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บทคดัย่อ 

     การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง(Quasi-Experimental Research) มี

วตัถุประสงค ์1) เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต์

เร่ือง จาํนวนเตม็ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80       2) 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง จาํนวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์3) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

คอนตรัคติวิสต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสันติราษฎร์

วิทยาลัย จังหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ห้องเรียน 24 คน ซ่ึงได้มาจาการสุ่มแบบกลุ่ม 

(cluster random) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มดว้ยการจบัสลากมา 1 หอ้ง จากทั้งหมด 

10 หอ้งเรียน ซ่ีงการจดัหอ้งเรียนแต่ละหอ้งเป็นแบบการคละความสามารถของนกัเรียน 

 

 



ผลการวจิยัพบว่า 

1. การจดัการเรียนการสอน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.52/81.11 ซ่ึง

ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้ 

2. เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง จาํนวนเตม็ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ มี

ประสิทธิภาพ 84.52/81.11 ซ่ึงประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ สูง

กวา่เกณฑ ์ท่ีตั้งไว ้ก่อนและหลงัเรียน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบั .01  

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนตรัคติ

วสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( 𝒙�= 4.51) 

คาํสําคญั 

การจดัการเรียนรู้ ทฤษฎีคอนตรัคติวิสต ์การสร้างองคค์วามรู้ 
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Abstract              

 This research is experimental research. (Quasi-experimental research) has objectives 1) 

To develop learning management By using learning management according to the 

constructivist concept Integer of grade 1 to be effective according to the criteria 80/80 2) to 

compare the students' learning achievement on integers at the mathayom 1 level between 

before and after learning by using learning management according to constructivist concept. 3) 

To study student satisfaction Toward learning management by using learning management 

according to constructivist concept of integer at mathayom suksa 1 level. 

 The sample group used in this research is Mathayomsuksa 1 students at 

Santiratwittayalai school In Bangkok, consisting of 1 classroom, 24 people, which were 

selected from (cluster random) By using the classrooms as a unit of randomization by drawing 

1 room from 10 classrooms Each classroom is organized in a way that combines the ability of 

students. 

  Findings are as follows: 1) Teaching and learning management By using learning 

management plan by using learning management according to constructivist concept of integer 

in grade 1 With an efficiency of 56.94 / 81.11, which the process efficiency is lower than the 

set threshold And the efficiency of the results is higher than the set 80/80 threshold.  2) When 

comparing the mathematics learning achievement on integer of mathayom suksa one students 

The whole number of mathayom suksa one students by using learning management according 

to constructivist concept about integer efficiency 56.94 / 81.11 The process efficiency is lower 

than the set criteria. And the efficiency of the results is higher than the set criteria Before and 

after school, it was found that student achievement after school was significantly higher than 

before at level .01 



3) Students were satisfied with learning by using learning management according to 

constructivist theory of integer grade 1 The overall picture is very good 

 (�̅� =4.51) 

คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีความสาํคญั เน่ืองจากคณิตศาสตร์ทาํใหผู้เ้รียนเป็นคนมีเหตุผล มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ฝึกใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีระบบ ทกัษะกระบวนการคิด และการแกปั้ญหา 

คณิตศาสตร์นบัวา่มีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดของมนุษยท์าํใหม้นุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาและ

สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ทาํใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผนตดัสินใจ และแกปั้ญหาได้

อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาหน่ึงในสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐานสาํคญั

ท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิดและเป็นกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา และพฒันา

ศกัยภาพของบุคคลในดา้นการส่ือสาร การสืบเสาะ เลือกสรรสารสนเทศ การตั้งขอ้สนันิษฐาน 

การตั้งสมมติฐาน และการใหเ้หตุผล และยงัสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ/

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  

 แต่ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบวา่ นกัเรียนส่วน

ใหญ่มกัจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดไว้

ดงัจะเห็นไดจ้ากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของสํานักทดสอบทางการศึกษา กรม

วิชาการ ท่ีไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษา ดา้นความรู้ ความคิดของนกัเรียน ชั้นป. 6, ม.3 และ ม.6 

ทุกโรงเรียน ทุกสงักดัทัว่ประเทศ พบวา่ ความรู้ในทางวิชาการของเดก็ไทย คะแนนเฉล่ียมีเกณฑ์

ตํ่ากว่ามาตราฐาน (จากผลการทดสอบ O-NET) ซ่ึงผลสัมฤทธ์ินั้น มีผลมาจากขอ้บกพร่องใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีครูเป็นผูส้อนโดยวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีสอนแบบยึดครูเป็น

ศูนยก์ลาง เม่ือครูเขา้ห้องสอนก็สอนตามท่ีตนคิด และบอกนกัเรียนตามท่ีตนตอ้งการ สอนโดย

ยึดเน้ือหาเป็นเกณฑ ์เม่ือสอนเน้ือหาจบก็ถือว่าสอนครบและจบหลกัสูตรแลว้ ( ยุพิน  พิพิธกุล 



และอรวรรณ  ตนับรรจง. 2531 : 1 )  อีกทั้งครูผูท่ี้สอนกนัอยูท่ ัว่ไปมกัมุ่งท่ีการไดใ้หค้าํตอบท่ี

ถูกตอ้งเป็นหลกัสาํคญั โดยไม่คาํนึงวิธีการในการคิดหาคาํตอบนั้น จึงทาํใหน้กัเรียนไม่มีโอกาส

พฒันาสมรรถภาพในการคิดเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะตอ้งแสวงหากลยทุธ์ หรือ

วิธีการต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัสภาพการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการมากกว่าเน้ือหา ซ่ึง

ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่าการใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นวิธีท่ีมีความสําคญั

และจาํเป็นต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน เพราะเทคโนโลยทีางการศึกษาช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียน

การสอนเป็นไปตามความสามารถและความตอ้งการของนกัเรียน ( บุษบงค ์ รักเรียน. 2533: 3 ) 

แต่นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนมานั้นจะตอ้งตั้งเป้าหมายให้ชดัเจนวา่ ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียนในลกัษณะท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูท่ีจะศึกษา และ

นาํไปใชเ้พ่ือจดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้ ( รุ่ง  แกว้แดง. 2541 : 222 ) ชุดกิจกรรม

คณิตศาสตร์ เป็นนวตักรรมการศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีมีคุณค่าสาํหรับการเรียนการสอนหลายประการ 

เช่น เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูดาํเนินการสอนไปตามขั้นตอน ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล ผูเ้รียนจะเรียนไปตามความสามารถของตนเอง ส่วนผูส้อนคนอ่ืน ๆ ก็จะสามารถ

นาํชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ดงักล่าวมาใชใ้นการสอนไดเ้ช่นกนั  

 ดงันั้น ครูจึงตอ้งปรับเปล่ียนเทคนิคและวกีารสอนของตนเอง แสวงหาส่ือ นวตักรรม

ต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด ไดพ้ฒันาศกัยภาพใน

การคิดคาํนวณ แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ใหเ้กิดการเรียนรู้และมีความเขา้ใจในเน้ือหาของ

คณิตศาสตร์ไดดี้ข้ึนอยา่งสมัฤทธ์ิผล ตลอดจนเนน้พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดวเิคราะห์ คิด

แกปั้ญหา และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาํให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะพฒันาการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ เพ่ือใชใ้นการแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียนทางดา้นทกัษะกระบวนการคิดคาํนวณ 

เร่ือง จาํนวนเตม็ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั ซ่ึงจะใชเ้ป็น

แนวทางในการแกปั้ญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนไดมี้



โอกาสพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามศกัยภาพของตน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชา

คณิตศาสตร์ในระดบัท่ีสูงต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสตเ์ร่ือง 

จาํนวนเตม็ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง จาํนวนเต็ม ระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติ

วสิต ์

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ขอบเขตของการวจิยั 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสันติราษฎร์

วทิยาลยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 10 หอ้งเรียน 379 คน 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสันติ

ราษฎร์วทิยาลยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 หอ้งเรียน 24 คน ซ่ึงไดม้าจาการสุ่มแบบกลุ่ม 

(cluster random) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มดว้ยการจบัสลากมา 1 หอ้ง จากทั้งหมด 

10 หอ้งเรียน ซ่ีงการจดัหอ้งเรียนแต่ละหอ้งเป็นแบบการคละความสามารถของนกัเรียน 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 1. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสต ์เร่ืองจาํนวนเตม็ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง จาํนวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงั

เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิตสู์งกวา่ก่อนเรียน 



 3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ อยูใ่นระดบัดี 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสตร์ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. เป็นแนวทางสาํหรับครูในการทาํงานวิจยัในเน้ือหาอ่ืน ๆ ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสต ์

เพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 3.  เพ่ือเป็นประโยชน์ใหก้บับุคคลท่ีสนใจและเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  (Constructivism)  ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนกลุ่ม

สาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนอ่ืนๆไดอี้กต่อไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการทดลองมี 3 เคร่ืองมือคือ  

1. แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง จาํนวนเตม็ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดคอนตรัคติวสิตร์ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พทุธศกัราช 2551 (ปรับปรุง 2560) จาํนวน 7 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองจาํนวนเตม็ เป็นขอ้สอบ

ปรนยั 4 ตวัเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 15 ขอ้   

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง จาํนวนเตม็ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยตามแนวคิดคอนตรัค

ติวสิต ์ซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั 

 



วธีิดาํเนินงานวจิยั 

 มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

1. ทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง จาํนวนเตม็ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติ

วสิต ์

2. ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสตจ์าํนวน 7 คาบ  

3. ทาํการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ครบ

แลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิม

กบัการทดสอบก่อนเรียน หลงัจากนั้นตรวจใหค้ะแนนเพ่ือนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

4. ทาํการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1  เร่ือง จาํนวนเตม็ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

คอนตรัคติวิสต ์

การวเิคราะห์ขอ้มูล ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอน

ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการจดัการเรียนรู้ เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีไดรั้บจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิตต์ามแนวคิดคอนตรัคติ

วสิต8์0/80  

2. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต์

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 



3.วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน เร่ือง จาํนวน

เตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัค

ติวสิต ์

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพการจดัจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสต8์0/80 ใช ้E1/E2 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1   เร่ือง จาํนวนเตม็ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต์

ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้t test  

3. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน เร่ือง จาํนวน

เตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัค

ติวสิตใ์ชค่้าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวจิยั 

จากผลการวิจยัเพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้จิยัได ้สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. การจดัการเรียนการสอน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.52/81.11 ซ่ึง

ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้ 

2. เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง จาํนวนเตม็ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ พบวา่ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบั 0.05  



3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนตรัคติ

วสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( 𝒙�= 4.51) 

อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสต ์

เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสนัติราษฎร์วทิยาลยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวิสต ์เร่ือง จาํนวน

เตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสนัติราษฎร์วทิยาลยั พบวา่ นกัเรียนไดค้ะแนนจากการทาํ

แบบฝึกหดัเฉล่ียรวม 59.17 จากคะแนนเตม็ 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.52 

และไดค้ะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เฉล่ียรวม 

12.17 จากคะแนนเตม็ 15 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.11 จะเห็นไดว้า่ การเรียนการโดยใชก้าร

จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

มีประสิทธิภาพ 84.52/81.11 ซ่ึงประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ สูง

กวา่เกณฑ ์ท่ีตั้งไว ้ก่อนและหลงัเรียน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบั 0.01  

จากการวจิยัดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึน ส่งผลให้

นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัเห็นไดจ้ากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัจากการเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งเห็นไดช้ดั สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ศิริ  แคนสา 

(2547) ศึกษาเร่ือง การพฒันาการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ตามแนวทฤษฎีคอนตรัคติ

วสิต ์ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียน ท่ีไดรั้บการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนตรัคติวสิต ์มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน อยูใ่นระดบัท่ีหนา้พอใจและผา่นเกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  



สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ นิตยา  ฉิมวงศ ์(2551) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถใน

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตแ์ละการสอนแบบปรกติ ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ

การสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตมี์ความสามารถในการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกวา่นกัเรียนกลุ่ม

ควบคุมท่ีสอนตามปรกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ 

ชาญณรงค ์วเิศษสตัย ์(2551) ศึกษาเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ืองการหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมโดยการจดัการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียน

โดยการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคยัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

2. เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองจาํนวนเตม็ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์ก่อนและหลงัเรียน

พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 

0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีการจดักิจกรรมท่ีช่วย

พฒันาใหน้กัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตวัของนกัเรียน นกัเรียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง ทาํให้

สามารถจดจาํความรู้ไดดี้กวา่การเรียนแบบครูบอกใหรู้้ ไม่ใช่การการเรียนท่ีถูกบงัคบัใหน้กัเรียน

ตอ้งทราบ นกัเรียนจึงมีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติ

วสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัดีมาก ( 𝒙�= 4.51) ) เม่ือ พิจารณาเป็นขอ้

คาํถาม พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 12 ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก 8 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ีย



ความพึงพอใจระหวา่ง 4.00 ถึง 4.88 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู ่ระหวา่ง 0.34 ถึง 0.74 ค่าเฉล่ีย

สูงสุด ( 𝒙� = 4.88) คือ นกัเรียนมีความพอใจท่ีไดเ้รียนรู้ โดยส่ือและอุปกรณ์การเรียนตรงกบั

เน้ือหาท่ีเรียน ค่าเฉล่ียตํ่าสุด (𝒙�  = 4.00) คือ เน้ือหาสาระเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนชอบ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ

เน่ืองมาจากแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง 

จาํนวนเตม็ เป็นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง โดยมี ครูเป็นคนคอยช้ีแนะ

และกระตุน้ นกัเรียนมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนท่ีเรียนเก่ง ช่วยสอนนกัเรียน ท่ีเรียน

อ่อน ส่งผล ใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนสูงข้ึนและมีความพึงพอใจต่อการจดัการ

เรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอุมา  ธรรมวนันา (2551) ศึกษาเร่ือง ผลการเรียนเร่ือง 

การใชโ้ปรแกรมตารางทาํงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการเรียนบนเครือข่ายท่ี

สร้างตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัการเรียนปรกติ ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจต่อ

การเรียนโดยการใชโ้ปรแกรมตารางทาํงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวสิตมี์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01  

ข้อเสนอแนะ 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง จาํนวนเตม็ ขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ผูว้จิยั

มีขอ้เสนอแนะในประเดน็ต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ ท่ีจะศึกษางานวจิยัต่อไป ดงัน้ี  

ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปใช้  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์เร่ือง 

จาํนวนเตม็ ขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.52/81.11 ซ่ึงประสิทธิภาพของกระบวนการ

และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน อีกทั้ง

เป็น การจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ 

 



ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวดัความคงทนของความรู้ของนกัเรียนท่ีไดรั้บจากการโดยใชก้ารจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์ 

2. ควรมีการเปรียบเทียบการโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์กบัการ

สอนแบบอ่ืน ๆ  

3. ควรมีการพฒันาแผนการจดัการโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนตรัคติวสิต ์

ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ หรือ ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
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