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ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติทีม่ีต่อความรู้สึกเชิงจ านวน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัจ านวนจริง 

The Effects of Learning Management based on Constructivist Theory and the Conventional to 
Number Sense and Mathematics Learning Achievement in Introduction to Real Numbers. 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจ านวน ทั้ ง 5 ด้าน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับแบบปกติ เร่ือง ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2 ห้องเรียน จาก 10 ห้องเรียน
โดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์กบักลุ่ม
ทดลอง และจดัการเรียนรู้แบบปกติกบักลุ่มควบคุม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ 2) แบบทดสอบวดัความรู้สึกเชิงจ านวน และ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิเคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวน โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติ ANOVA และวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ independent t-test  ผลการวิจัย พบว่า 1) ความรู้สึกเชิงจ านวนของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก์บัแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตสู์งกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare number sense 5 strands and learning achievement on 

introduction to real number between students who were taught based on constructivist theory and conventional 
learning. Both experimental and control groups, using cluster random sampling, were chosen from Mattayomsuksa 2 
students, two out of ten clssses. The experimental group was taught with lesson plan based on constructivist theory 
where as the control group were given by conventional teaching. Research instruments consisted of 1) the study plans 
based on constructivist theory in introduction to real number and conventional plan, 2) the number sense test, and  3) 
the achievement test.  The statistics used for analyzing the data were independent t-test and analysis of variance 
(ANOVA). The results of the research found that 1) the difference of number sense of students in who taught based 
on constructivist theory and students who taught using conventional teaching are statistically significantly at .05 level 
and 2) learning achievement of students who taught based on constructivist theory had higher learning achievement 
than students who taught using conventional teaching are statistically significantly at .05 level. 
ค าส าคญั : ความรู้สึกเชิงจ านวน ทฤษฏีคอนสตรัคติวสิต ์การจดัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
KeyWords : Number Sense, Consructivist Theory, Mathematical Learning Management  
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บทน า 
ประเทศไทยและในอีกหลายประเทศกระตือรือร้นกับการทดสอบระดับนานาชาติทั้ ง TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) และ  PISA (Programme for International Student Assessment) ส่วน
หน่ึงมาจากเศรษฐกิจโลกท่ีมีการเติบโตและแข่งขันสูง การศึกษาของแต่ละประเทศเป็นส่ิงสะท้อนคุณภาพของ
ประชากร ซ่ึงในการทดสอบระดับนานาชาตินั้ นมีมโนทัศน์เก่ียวกับความรู้สึกเชิงจ านวนท่ีเป็นประเด็นหลักใน
การศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ (Akkaya, 2015) ความรู้สึกเชิงจ านวน กล่าวถึง ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่าง
กันระหว่างจ านวนและการด าเนินการ และความยืดหยุ่นในการใช้ความสัมพนัธ์เหล่านั้ น นักเรียนท่ีไม่เข้าใจใน
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เพียงผิวเผิน เป็นขอ้บกพร่องสู่การน าไปใชใ้น
ขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามนักเรียนส านึกได้ว่าพวกเขาต้องจ ากฎท่ีมากมายในการเรียนด้าน
ความสมัพนัธ์ (Akkaya, 2015; อา้งอิงจาก Ekenstam, 1977)  การทดสอบระดบันานาชาติแสดงให้เห็นแลว้วา่นกัเรียนท่ี
สามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนและการด าเนินการในวิธีการท่ียืดหยุ่นจะประสบความส าเร็จอย่างมาก 
ความรู้สึกเชิงจ านวนจึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในปัจจยัในการคน้หาทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Akkaya, 
2015; อ้างอิงจาก Geary, Bailey and Hoard, 2009; Mazzocco, Feigenson and Halberda, 2001) ดังนั้ น ความรู้สึกเชิง
จ านวนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีถูกเนน้โดยนกัวจิยัและนกัการศึกษาจ านวนมาก (Akkaya, 2015; อา้งอิงจาก Cockcroft, 1982; 
National Council Teacher Mathematics[NCTM], 2000; National Research Council [NRC], 1989.) ใน ปี  ค .ศ . 2000 
สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกหนังสือ หลักการ และมาตรฐานคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
(Principles and Standards for School Mathematics ห รือ  Standard 2000) ซ่ึ งย ังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียนโดยกล่าวไวใ้นมาตรฐาน เร่ือง จ านวนและการด าเนินการของจ านวน (เอมอร, 2546; 
อา้งอิงจาก NCTM. 2000: 32) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือวา่นกัเรียนท่ีดอ้ยความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตร์ (Mathematical disabilities) ถา้จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความรู้สึกเชิงจ านวนตั้งแต่
เร่ิมตน้เรียนคณิตศาสตร์จะสามารถลดความลม้เหลวในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนได ้ดงันั้น การสร้างความรู้สึก
เชิงจ านวนให้นักเรียนตั้ งแต่เร่ิมต้นจะช่วยนักเรียนท่ีด้อยความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์สามารถประสบ
ความส าเร็จได ้(เอมอร, 2546; อา้งอิงจาก Gersten & Chard. 1999: 1-4 citing Greiffin and others. 1994)  

 การจัดการเรียน รู้ท่ี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี  21 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 
มาตรา 22 ระบุไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนตอ้งมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และ
ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ” และมาตรา 24 ระบุว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการ ต่อไปน้ี (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ 
มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ 
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา (5) 
ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้ก
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เวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รียนตามศักยภาพ” กล่าวคือ ผู ้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองหากได้รับการฝึกฝนให้รู้วิธีการเรียนรู้ 
(Learning how to learn) กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นบทบาทของผูเ้รียนท่ีจะตอ้งฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการและ
การประยกุตค์วามรู้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคต์ามแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญั
ท่ีสุด การจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมส าหรับนกัเรียนเพ่ือส่งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในการใชชี้วิตในสงัคมศตวรรษท่ี 21 นั้น
การรู้จกัน าความรู้ประสบการณ์ใหม่มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นอนัดบัตน้ ๆ สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัท่ีแสดงวา่หากตอ้งการให้นกัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) การเรียนรู้ให้นกัเรียน
เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือปฏิบติัแลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของนกัเรียนแต่ละคน โดยความรู้ท่ี
เกิดข้ึนน้ีนกัเรียนจะเป็นผูส้ร้างความหมายข้ึนมาดว้ยตนเองจากประสบการณ์เดิมท่ีไดรั้บการปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
ปัญญาดว้ยประสบการณ์ใหม่อนัไดจ้ากการปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน นกัเรียนกบัครู การแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั ระดมสมอง การลงมือปฏิบติั การศึกษาคน้ควา้สืบเสาะ หรือความรู้อนัเกิดจากการสร้างโครงสร้าง
ทางปัญญาใหม่ท่ีเกิดจากการไดรั้บประสบการณ์ใหม่ (ไพจิตร, 2539; สุมาลี, 2548; ฉลอม, 2533; พิชิต, 2553; วนิดา, 
2553; วจิารณ์, 2555; พิรุณรัตน์, 2557; ยพุิน, 2557) ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจวา่การจดัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตจ์ะส่งผลต่อความรู้สึกเชิงจ านวน ทั้ง 5 ดา้น (Singh, 2009; Akkaya, 2015; Zübeyde, 
2016) คือ (1) มโนทศัน์เก่ียวกบัจ านวน (Number Concept) (2) การแสดงแทนท่ีหลากหลาย (Multiple Representation) 
(3) ผลของการด าเนินการ (Effect of Operations) (4) นิพจน์ท่ีเทียบเท่ากนั (Equivalent Expression) และ (5) การนบัและ
การค านวณ (Counting and Computation) อย่างไร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตเ์ป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจ านวน ทั้ง 5 ดา้น ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิตก์บัแบบปกติ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บั
แบบปกติ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง 
 
วธีิการวจิยั 
 แผนการทดลอง 

 การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการทดลอง Randomized control – group posttest – only design (ลว้น, 2538) ใน
การเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจ านวนของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม และแบบ Randomized control – group pretest – 
posttest design (ลว้น, 2538) ในการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 กลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาแกสามคัคีวทิยา จ านวน 10 หอ้งเรียน ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่ง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 2 หอ้งเรียน และใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) ได ้ม.2/10 มี
นกัเรียน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง และ ม.2/1 มีนกัเรียน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม (ลว้น, 2538)  
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การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
เก็บขอ้มูลจากการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัจ านวนจริง แบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ จากนั้นจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์(ฉลอม, 2553) เร่ือง 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง ใหก้ลุ่มทดลอง จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที และจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง ใหก้บักลุ่มควบคุม จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที แลว้เก็บขอ้มูลหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง แบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ และแบบทดสอบวดั
ความรู้สึกเชิงจ านวน ท่ีไดพ้ฒันามาจากกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความรู้สึกเชิงจ านวนของ McIntosh, Reys และ Reys (1992) 
Sight (2009) และ Zübeyde (2016) ประกอบดว้ย 1) ดา้นมโนทศัน์เก่ียวกบัจ านวน แบบเติมค าตอบ จ านวน 4 ขอ้ 2) ดา้นการ
แสดงแทนท่ีหลากหลาย แบบเติมค าตอบ จ านวน 2 ขอ้ 3) ดา้นผลของการด าเนินการ แบบเติมค าตอบ จ านวน 20 ขอ้ 4) ดา้น
นิพจนท่ี์เทียบเท่ากนั แบบเติมค าตอบ จ านวน 2 ขอ้ และ 5) ดา้นการนบัและการค านวณ แบบอตันยัแสดงวธีิท า จ านวน 3 ขอ้ 
วเิคราะห์ขอ้มูลความรู้สึกเชิงจ านวน ทั้ง 5 ดา้น โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ ANOVA และวเิคราะห์ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ independent t – test (ลว้น, 
2538) 
 
ผลการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัความรู้สึกเชิงจ านวน โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ ANOVA 
และวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ independent t – test ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวน โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ ANOVA ปรากฏผลดงัน้ี 
 ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียน 60 คน แบบรวมดา้น  

แหล่งความแปรปรวน                                        SS   Df            MS     F P-value 

ระหวา่งกลุ่ม                        8568.1500   1       8568.1500 24.8974 0.000 

ภายในกลุ่ม                        19960.0333 58        344.1385     
ทั้งหมด                              28528.1833 59       

Critical Value (=0.05) = F-table = 4.0069 
 จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความรู้สึกเชิงจ านวนแบบรวมดา้นของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือวเิคราะห์
ความรู้สึกเชิงจ านวนแยกเป็นรายดา้น ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
ด้านที ่1 มโนทศัน์เก่ียวกบัจ านวน 
ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียน 60 คน ดา้นท่ี 1 มโนทศัน์เก่ียวกบัจ านวน  
แหล่งความแปรปรวน                                        SS   Df            MS     F P-value 
ระหวา่งกลุ่ม                             0.2667   1           0.2667 0.1431 0.707 
ภายในกลุ่ม                            108.0667 58           1.8632     

ทั้งหมด                                 108.3333 59       

Critical Value (=0.05) = F-table = 4.0069 
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 จากตาราง 2 พบวา่ ความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 1 มโนทศัน์เก่ียวกบัจ านวน ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัแบบปกติไม่แตกต่างกนั แสดงวา่ ทั้งการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิตแ์ละแบบปกติ มีความเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนดา้นมโนทศันเ์ก่ียวกบัจ านวน เร่ือง 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง การจดัการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในความหมายและ
ขนาดของจ านวน ดา้นจ านวนเชิงการนบัและจ านวนเชิงอนัดบัท่ี การเปรียบเทียบจ านวน ระบุต าแหน่งไม่แตกต่างกนั
(Zübeyde, 2016) 
ด้านที ่2 การแสดงแทนท่ีหลากหลาย 
ตาราง 3 ผลการวเิคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียน 60 คน ดา้นท่ี 2 การแสดงแทนท่ีหลากหลาย  
แหล่งความแปรปรวน                                        SS   Df            MS     F P-value 

ระหวา่งกลุ่ม                          114.8167   1        114.8167 28.0552 0.000 
ภายในกลุ่ม                            237.3667 58           4.0925     

ทั้งหมด                                  352.1833 59       

Critical Value (=0.05) = F-table = 4.0069 
  

 
 

 จากตาราง 3 พบวา่ ความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 2 การแสดงแทนท่ีหลากหลายของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตแ์ละแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตมี์การแสดงแทนของตวัเลขท่ีเทียบเท่ากนั สามารถ
ใชต้วัเลขหรือค่าของตวัเลขท่ีเป็นตวัแทนไดห้ลากหลาย (Zübeyde, 2016) กวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ ดงัรูป 1  

 
รูป 1 ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 2 การแสดงแทนท่ีหลากหลาย ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 

จากรูป 1 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ได้เขียนวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อใชแ้ทนตวัเลข 4 แสดงให้เห็นถึงการขยายโครงสร้างทางปัญญาเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการหา
ค่าราก ( 38 384 )โดยการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ระหว่างการหาค่ารากกับการยกก าลงั  ทั้ งน้ีมีบางวิธีท่ี
นกัเรียนแสดงออกมานั้นจะมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนในเชิงมโนทศัน์ ซ่ึงมีการปรับมโนทศัน์ในภายหลงั ในขณะท่ี
นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติเลือกใชว้ิธีท่ีนักเรียนคุน้เคยเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ คือ 4 ดงัน้ี 4 40 400 4,000

1 10 100 1,000
  

ลกัษณะน้ีนบัวา่วธีิท่ีเลือกใชต้วัแสดงแทนมีเพียงรูปแบบเดียว 
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ด้านที ่3 ผลของการด าเนินการ  
ตาราง 4 ผลการวเิคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียน 60 คน ดา้นท่ี 3 ผลของการด าเนินการ  
แหล่งความแปรปรวน                                        SS   df            MS     F P-value 
ระหวา่งกลุ่ม                        1612.0167   1      1612.0167 11.4370 0.001 
ภายในกลุ่ม                          8174.9667 58        140.9477     
ทั้งหมด                                9786.9833 59       

Critical Value (=0.05) = F-table = 4.0069 
  

 
 

จากตาราง 4 พบวา่ ความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 3 ผลของการด าเนินการ ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตแ์ละแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ตาราง 5 การเปรียบเทียบผลของความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 3 ผลของการด าเนินการ 

วธีิการสอน N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

 95% Confidence 
Interval of Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

แบบปกติ 30 13.800 11.865 2.166 9.373  18.227     0 42 
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ 30 24.167 11.879 2.169 19.740 28.593     5 44 

จากตาราง 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ มีความ
เขา้ใจในความหมายและผลของการด าเนินการ (Zübeyde, 2016) ไดม้ากกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
ด้านที ่4 นิพจนท่ี์เทียบเท่ากนั 
ตาราง 6 ผลการวเิคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียน 60 คน ดา้นท่ี 4 นิพจนท่ี์เทียบเท่ากนั  
แหล่งความแปรปรวน                                        SS   Df            MS     F P-value 
ระหวา่งกลุ่ม                         799.3500   1        799.3500 47.3649 0.000 
ภายในกลุ่ม                           978.8333 58          16.8764     
ทั้งหมด                               1778.1833 59       

Critical Value (=0.05) = F-table = 4.0069 
  

 
 

จากตาราง 6 พบวา่ ความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 4 นิพจน์ท่ีเทียบเท่ากนั ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ตาราง 7 การเปรียบเทียบผลของความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 4 นิพจน์ท่ีเทียบเท่ากนัของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

วธีิการสอน N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

 95% Confidence 
Interval of Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

แบบปกติ 30     4.733 4.258 0.777 3.202 6.265 0 16 
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ 30  2.033 3.952 0.722 10.502 13.565 2 16 
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จากตาราง 7 แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ มีความ
เขา้ใจและใชนิ้พจน์ท่ีเทียบเท่ากนั (Zübeyde, 2016) ไดม้ากกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
ด้านที ่5 การนบัและการค านวณ 
ตาราง 8 ผลการวเิคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียน 60 คน ดา้นท่ี 5 การนบัและการค านวณ  
แหล่งความแปรปรวน                                        SS   df            MS     F P-value 
ระหวา่งกลุ่ม                          799.3500   1        799.3500 52.6346 0.000 
ภายในกลุ่ม                            880.8333 58          15.1868     

ทั้งหมด                                1680.1833 59       

Critical Value (=0.05) = F-table = 4.0069 
  

 
 

จากตาราง 8 พบวา่ ความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 5 การนบัและการค านวณ ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ มีการเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการนบัและการค านวณ
ไดห้ลากหลาย มีความเหมาะสมและยดืหยุน่ (Zübeyde, 2016) กวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ดงั
รูป 2 และ รูป 3 

 
รูป 2 ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 5 การนบัและการค านวณ ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 
รูป 3 ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 5 การนบัและการค านวณ ของนกัเรียนกลุ่มควบคุม 
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จากรูป 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตมี์การเลือกใช้
กลยทุธ์ท่ียดืหยุน่และไม่ยดึติดกบักลยทุธ์ท่ีไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียน โดยน าความรู้ เร่ือง การแยกตวัประกอบ มาใชใ้นการ
หาค่ารากท่ีสอง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการปรับโครงสร้างทางปัญญาของนกัเรียนระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
สร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ในการหาค่ารากท่ีสอง ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติไดเ้ลือกใชก้ลยทุธ์
ตามขั้นตอนวธีิท่ีเรียนรู้ในหอ้งเรียน ดงัรูป 3 

 
2. การวเิคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง โดยใชก้ารวเิคราะห์
ทางสถิติ independent t-test ปรากฏผล ดงัตาราง 9 และ ตาราง 10 ดงัน้ี 
ตาราง 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง 

วธีิการสอน N Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉล่ีย t df 
Sig  

1 tailed 
คอนสตรัคติวสิต ์ 30 6.17 1.93 

0.83  1.516 
 

58 0.067 
แบบปกติ 30 5.33 2.31 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 9 พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัจ านวนจริง นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตเ์ท่ากบั 6.17 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.93 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 2.31 ดงันั้น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง ของนกัเรียน
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัแบบปกติ ไม่มีความแตกต่างกนั 

 
ตาราง 10 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง 

วธีิการสอน N Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉล่ีย t df 
Sig  

1 tailed 
คอนสตรัคติวสิต ์ 30 13.13 2.76 

1.80 2.654* 
 

58 0.005 
แบบปกติ 30 11.33 2.48 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 10 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับจ านวนจริง นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เท่ากับ 13.13 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.76 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.48 ดงันั้น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก์บัแบบปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 
2.654, p < .05) โดยนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่านักเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ผลการวิจยั พบวา่ 1) ความรู้สึกเชิงจ านวน ดา้นท่ี 1 มโนทศัน์เก่ียวกบัจ านวน ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัแบบปกติ เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนเต็ม ไม่มีความแตกต่างกนั 
ในขณะท่ีความรู้สึกเชิงจ านวน อีก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 2 การใชต้วัแสดงแทนจ านวนท่ีหลากหลาย ดา้นท่ี 3 ผลของการ
ด าเนินการ ดา้นท่ี 4 นิพจน์ท่ีเทียบเท่ากนั และดา้นท่ี 5 การเลือกใชก้ลยทุธ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเม่ือวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงจ านวน รวมทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัแบบปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบันกัวจิยัท่ีศึกษาวธีิจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพ่ือคน้หาวธีิท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาศกัยภาพทางดา้นคณิตศาสตร์
ของนกัเรียน โดยมุ่งพฒันาความรู้สึกเชิงจ านวนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก าไลทอง (2549) ใชแ้บบฝึก
พฒันาความรู้สึกเชิงจ านวน เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม สุภชยั (2551) และกุหลาบ (2550) ท่ีใชว้ิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิค STAD นิภารัตน์ (2551) ใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT ณฏัฐรี (2552) พฒันา
ความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียน โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft office PowerPoint เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เป็นการ
ส่งเสริมพฤติกรรมด้านความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียนได้ดีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ีให้ครูเป็นผูส้อน 
ยกตวัอยา่งบนกระดาน ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดในห้องเรียน ธมนวรรณ (2547) ไดน้ าเสนอโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาความรู้สึกเชิงจ านวน หทยักาญจน์ (2547) สร้างชุดการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความรู้สึกเชิงจ านวน เร่ือง 
การประมาณค่า โดยเสนอให้ครูผูส้อนสอดแทรกความรู้สึกเชิงจ านวนในการจดัการเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเรียน สอดคลอ้งกบั นพพร (2544) ไดเ้สนอแนะให้ครูจดักิจกรรมท่ีพฒันาความส านึกเก่ียวกบัจ านวนแก่นกัเรียน 
ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั และครูหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัส านึกเก่ียวกบัจ านวน  และ 2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่า
นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพิชิต 
(2553) ท่ีใชรู้ปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในการพฒันาความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียน เร่ือง เศษส่วน 
นกัเรียนท่ีมีความรู้สึกเชิงจ านวนท่ีดีนั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีดี มีความสามารถในการแกปั้ญหา (สี
ไพร, 2552; ศิวาพร, 2552; ภานุรัตน์ , 2553; สุพรรณี, 2553) การแก้ปัญหาปลายเปิด (จันทนา, 2553) และการคิด
วเิคราะห์ท่ีดี (นิภารัตน์, 2551)  
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารย ์ สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ท่ีใหค้  าแนะน าส่งผล
ใหง้านวจิยัคร้ังน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ตลอดจนบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ท่ีเอ้ือเฟือ 
ช่วยเหลือประสานงานดว้ยดีเสมอมา ท่านผูอ้  านวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน 
โรงเรียนนาแกสามคัคีวทิยา อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เก็บรวบรวมขอ้มูล และใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุนทุกดา้น  

คุณค่าของงานวจิยัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีได้
อบรม สัง่สอน ช้ีแนะแนวทางใหเ้กิดความรู้ ความคิด สนบัสนุน ใหค้วามช่วยเหลือและปรารถนาดีต่อผูว้จิยัมาโดย
ตลอด 
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เอกสารอ้างองิ 
กหุลาบ สีหาพงศ.์ การเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจ านวน ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจ านวนนบัท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ. [วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการวจิยัการศึกษา]. มหาสารคาม: 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2550. 

ก าไลทอง วงศเ์จริญ. การเปรียบเทียบผลการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวธีิใชแ้บบฝึกพฒันาความรู้สึกเชิงจ านวนกบัการเรียนปกติ. [วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวดัผลการศึกษา]. มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2549. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านกังาน. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร: ส านกันายกรัฐมนตรี; 2553. 

จนัทนา ฉายจรุง.  ความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียนในการแกปั้ญหาปลายเปิด. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา]. ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2553. 

ฉลอม ไชยริบูรณ์.  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน]. ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2553. 

ณฏัฐรี ศิริจรูญวงศ.์ การพฒันาความรู้สึกเชิงจ านวนของนกัเรียน เร่ือง จ านวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชโ้ปรแกรม 
Microsoft office PowerPoint เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
คณิตศาสตรศึกษา]. ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2552. 
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