ย 
 ขอขอบพระคุณ นางจินตนา คงอานนท ์ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายพฒันพงศ ์ ศรีวะรมย ์ต  าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นางลักษณี รักษาเคน ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นายบญัชา ค  าธานี ต  าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม และนางปราณี ถ่ินเวยีงทอง ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ ให้ขอ้เสนอแนะ ค  าปรึกษา และขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ตลอดจนดูแลเอาใจ
ใส่ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ส่งผลใหร้ายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและมีความสมบูรณ์ ผูร้ายงาน
ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม ที่ให้ความร่วมมือใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และการจดัท าผลงานทางวชิาการคร้ังน้ี จนส าเร็จบรรลุเป้าหมายทุกประการ 
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บทที ่1  
บทน า 

 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าวถึงหลกัการจดัการศึกษาว่า 
การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่า
ผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและตามศักยภาพ หลักการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญหรือผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง คือการยดึชีวิตจริงของผูเ้รียนเป็นหลกัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เร้าให้ผูเ้รียนมี
ศกัยภาพในการคิดเชิงระบบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีรูปแบบการคิดของตนเอง สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้การจดัการเรียนการสอนจึงควร
ท าให้ผูเ้รียนเป็นจุดสนใจ หรือเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งกระตือรือร้น ตื่นตวัตื่นใจ หรือจดจ่อผูกพนักับส่ิงที่ท  า ดงันั้น กิจกรรมที่ครูจดัให้เด็ก ตอ้งมี
ลกัษณะที่ใหน้ักเรียนไดมี้ส่วนร่วม นอกจากน้ี กรอบในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มุ่งประเมิน
เพือ่พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมที่ดี เนน้การประเมินผลจากสภาพ
จริง (Authentic Assessment) ซ่ึงเป็นการวดัเพื่อคน้และพฒันาความสามารถของบุคคลโดยใชว้ิธีการที่
หลากหลาย สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรที่ มุ่งมั่นพฒันาคนให้
สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม สามารถพึ่งตนเอง ร่วมมือกบัผูอ่ื้น
อยา่งสร้างสรรคใ์นการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ (กรมวิชาการ, 
2546) ทั้ง 8 กลุ่มสาระน้ี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระหน่ึงที่มีบทบาทส าคญัยิง่
ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์
ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึ งมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
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ไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับความรู้ด้านเน้ือหาสาระ ดังจะเห็นได้จากการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูน้ าด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารที่ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งมีคุณภาพ
นั้นจะตอ้งมีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ทกัษะกระบวนการควบคู่ไปกบัคุณธรรม และ
ค่านิยม ดงัน้ี 1)  มีความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ การ
วดั พีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูล และความน่าจะเป็นพร้อมทั้งสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ช้
ได ้2)  มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ  าเป็นโดยก าหนดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ประการ 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผลการส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอ 
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์3)  มีความสามารถในการท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
รอบคอบ มีวิจารณญาณมีความเช่ือมัน่ในตนเองพร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)รายงานสภาพการจดัการเรียนการสอนของคณะครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม ปีการศึกษา 2559 พบว่า การจดัการ
เรียนรู้ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจ  านวน 23 คน มีคาบสอนเฉล่ีย 15 คาบต่อ
สัปดาห์ ตอ้งจดัการเรียนการสอนตามโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) 
และครูแต่ละคนมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอน เน่ืองจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
เป็นโรงเรียนที ่ผูป้กครองส่วนมากให้ความไวว้างใจส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน จ านวนมาก
นักเรียนในแต่ละห้องมีระหว่าง 45– 50 คน ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะ
สอนโดยครูเป็นผูถ้่ายทอดความรู้หรือช้ีน าแลว้ให้ท  าแบบฝึกทกัษะเป็นส่วนใหญ่ การสอนของ
ครูแต่ละคนเร่ิมจากการเฉลยการบา้นหรือตรวจการบา้น ทบทวนความรู้เดิม ยกตวัอยา่งบน
กระดาน อธิบายตวัอยา่งโดยใชก้ารสอนแบบบรรยาย ตั้งค  าถามให้นักเรียนตอบ เมื่อครูอธิบาย
ตวัอยา่งแลว้ก็จะให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน ถา้เสร็จในชัว่โมงก็จะตรวจให้ หรือ
ถา้ไม่เสร็จก็จะให้น ากลบัไปท าเป็นการบา้นแลว้ส่งในวนัต่อไป 

นอกจากน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 
ของนกัเรียนชั้นมยัธมศึกษาปีที่ 6 ยงัอยูใ่นระดบัที่ไม่ผา่นเกณฑ ์กล่าวคือ นกัเรียนทั้งหมดมีคะแนน
เฉล่ียในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.59 และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) พบวา่ คะแนนสอบเฉล่ียของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ยงัอยูใ่นระดบัที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ กล่าวคือ นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 22.03 โดยคะแนนเฉล่ียในสาระ 
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ที่ 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น มีค่าเท่ากบั 18.18 (โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม, 2559) 
จะเห็นว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น  
อยู่ในระดับต ่าเม่ือเทียบกับสาระอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจ าเป็นตอ้ง 
เร่งพฒันา เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต ่ากว่าระดบัจงัหวดั ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากปัญหา 
การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร โดยเฉพาะปัญหาการจดั 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่นักเรียนไม่ผ่านตวัช้ีวดัเป็นจ านวนมาก  
จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต ่านั้ น อาจเป็นเพราะ
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเน้ือหาเป็นนามธรรม ท าให้ยากที่จะอธิบายให้เด็กเขา้ใจ
ง่าย อีกทั้งความสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองของเน้ือหาคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนที่เรียนไม่เขา้ใจ
ตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้อาจจะไม่ตอ้งการที่จะเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัสูงขึ้น นกัเรียนจะเบื่อชัว่โมงเรียน
คณิตศาสตร์ เบื่อโรงเรียนไม่ชอบท างานที่ยากและงานที่ทา้ทายในวิชาคณิตศาสตร์ตลอดจนขาด
แรงจูงใจในการเรียน (นิวฒัน์  สาระขนัธ์, 2545) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักเรียนเกิด
ความเครียดและมีความทุกข ์ในการเรียนนักเรียนต่างคนต่างท างานของตน เพื่อให้งานเสร็จตาม
เวลาและมีงานมาส่งครูขาดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียน ท าให้นักเรียนมีจิตใจแคบและ
เห็นแก่ตวั นักเรียนที่เรียนเก่งมุ่งหวงัความส าเร็จแต่เพียงคนเดียว บางคร้ังอาจพบว่านกัเรียนที่เรียน
เก่งมีปัญหา ในการปรับตวัในการอยูร่่วมกบัเพือ่นในชั้นเรียน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สอดคลอ้งกบั
นโยบาย การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเก่ง ดี มีสุข ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนต ่าและมีพฤติกรรม ไม่เป็นไปตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่หลกัสูตรมุ่งหวงัไว ้(ปัญญา 
ทรงเสรีย ,์ 2545 ) จะเห็นว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความเขา้ใจและสนใจในวิชาคณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์จึงตอ้งสอนให้นักเรียน
เขา้ใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์สามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีหลกัเกณฑส์ามารถแก้ปัญหาได้ 
ดังนั้นผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน การแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ย่อมให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้ คิดแกปั้ญหา ดว้ยตนเอง และอีกประการหน่ึงก็คือนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบ
คณิตศาสตร์ เพราะเน้ือหามีแต่ตวัเลข และสัญลกัษณ์ ไม่ชอบครูที่สอน ขาดความเขา้ใจในเน้ือหา
ของเร่ือง ขาดความรู้เน้ือหาที่ดีจากการเรียนในระดับชั้นตน้ ขาดทักษะในการคิดค านวณ คิด
แกปั้ญหาไม่เป็น ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให ้นกัเรียนไม่รู้คุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี
ต่อบรรยากาศในชั้นเรียนและส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (วิริยะ บุญย
นิวาสน์, 2535 อา้งถึงใน อุไร  ทพัทะมาตร, 2553) 

อย ่า งไรก็ต ามคุณภาพการสอนของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
โดยนกัเรียนที่เรียนกบัครูที่มีคุณภาพการสอนสูงจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนที่เรียน
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กับครูที่ มี คุณภาพการสอนต ่ า สอดคล้องกับแนวคิดของ จารุวรรณ  ย ัง่ยืน (2546) ที่กล่าวว่า 
องคป์ระกอบของการเรียนการสอนน้ีมีหลายประการดว้ยกนั แต่ละประการจะมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนทั้งส้ิน ดังนั้น หากครูใช้วิธีการสอนและจดักิจกรรมที่เหมาะสมกบั
เน้ือหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจและมีอิสระในการเรียน นกัเรียนก็จะมี
ความร่วมมือในการเรียนและสนใจบทเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงตามมา วิมล
รัตน์  สุนทรโรจน์ (2545) กล่าวว่า ครูยคุใหม่จะตอ้งแสวงหาวิธีการสอนที่จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองซ่ึงเป็นรากฐานที่ส าคญัส าหรับการศึกษาตลอดชีวิต การจดัการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพคือการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ที่แทจ้ริงและผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองครูจึงตอ้งเปล่ียนบทบาทจากครูผูส้อนมาเป็นผูจ้ดัการหรือผูท้ี่มีหน้าที่
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนรู้ไวอ้ยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ (Child Center) ก าลงั
เป็นที่สนใจเน่ืองจากเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 2542 โดยการเรียนการสอนในลกัษณะน้ีเป็นที่
รู้จกัมานานพอสมควร การยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางถือเอาความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นหลกัใน
การศึกษาโดยค านึงถึงความสนใจ ความถนดั และความสามารถของผูเ้รียน (สมศกัด์ิ  ขจรเจริญกุล, 2538 
อา้งถึงใน จีรนันท ์ ยอดมณี, 2547) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546) ที่
อธิบายว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีแกนหลักอยู่ที่การให้ผูเ้รียนเป็น 
“ศูนยก์ลาง” และมีเป้าหมายที่ “ผูเ้รียน” ให้เป็นผูมี้ปัญญา มีคุณลกัษณะชีวิตที่ดี มีความสามารถใน
การพึ่ งพาตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ซ่ึงการเรียนให้มีลักษณะและ
ความสามารถดงักล่าวไม่เพยีงอาศยัหลกัสูตรที่เอ้ืออ านวยเท่านั้น หากแต่ตอ้งอาศยัรูปแบบการสอน
ของครูให้สอดคลอ้งกนัดว้ย ทั้งน้ี เพราะครูเป็นผูท้ี่มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัผูเ้รียน เป็นผูท้ี่มีส่วน
โดยตรงต่อการถ่ายทอดความรู้ ทศันคติ และค่านิยมลงไปสู่ตวัผูเ้รียน การสอนที่ยดึผูส้อนเป็นหลกั
เป็นการสอนที่ไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น ไม่ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนขาดโอกาสในการพฒันาศกัยภาพและความสามารถอยา่งเต็มที่ บทบาทของครูจึงควรตอ้ง
เปล่ียนจากผูส้อน (Instructor) เป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) เปล่ียนแปลงวิธีสอนจากการ
บอกเป็นการช้ีแนะแนวทางที่จะน าไปสู่การสร้างความรู้และคอยอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเพิ่ม
ขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปล่ียนจากผูป้้อนความรู้ (Feeder) เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
แนะน า (Adviser) การสอนดงักล่าวจึงจะเป็นวิธีการที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 



5 
 

การเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์ เป็นการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เป็นวิธีสอนที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ร่วมมือกนัในกลุ่ม
ย่อย เน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ
แตกต่างกนั ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกนั มีการช่วยเหลือและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน คนที่เก่งกว่าจะช่วยคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มจะตอ้ง
ร่วมมือกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มเพราะยึดถือแนวคิดที่ว่า
ความส าเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็นความส าเร็จของกลุ่ม การเรียนในลกัษณะน้ีจะส่งผลให้
นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น (ปทีป  เมธาคุณวุฒิ, 2544) การเรียนแบบร่วมมือนอกจาก
จะพฒันาผูเ้รียนในดา้นผลสัมฤทธ์ิแลว้ยงัเป็นรูปแบบการเรียนที่สามารถพฒันาผูเ้รียนในทกัษะอ่ืน 
ๆ อีกมาก เช่น ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างานเป็นทีมและทกัษะทางสงัคม สอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของ ปิยานุช  สอาดสุด (2540) ที่กล่าววา่ “การประยกุตรู์ปแบบการเรียนร่วมมือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการสอนที่ต้องการเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู ้เรียนตาม
ความสามารถจากการไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม ซ่ึงเป็นรูปแบบที่จ  าลองการอยูร่่วมกนัในสังคมมาสู่
ห้องเรียน นักเรียนไดฝึ้กการอยูร่่วมกนั การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัที่ค  านึงถึงความส าเร็จของกลุ่มเป็น
ส าคญั” 

หลกัการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะใชว้ิธีการสอนที่ยดึนักเรียน
เป็นศูนยก์ลางแลว้ การจดักิจกรรมประกอบการเรียนการสอนถือเป็นส่ิงหน่ึงที่มีความส าคญั ดงัที่  
ขจรศกัด์ิ  ศรีเสน (2545) กล่าวว่า กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ครูกบันักเรียน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นส่ือกลางระหวา่งครูกบันักเรียน
และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในระบบการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบไวจ้ะช่วยให้ความ
สนใจต่อบทเรียนของนกัเรียนสูงขึ้น นอกจากน้ี กิจกรรมหลายกิจกรรมยงัแฝงไวซ่ึ้งความบนัเทิง มี
ชีวติชีวา และในขณะที่นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนั้นผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นพฤติกรรมหลายๆ ดา้น
ของผูเ้รียน อีกทั้งนักเรียนเองก็จะสามารถสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืนเพื่อให้ได้ขอ้มูลในการ
ประเมินผลและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน จะเห็นไดว้่ากิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
นั้นช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี นอกจากน้ี ส่ือการสอนถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่มี
ความส าคญัในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่นกนั ดงัที่ ชลิยา  ลิมปิยากร (2540) ได้
ให้ความส าคญัของส่ือการสอน โดยกล่าวว่า ส่ือการสอนควรดึงดูดความสนใจ เป็นรูปธรรม เป็น
จริง จึงเห็นภาพลักษณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย น าเหตุการณ์ที่อยู่ไกลการศึกษาในชั้นเรียนมาท าให้เกิด
ประสบการณ์ที่ตื่นตาต่ืนใจ ท าให้จ  าและเก็บสะสมประสบการณ์ไวไ้ด้นาน ใช้สอนขอ้เท็จจริง 
ความเป็นเหตุเป็นผล ประหยดัเวลาค าบรรยาย ใชส้ าหรับสอนวิชาทกัษะ ช่วยจูงใจปลูกฝังทศันคติ
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และความเช่ือไดดี้ ช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือบางอยา่งช่วยให้
ผูเ้รียนไดต้รวจสอบผลการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชยัยงค ์ พรหมวงค ์(2540) กล่าวว่า ส่ือการสอน
เป็นเคร่ืองมือส าหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน ส่ือการสอนเป็นตวักระตุน้ความสนใจของ
นักเรียนให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง การลงมือปฏิบตัิให้ประสบการณ์รูปธรรมแก่นกัเรียนเป็นตวัแบบที่ดี
ส าหรับการเรียนของนักเรียนและสามารถท าให้นักเรียนเรียนรู้ไดร้วดเร็วขึ้น ท าให้เกิดบรรยากาศ
ของความเป็นกนัเอง สร้างสภาพการณ์ที่เปิดกวา้งต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ส่ือการสอนมีส่วนส าคญัที่จะช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้เพือ่สร้างองคค์วามรู้ด้วย
ตนเองและใชเ้ป็นคู่มือในการฝึกปฏิบติัไดด้ว้ยกระบวนการกลุ่มหรือดว้ยตนเอง สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมุ่งเน้นผลิตเอกสารหรือหนังสือเรียนให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษา
ตามที่หลกัสูตรแกนกลางก าหนด โดยมีสมมติฐานว่าผูเ้รียนมีสิทธิที่จะเรียนรู้เท่าเทียมกนั (ลาวณัย ์ 
สุกกรี และ เทพวาณี  หอมสนิท, 2541)  ชุดการจัดการเรียนรู้เป็นส่ือการสอนที่บูรณาการวิธี 
การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ยึดหลักให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้  
ครูเป็นเพียงผูใ้ห้ค  าแนะน าและประสานกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ การท ากิจกรรมร่วมกนัจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ตรงและเรียนรู้อยา่งถาวร  

จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจน ารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ ซ่ึงเป็น
รูปแบบการจดักิจกรรมที่สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง
และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  ตอบสนองต่อความแตกต่างของผูเ้รียน  และพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดในการแกปั้ญหาดว้ยหลกัการและเหตุผล มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิม่เติม เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
เพื่อแกไ้ขปัญหา ขอ้บกพร่อง พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ อนัจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนเป็นไปในทิศทางที่สูงขึ้นไดต้ามมาตรฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1  เพือ่พฒันาการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใช้
ชุดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2  เพือ่ศึกษาดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูล
เบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
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 2.3  เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ 
โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัเรียน 
 2.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

  3.1 การจดัการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการ
จดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตส์ าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 3.2 ดัชนีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 มีค่ามากกวา่ร้อยละ 50 
 3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ด
การจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3.4 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ในระดบัมากขึ้นไป 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระ 

นวนวทิยาคม อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 484 คน 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
จ  านวน 49  คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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4.3 เน้ือหาในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้และความน่าจะ

เป็น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค33201) เร่ือง การวิเคราะห์
ขอ้มูลเบื้องตน้ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

4.4 ตัวแปรที่ศึกษา  
 4.4.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูล

เบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

 4.4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
 4.4.2.1 ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 4.4.2.2 ความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  

4.5 สถานที่ในการศึกษา 
 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
4.6 ระยะเวลาในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใชเ้วลา 25 ชัว่โมง 

ระหวา่งวนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2560 
 ทดสอบก่อนเรียน   1 ชัว่โมง (นอกเวลาเรียน) 
 ด าเนินการปฐมนิเทศนกัเรียน  2 ชัว่โมง 
 ด าเนินการเรียนการสอน 23 ชัว่โมง 
 ทดสอบหลงัเรียน   1 ชัว่โมง (นอกเวลาเรียน) 

 
5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 5.1 ชุดการจัดการเรียนรู้ หมายถึง นวตักรรมทางการศึกษา ที่เป็นเคร่ืองมือที่ผูร้ายงานสร้างขึ้น
ส าหรับฝึกปฏิบติัระหว่างการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยชุดการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 10 ชุด โดยให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง เพือ่คน้หาวิธีการ กระบวนการ และแนวคิดจากการสืบคน้หา
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จากประสบการณ์ที่ไดร้ับ สามารถสรุปได้ดว้ยตนเอง ซ่ึงครูผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยแนะน า ดูแล
ให้ความสะดวก และจดัส่ือการเรียนไวใ้ห้เหมาะสมกบัการปฏิบตัิกิจกรรม เพื่อให้การเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์บรรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ค  าช้ีแจง สาระส าคญั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรม ส่วนสุดทา้ยเป็นแบบทดสอบประจ าชุด
การจดัการเรียนรู้ เพือ่ประเมินผลการเรียนรู้ที่ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะเพิม่ขึ้น 
 5.2 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง การจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ตามหลกัการ และขอ้ตกลงเบื้องตน้ทางการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ รูปแบบ
การสอนที่ท  าให้ผู ้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ โดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมหรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เป็นจุดเร่ิมตน้ ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
  5.2.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อม โดยการทบทวนความรู้เดิม 
เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนระลึกถึงประสบการณ์เดิม เพือ่เป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 
  5.2.2 ขั้นจดัการเรียนรู้ เป็นขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่เสนอเน้ือหาใหม่ ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ไดแ้ก่  
   5.2.2.1 ขั้นเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล  
   5.2.2.2 ขั้นไตร่ตรองระดบักลุ่มยอ่ย  
   5.2.2.3 ขั้นไตร่ตรองระดบักลุ่มใหญ่  
  5.2.3 ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปสาระหรือหลกัการที่ไดรั้บ เพื่อ
เลือกวธีิการแกปั้ญหาที่เหมาะสมที่สุด 
 5.3 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  ผลการจัดการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นท าให้เกิด
ความรู้ตามเกณฑต์ามเกณฑ ์80/80 
  80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคน ที่ไดจ้ากการท า
แบบทดสอบประจ าชุดการจดัการเรียนรู้หลงัเรียนชุดการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูล
เบื้องตน้ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตห์ลงัจากการเรียน โดยใชชุ้ดการ
จดัการเรียนรู้ ทั้ง 10 ชุด 
  80 ตวัหลัง หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
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 5.4 ดชันีประสิทธิผล หมายถึง ค่าคะแนนที่แสดงความกา้วหนา้ในการเรียนของผูเ้รียนโดย
การเปรียบเทียบคะแนนที่เพิม่ขึ้นจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบหลงั
เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการ
จดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
 5.5 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเพื่อใชว้ดั
ความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
 5.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเป็นคะแนนที่
ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น 
 5.7 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบหรือ พอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
ต่อการจดัการเรียนการสอนของผูว้จิยั  ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบวดัความพงึพอใจที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นใชว้ดัดา้น
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ 
 
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนดว้ยการจดัเรียนรู้
วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ โดยใชชุ้ดการจดัการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์สูงขึ้น 
 6.2 เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนคณิตศาสตร์ในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ร่วมกบัชุดการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
 6.3 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 25 มีความรับผิดชอบต่อการเรียน และมีความพึงพอใจต่อการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น 
 6.4 เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิต ์ในเน้ือหาหรือวิชาอ่ืนในระดบัชั้นต่าง  ๆต่อไป 
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บทที ่2   
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการจดั 
การเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ผูว้จิยัได้
ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 
 3. แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
 4. แนวคิดและหลกัการที่เก่ียวขอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
 5. แนวคิดและหลกัการที่เก่ียวขอ้งกบัชุดการจดัการเรียนรู้ 
 6. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 7. การหาค่าประสิทธิภาพ 
 8. การหาค่าดชันีประสิทธิผล 
 9. แนวคิดและหลกัการที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
 10. งานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 11. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
  
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551  

 1.1 วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 
เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถคณิตศาสตร์
พอเพียงสามารถน าความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้
ยิง่ขึ้นรวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ดงันั้น
จึงเป็นการรับผดิชอบของสถานศึกษาที่จะตอ้งจดัสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผูเ้รียนแต่ละคน 
(กรมวชิาการ, 2551) 
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 ส าหรับผูเ้รียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และตอ้งเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นให้
ถือเป็นหนา้ที่ของสถานศึกษาที่จะตอ้งจดัโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่ผูเ้รียนเพือ่ให้ผูเ้รียนได้
มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ที่
ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 
 1.2 ความส าคญั 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดของมนุษยท์  าใหม้นุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผนตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์ 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันามนุษยใ์ห้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
 1.3 สมรรถนะของผู้เรียน 
 สมรรถนะของผูเ้รียนมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.3.1 ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  
มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง
เพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 
 1.3.2 ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สงัเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือ่น าไปสู่การ
สร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ เพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 1.3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูล
สารสนเทศเขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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