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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต ์ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง เศษส่วน ท่ีเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ก่อนเรียน
และหลงัเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง 2 โรงเรียนเพลินพฒันา ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 1 หอ้ง จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 30 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
กลุ่ม (Cluster sampling) จากทั้งหมด 4 หอ้งเรียน วิจยัน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามวตัถุประสงค ์
โดยใช ้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมติฐานของวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 
โดยใชส้ถิติทดสอบ  t test (dependent) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง 

เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์80/80 ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี
ไดค้่าประสิทธิภาพท่ีระดบั 80.19/80.80 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 



3. ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.90 ถึง 4.47 จากมาตราประเมินค่า 5 ระดบั 
 
ABSTRACT 

In this Quasi-Experimental research , the objectives of this study were (1) the researcher develops 
learning activities for selected Pratom Sueksa Three Students on Fraction using constructivist theory 
designed to satisfy the set efficiency standard of 80/80. (2) The researcher also compares the academic 
achievement of these students in mathematics on Fraction prior to the commencement and after the 
completion of the study. (3) the researcher determines the levels of students’ satisfaction toward the 
learning activities. 

Using the cluster random sampling method, the researcher random a classroom sample consisting 
of 30 students from the total 4 classrooms population of the Prathom Sueksa 3 in the second semester of 
the academic year 2019 at Plearnpattana School.  

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 
percentage, mean and standard deviation. In hypothesis testing, the researcher also employed the t 
dependent test technique. 

Findings are as follows: 
1. The efficiency of learning activities using constructivist theory on Fraction for the students was 

at 80.19/80.80, thereby surpassing the set efficiency standard of 80/80.  
2. The academic achievement of the students in mathematics on Fraction whom were thought by 

using constructivist theory after the completion of the study got higher mean score than the prior at the 
statistically significant level of .05. 

3. The students’ satisfaction toward the learning activities using constructivist theory was at a high 
level by over view. When considered in each aspect, they were found that the means were began 3.90 to 
4.47. 
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บทน า 

ปัจจุบนัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยงัไม่ไดเ้นน้กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ แต่ยงัคงเนน้
ความรู้ในเน้ือหาวิชาและการท าแบบฝึกหดัเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือหาเท่านั้น (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ, 2546) ปัญหา
ท่ีก าลงัประสบอยู ่คือ การท าความเขา้ใจวา่เด็กคิดอยา่งไร ซ่ึงนบัวา่เป็นความพยายามอยา่งหน่ึงท่ีจะเขา้ใจ
ธรรมชาติของผูเ้รียน เพื่อหาทางส่งเสริมแนะน าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากการคิดทางคณิตศาสตร์ช่วยท าความ
เขา้ใจความส าคญัของการใชค้วามรู้และทกัษะ การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการบรรลุ
ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนเป็นอิสระ รวมทั้งการคิดทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ยงัสะทอ้นให้
เห็นถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม จากประสบการณ์สอนของผูว้ิจยัพบปัญหาวา่ นกัเรียน
มกัมีปัญหาในการเรียนเก่ียวกบัความเขา้ใจพื้นฐานของเน้ือหา ซ่ึงมกัมาจากการท่องจ าท าใหเ้กิดปัญหา
เก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีมีความซบัซอ้นมากขึ้น จึงท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นกัเรียนยงัไม่สามารถน าความรู้สะสมต่อยอดเพื่อพฒันา
กระบวนการคิดใหเ้กิดเป็นความรู้ใหม่ อนัเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ยงัไม่ตรงไปท่ีประสบการณ์ตรง
ของผูเ้รียน จากปัจจยัต่าง ๆ ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนจึงมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้
นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้จากเร่ืองท่ีเป็นสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีนกัเรียนพบเจอ
ในชีวิตประจ าวนั ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองในการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญั
กบัผูเ้รียนมากกวา่ครู เนน้การศึกษาปัจจยัภายนอกมาเป็นส่ิงเร้าภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ หรือ
กระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด (Cognitive processes) ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ปัจจยัภายในมีส่วนช่วยท า
ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเก่ียวขอ้งและเสริมสร้างความเขา้ใจของผูเ้รียน 
(สายสวาท ป้ันแกว้, 2553) นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยวิธีการท่ีต่าง ๆ กนั โดยอาศยัประสบการณ์และ
โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเร่ิมตน้  ครูมีหนา้ท่ีจดัการให้



นกัเรียนไดป้รับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนกัเรียนเอง ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา  ความขดัแยง้ทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในใหเ้กิดกิจกรรมการ
ไตร่ตรองเพื่อขจดัความขดัแยง้นั้น กิจกรรมการไตร่ตรองจะเร่ิมตน้ดว้ยสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา น่าสงสัย 
งงงวย ยุง่ยาก ซบัซอ้น เรียกวา่ สถานการณ์ก่อนไตร่ตรอง และจะจบลงดว้ยความแจ่มชดัท่ีสามารถอธิบาย
สถานการณ์ดงักล่าว สามารถแกปั้ญหาได ้ตลอดจนไดเ้รียนรู้และพึงพอใจกบัผลท่ีไดรั้บ การไตร่ตรองบน
ฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิมภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม กระตุน้ใหมี้
การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา กระบวนการเรียนการสอนจากแนวคิดทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง จึงมกัเป็นไปในแบบท่ีใหน้กัเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกนัแกปั้ญหา (Cooperative problem 
solving) กระบวนการเรียนการสอนจะเร่ิมตน้ดว้ยปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive 
conflict) ผูเ้รียนไดถ้กเถียงปัญหา ซกัคา้นจนกระทัง่หาเหตุผล หรือหลกัฐานในเชิงประจกัษม์าขจดัความ
ขดัแยง้ทางปัญญาภายในตนเอง และระหวา่งบุคคลได ้(ไพจิตร สดวกการ, 2539)   

เน่ืองจากโรงเรียนเพลินพฒันา เป็นโรงเรียนเอกชนทางเลือก ซ่ึงไม่ไดมี้การทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test  : NT) จึงยงัไม่สามารถประเมินผลการเรียนรู้โดยใชเ้กณฑ์
ดงักล่าวได ้แต่ทางโรงเรียนไดมี้การทดสอบ SUKEN ซ่ึงเป็นโครงการสอบของสถาบนัรับรองสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand)  ผลการทดสอบ 
SUKEN ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี 2561 พบวา่ มีนกัเรียนสอบไม่ผา่นเกณฑ ์12% และท า
คะแนนไดน้อ้ยจาก เร่ือง เศษส่วน อีกทั้ง ผลการสอบรายปีโรงเรียนเพลินพฒันาของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 พบวา่ นกัเรียนไดค้ะแนนจาก เร่ือง เศษส่วนเพียง 65.12% ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เพื่อท าใหน้กัเรียนเกิดการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคคล ผลการวิจยั
คร้ังน้ีจะเป็นแนวทางของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเป็น
แนวทางเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนอีกดว้ย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง เศษส่วน ท่ี
เรียนรู้ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 



3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเพลินพฒันา ท่ี
ก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 4 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 118 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี  ชกัตวัอยา่งโดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (probability sampling) 
ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง 2 โรงเรียนเพลินพฒันา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 1 
หอ้ง จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 30 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นกัเรียนท่ีเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง 
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนท่ีเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง 
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัมาก คือ ระดบั 3.51 ขึ้นไป 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีใชแ้นวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง 
เศษส่วน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดี้ยิง่ขึ้น 
 2. เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดย
ใชแ้นวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้
ประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 
 3. เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ์ใหเ้หมาะสมกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ต่อไป 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการทดลองมี 3 เคร่ืองมือ คือ 



1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน จ านวน 6 แผน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง เศษส่วน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ท่ีผา่นกระบวนการหา
คุณภาพแลว้ จ านวน 29 ขอ้ มาท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งแลว้บนัทึกคะแนนสอบของนกัเรียนเป็น
คะแนนก่อนเรียน (pre-test)  

2. ปฐมนิเทศนกัเรียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน 

3. ด าเนินการสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
เร่ือง เศษส่วน กบักลุ่มตวัอยา่งตามแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 6 แผน และเก็บคะแนนระหวา่งเรียน  

4. เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ดว้ย
แบบทดสอบเดิม จากนั้นให้นกัเรียนท าแบบทดสอบความพึงพอใจ  

การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลและท าการรวบรวมขอ้มูลน ามาด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนตามการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ ์80/80 โดยการหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E1 /  E2) 80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียจากการท าใบกิจกรรมหรือใบงานระหวา่งการเรียน ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ์ซ่ึงจะตอ้ง ไม่ต ่ากวา่ 80% และ 80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ 
จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ซ่ึงรวมแลว้ทั้ง
หอ้งเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 80% 



2. วิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยน าผลคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนั และวิเคราะห์ผลโดยใช้
การหาค่าสถิติพื้นฐาน และทดสอบค่าที (t test dependent)  

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์โดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน ามาเปรียบเทียบแปลความหมายกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 
ผลการวิจัย 

การวิจยั ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ปรากฏผลดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง 
เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์80/80 ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี
ไดค้่าประสิทธิภาพท่ีระดบั 80.19/80.80 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3. ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก คือ 4.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยู ่ตั้งแต่ 3.90 ถึง 4.47 
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลการใชกิ้จกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถอภิปรายผลดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
พบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.19/80.80 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงตวัแรก 
(ประสิทธิภาพกระบวนการ) ต ่ากวา่ตวัหลงั (ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) จากการวิจยัดงักล่าว 
แสดงใหเ้ห็นวา่ การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงอาจเน่ืองจากการจดัการเรียน โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีขั้นตอนท่ีใหน้กัเรียนไดท้บทวนความรู้โดย



ใชรู้ปแบบท่ีน่าสนใจ มีเกมและกิจกรรมท่ีลงมือท า ทั้งการท างานคนเดียว และท างานเป็นกลุ่ม โดยสมาชิก
แต่ละคนตอ้งร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ นกัเรียนเป็นผูพ้บ
เจอ คน้พบปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ท าใหป้ระสิทธิภาพกระบวนการมีค่าพอ ๆ กบัประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไวท้ั้ง 2 ประสิทธิภาพ ซ่ึงการจดักิจกรรมด าเนินการภายใต้
แนวคิดคอนสตรัคติวิสตข์อง Hanley (1999) ท่ีกล่าววา่ คอนสตรัคติวิสต ์เก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมโยง
ประสบการณ์ นกัเรียนจะมีประสบการณ์ของตนเองระดบัหน่ึงและมีโครงสร้างความรู้ความคิดจากพื้นฐาน
ของประสบการณ์ท่ีตนไดรั้บมา นกัเรียนจะเปล่ียนโครงสร้างความรู้ความคิด เม่ือไดรั้บสารสนเทศหรือ
ประสบการณ์ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงในการเรียนรู้นกัเรียนจะตอ้งเป็นผูค้ิดผูป้ฏิบติัดว้ย
ตนเองเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย นอกจากนั้นผลการวิจยัคร้ังน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พาณี 
อวนศรี (2556) เร่ือง การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
พบวา่ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 80.86/80.09 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์75/75 ท่ีก าหนดไว ้ยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชวนชยั หนูภกัดี (2553) เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต ์เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 
82. 27/81.85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต ์เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เม่ือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 75 ปรากฏวา่ สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาถึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีท่ีไดป้ระสิทธิภาพ สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวว้า่ 
80/80 ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ การวิจยัคร้ังน้ี มีองคป์ระกอบหลากหลายท่ีท าใหผ้ลการวิเคราะห์ของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นเนน้การแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียน ตอ้งพยายามศึกษาและท าความเขา้ใจในโจทย์
ปัญหา ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีเพียงใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนพยายามคิดถึงปัญหาท่ีเคยพบ 

2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์จากการวิจยัคร้ังน้ีไดค้่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ค่าเฉล่ียก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 13.87 คิดเป็น
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 47.83 มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 23.43 คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.79 ค่าส่วน



เบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียนมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.=4.89) สูงกวา่ หลงัเรียน (S.D.=3.12) แสดง
ใหเ้ห็นวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เป็น
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยัของนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะลงมือท ากิจกรรม ตรงกบั 
แนวคิดของเพียเจต ์ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนท่ีดีวา่ ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาเป็นผลมา
ปะทะสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งไม่ยดึครูเป็นศูนยก์ลาง แต่เป็นการ
จดัการเรียนการสอนโดยครูเป็นผูเ้ตรียมส่ือการเรียนต่าง ๆ เพื่อใหเ้น้ือหาบทเรียนมีความเป็นรูปธรรมง่ายต่อ
การเรียนรู้และช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง จึงท าใหเ้ด็กจดจ าความรู้ไดดี้ยิง่ขึ้น (จิราภรณ์ แจ่มชดัใจ, 2540, 
หนา้ 48 - 49) โดยการจดัการเรียนการสอนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
สร้างความรู้ตามแนวตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตข์อง ไดร์เวอร์และเบลล ์(Driver And Bell, 1986, 
p.442-456) และน ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบักบัช่วงวยัและอายขุองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 3 พบวา่ 1. 
ขั้นน า เขา้สู่บทเรียนโดยการทบทวนวามรู้เดิม ผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นวา่ เม่ือครูกระตุน้ให้นกัเรียนระลึกถึง
ความรู้เดิมเพื่อน ามาสร้างความรู้ใหม่ โดยการใชเ้กมหรือส่ืออุปกรณ์ นักเรียนจะมีความสนใจ กระตือรือร้นท่ี
จะหาค าตอบดว้ยตวันกัเรียนเอง นกัเรียนรีบยกมือเพื่อตอบค าถาม และเขียนค าตอบในใบงาน ของตนเอง 
เพิ่มบรรยากาศในการเรียนใหส้นุกสนานมากขึ้น 2. ขั้นสอน ครูจะเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาใหก้บั
นกัเรียน โดยสถานการณ์เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะก่อใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้ และสร้างสรรคง์านประกอบน า
ความรู้เดิมมาใชใ้นการแกปั้ญหากระทัง่เกิดเป็นความรู้ใหม่ สถานการณ์ท่ีครูน ามาใชจึ้งมีสัมพนัธ์กบั
บทเรียนและสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เหมาะสมกบัวยั 3. ขั้นกิจกรรมไตร่ตรอง เม่ือนกัเรียนเกิดความรู้
ใหม่ ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน นกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ยและเสนอค าตอบและวิธีการหาค าตอบต่อ
กลุ่มตน ผูวิ้จยัไดส้ังเกตเห็นว่า แต่ละกลุ่มตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดีและระหวา่งการท าใบ
งานสมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี โดยนกัเรียนท่ีเขา้ใจบทเรียนกวา่หรือนกัเรียนท่ี
เก่งกวา่จะท าการอธิบายแนะน าใหส้ าหรับสมาชิกท่ีไม่เขา้ใจ โดยการอธิบายในส่วนท่ีสมาชิกในกลุ่มไม่
เขา้ใจ และอธิบายจนกวา่สมาชิกในกลุ่มเขา้ใจทุกคน นกัเรียนท่ีอ่อนกวา่หรือท่ีเขา้ใจเน้ือหาไดน้อ้ยกวา่จะรับ
ฟังและถามในส่วนท่ีไม่เขา้ใจจนเขา้ใจ จึงท าใหส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจถึงขั้นตอนการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
นกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบ ปรับเปล่ียนวิธีท าของสมาชิกกลุ่ม เลือกวิธีท าท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นชอบท่ีสุดเสนอต่อ
ชั้นเรียน 4. ขั้นเสนอแนวทางแกปั้ญหาต่อชั้นเรียน นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอแนวคิดในการแกปั้ญหาท่ี
หลากหลาย แสดงให้เห็นขอ้เทจ็จริงถึงวิธีคิดของกลุ่มตนเอง และในบางคร้ังนกัเรียนท่ีเป็นผูฟั้งจะมีขอ้โตแ้ยง้
หรือขอ้สงสัย ท าใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนเกิดการพิสูจน์และหาขอ้สรุปของชั้นเรียนจากความเขา้ใจของ
นกัเรียนกบัเพื่อน และเกิดการยอมรับจากขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว ท าใหน้กัเรียนคนอ่ืน ๆ เกิดความคิดท่ีอยากจะ
หาขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งดว้ยเช่นกนั ท าใหห้อ้งเรียนดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาก 5. ขั้นสรุป นกัเรียนช่วยกนัแลกเปล่ียน



แนวคิดต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียน กระทัง่สามารถสรุปเป็นความรู้ความเขา้ใจจากเร่ืองท่ีเรียนในแต่ละคาบดว้ยตวั
นกัเรียนเอง ครูช่วยเพียงสรุปแนวคิด หลกัการความคิดรวบยอดและกระบวนการแกปั้ญหาใหช้ดัเจนขึ้น 6. 
ขั้นประเมิน ขั้นน้ีครูจะมีใบงานใหน้กัเรียนรายบุคคล เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้จากการท าใบกิจกรรม
และแบบฝึกทกัษะ 7. ขั้นน าไปใช ้นกัเรียนท าแบบทกัษะท่ีครูสร้างขึ้นโดยเน้ือหาสอดคลอ้ง กบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาดว้ยตนเองและพฒันากระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เม่ือท าการ
ทดสอบหลงัเรียนท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ วชัรี 
นาควิเชียร (2554) เร่ือง การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการบวก การลบ การคูณทศนิยมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวนา แกว้สุข (2557) เร่ือง 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก์บักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) 
พบวา่ หลงัการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต ์มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง เศษส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต ์พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.04 และนกัเรียนมีความพึงพอใจทุกขอ้ในระดบัดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ระหวา่ง 3.90 ถึง 4.47 และค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นกัเรียนมีความพอใจและคิดวา่ใบงานท่ีครูสร้างขึ้นช่วยให้
นกัเรียนไดฝึ้กฝนเกิดความคล่องแคล่ว แม่นย  า รวดเร็ว และพฒันาความคิดอยา่งมีเหตุผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.47 รองลงมา คือ นกัเรียนรู้สึกสนุกเม่ือครูทบทวนความรู้ดว้ยการเล่นเกม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และ
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูใชโ้จทยปั์ญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั และส่ือท่ีใชท้ าใหน้กัเรียนมีแรงจูงใจและ
กระตุน้การเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 จึงอาจกล่าวไดว้า่ เน่ืองจากในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนในช่วงวยั
น้ี ยงัไม่ไดพ้บเจอกบัส่ิงของหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นเศษส่วน ท าใหเ้ม่ือครูน าส่ือในรูปแบบของเศษส่วนมาให้
นกัเรียนไดล้งมือท า นกัเรียนจะยงัไม่คุน้ชินกบัส่ือชนิดต่าง ๆ มากนกั สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ 
Bloom (1976, p. 72-74) ซ่ึงกล่าววา่ ถา้สามารถจดัใหผู้เ้รียนไดท้ าพฤติกรรมตามท่ีตนเองตอ้งการ ก็น่าจะ



คาดหวงัแน่นอนวา่ ผูเ้รียนทุกคนไดเ้ตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ีตนเองเลือกนั้นดว้ยความกระตือรือร้น พร้อม
ดว้ยความมัน่ใจ เราสามารถเห็นความแตกต่างของความพร้อมดา้นจิตใจไดช้ดัเจน จากการปฏิบติัของ
นกัเรียนต่องานท่ีเป็นวิชาบงัคบักบัวิชาเลือก หรือส่ิงนอกโรงเรียนท่ีผูเ้รียนอยากเรียน เช่น การขบัรถยนต ์
การเล่นดนตรี เกม หรือส่ิงท่ีผูเ้รียนอาสาสมคัรและสามารถตดัสินใจไดโ้ดยเสรีในการเรียน การมีความ
กระตือรือร้น ความพึงพอใจและมีความสนใจเม่ือเร่ิมเรียนจะท าใหผู้เ้รียนเรียนไดเ้ร็วและมีความส าเร็จสูง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุษา จนัทร (2552) เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การ
หาร ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชรู้ปแบบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ท่ีเนน้ทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบวา่ การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การ
หาร โดยใชรู้ปแบบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ท่ีเนน้ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อุไฬวรรณ นามใสย ์(2553) เร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต ์เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ กิจกรรมการการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแ์ละการเรียนรู้ตามปกติ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การ
หารจ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.26 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 
 
ขอ้เสนอแนะ 

1. การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้นกัเรียน
ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ทางความคิดซ่ึงกนัและกนั ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถสูงก็จะมีโอกาสได้
ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในกลุ่มได ้โดยครูผูส้อนจะเป็นเพียงผูก้ระตุน้ให้นกัเรียนทุกคนไดก้ลา้คิด กลา้แสดงความ
คิดเห็น และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั  

2. การจดัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ควร
วางแผนใหกิ้จกรรมมีความกระชบัเพื่อใหส้อดรับกบัเวลาในจดักิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ครูผูส้อนอาจ
ยดืหยุน่เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมใหมี้ความเหมาะสม 
 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 



1. ควรมีการพฒันาโดยการน ากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ไปใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองอ่ืน ๆ  เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

2. ควรพฒันาแผนการเรียนรู้โดยใชว้ิธีจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบั
ทฤษฎีการสอนอ่ืน ๆ หรือทฤษฎีการสอนรูปแบบใหม่ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในยคุปัจจุบนั จะท าใหเ้กิด
แนวทางในการพฒันาวิธีการแบบใหม่ ๆ และเกิดการพฒันาในการจดัการเรียนการสอนยิง่ ๆ ขึ้นไป  
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