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บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) วตัถุประสงคก์ารวิจยั  

1) เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ืองอตัราส่วน ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

เร่ืองอตัราส่วน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองอตัราส่วน ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดับวรมงคล 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 16 คนซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling)  

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 1) หาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

เร่ือง อตัราส่วน ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร E1 / E2 ซ่ึงไดจ้ากการนาํคะแนนของนกัเรียน

ทุกคนจากการทาํใบกิจกรรมระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนมาหาค่า E1 และนาํคะแนนจากการทาํแบบ

วดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมาหาค่า E2 แลว้นาํค่าเฉล่ียมาเทียบกนั 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน โดยนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาหาค่าเฉล่ีย (x�) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ t test แบบ Paired sample t test 3) วิเคราะห์ความพึง

พอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์โดยหาค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และร้อยละ 

ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง อตัราส่วน ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.38/80.31 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีกาํหนดไว ้



  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อตัราส่วน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดับวรมงคล 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  3. ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง 

อตัราส่วน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

คาํสําคญั 

กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างองคค์วามรู้ 
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Abstract              

In this Quasi-Experimental research, the researcher studied 1) Develops learning activities based 

on the constructivism on ratios for matthayomsueksa 1 check such that these activities will satistu the 

standard level of 80/80 2) To the compare the mathematics academic achievement on ratios for 

matthayomsueksa 1 teaching by constructivist theory between before after learning 3) the  levels  at  which  

these  students  evinced  satisfaction  with  these  learning  activities.  

The sample group used in this research consisting of students from mathayomsueksa 1 students 

classroom enrolled in the second semester of the academic year 2019 at Watboromongkol School. The 

sample group was selected by cluster random sampling. Analyze data as follows 1) Find out the 

effectiveness of learning activities based on the constructivist theory of ratio to be effective according to 

the criteria 80/80 by using the formula E1 / E2 which is obtained by taking the scores of all students from 

the activity sheets during the study in each unit to find E1 and take the scores from the achievement test 

after studying to find the value of E2 and then compare the average values. 2) Compare mathematics 

learning achievement on ratio by taking scores from pre-test and post-test To find the average (x�) standard 

deviation (SD) analyzed by using t-test with Paired sample t test. 3) To analyze the satisfaction with 

mathematics learning on the ratio of mathayomsukesa 1 level that received learning management 

according to constructivist theory by finding the average (x�), standard deviation (SD) and percentage 



The results of the research showed that 1) The learning activity management based on the 

constructivist theory on ratios for matthayomsueksa 1 was 83.38 / 80.31 which was higher than the 

specified 80/80 criteria. 2) Learning Achievement on the Ratio of Mathayomsuksa 1 Students of Wat 

Boromongkol School that  has been managed according to the constructivist theory had a higher learning 

achievement than before learning at the .05 level of significance. 3) Satisfaction in organizing mathematics 

learning activities according to constructivist theory of ratio is satisfied at a high level. 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ทาํให้มนุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค ์ คิดอยา่งเป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่ง ถ่ีถว้น รอบคอบ 

ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ี

คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมี

ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี ข้ึนและสามารถอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 56) 

 สภาพการเรียนการสอนระดับมธัยมศึกษาในปัจจุบนั พบว่าผูเ้รียนมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน

นอ้ยลง ไม่สนใจในส่ิงท่ีครูถาม ไม่ทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ทาํงานไม่เรียนร้อยตามเวลาท่ีกาํหนด มี

ความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมนอ้ย ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นปัญหารบกวนต่อการเรียนการสอนในชั้น

เรียนส่งผลให้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจเน้ือหาและบทบาทท่ีครูอธิบายไดช้ดัเจน ติดตามบทเรียนไม่ทนั เกิดความเบ่ือ

หน่ายในการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าและยงัเกิดปัญหาตามมาอีกประการหน่ึงคือการจดัการศึกษา

ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้(วิชยั วงษใ์หญ่, 2526, หนา้ 13) 

 จากสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ยอ้นหลงั  

2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2560 - 2561 มีคะแนนเฉล่ียตามลาํดบั ดงัน้ี 47.24, 48.39 ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑ ์

ร้อยละ 50 ท่ีทางโรงเรียนกาํหนดไว ้จากการศึกษาพบว่าจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีไดค้ะแนนตํ่าคือเร่ือง 

อตัราส่วน ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนเร่ืองดงักล่าวเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดบั 

ท่ีสูงข้ึน ผูว้ิจยัจึงศึกษาคน้ควา้หลกัการและแนวคิดทฤษฎีเพือ่นาํมาใชใ้นการเรียนการสอนท่ีจะทาํใหน้กัเรียน

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ (Constructivism) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

กระบวนการคิดดว้ยตนเองเป็นสําคญั ครูผูส้อนทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 

ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองดว้ยการเรียนรู้จากประสบการเดิม และประสบการใหม่ จนเกิดโครงสร้าง

ทางปัญญาและทาํให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสินใจท่ีเหมาะสม เป็นผูมี้ความคิดวิเคราะห์ 



วิจารยอ์ยา่งมีเหตุผล ทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเ์ป็นแนวทางใน

การจดัการเรียนรู้ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1. เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง อตัราส่วน ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก่์อนเรียนและหลงัเรียน 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง อตัราส่วน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

 

ขอบเขตของการวจัิย 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2562 จาํนวน 3 หอ้ง มีนกัเรียน จาํนวน 72 คน โรงเรียนวดับวรมงคล สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร   

 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวดับวรมงคล กรุงเทพมหานคร 1 หอ้งเรียน คือหอ้ง ม.1/1 จาํนวน  

16 คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling)  

ตัวแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง 

อตัราส่วน 

 ตวัแปรตาม คือ  

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

 2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 

 

 

 



สมมติฐานของการวจัิย 

 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง อตัราส่วน ระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง อตัราส่วน  

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต ์เร่ืองอตัราส่วน อยูใ่นระดบัมาก 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนเร่ือง อตัราส่วน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ เร่ือง อตัราส่วน สอบผา่นเกณฑ ์80/80 

2. เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อ

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ืองอ่ืน

ต่อไป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองมีดงัน้ี 

  1. แผนการจดัการเรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง อตัราส่วน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 20 ขอ้ โดยเป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก 

ใหเ้ลือกตอบท่ีถูกตอ้งเพียง 1 ขอ้ 

 3. แบบวดัความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15 ขอ้ 

 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

  1. นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่ง  



  2. ดาํเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง อตัราส่วน โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ จาํนวน 5 แผน และเก็บคะแนนระหว่างเรียนจากใบ

กิจกรรม 

  3. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมกบัการทดสอบก่อนเรียน หลงัจากนั้นตรวจใหค้ะแนนเพื่อนาํไปวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติกบักลุ่มตวัอยา่ง  

  4. ให้นักเรียนทาํแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

  1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ 

เร่ือง อตัราส่วน ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน โดยนาํคะแนน 

ท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1. หาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง 

อตัราส่วน ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร E1 / E2 ซ่ึงไดจ้ากการนาํคะแนนของนกัเรียนทุก

คนจากการทาํใบกิจกรรมระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนมาหาค่า E1 และนาํคะแนนจากการทาํแบบวดั

ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมาหาค่า E2 แลว้นาํค่าเฉล่ียมาเทียบกนั  

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน โดยนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาหาค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ t test 

แบบ Paired sample t test  

  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยหาค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) และร้อยละ 

 

 

 



ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน โดย

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดับวรมงคล ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัตาม

วตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง อตัราส่วน ระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.38/80.31 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีกาํหนดไว ้

  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อตัราส่วน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดับวรมงคล 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  3. ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี-คอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง 

อตัราส่วน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน โดยทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดับวรมงคล” ผูว้ิจยัไดน้าํผลการศึกษามา

อภิปรายไดด้งัน้ี 

 1. ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง อตัราส่วน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.38/80.31 หมายความว่า นกัเรียนทั้งหมดไดค้ะแนน

เฉล่ียจากการทาํใบงาน ใบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.38 และคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.31 ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท์าํใหผู้เ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง โดยอาศยัความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้เป็น

ฐานเพื่อต่อยอดความรู้ใหม่ท่ีสร้างข้ึนทาํใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการทาํใบงาน ใบกิจกรรมได ้จาก

การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกกาํลงั ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีประจนัต ์ “เมธีประมุข” ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 83.62/81.สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีกาํหนด นุกลู แจง้สวา่ง(2561)  



 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อตัราส่วน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดับวรมงคล 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หมายความว่านกัเรียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึนซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผล ดงัน้ี การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนครูเป็นเพียงผูค้อยให้คาํปรึกษานักเรียนไดคิ้ดหาคาํตอบ แสดงวิธีคิดดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดความ

เขา้ใจท่ีคงทน สามารถนําไปปรับใช้กับโจทย์สถานการณ์ใหม่ๆได้ จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรี

ประจนัต ์ “เมธีประมุข” ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผลการวิจยั

พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 นุกูล แจง้สว่าง(2561) ผลการศึกษาวิจยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตท่ี์มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 โรงเรียนมหรรณพาราม ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั หลงั

การใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สุนิสา ภามาส (2561) ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด

สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ละมยั แกว้สวรรค ์(2558) 

 3. ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง 

อตัราส่วน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีครูยอมรับความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีต่างไปจากครูมากท่ีสุด (x� = 4.75) ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากในระหว่างการจดักิจกรรมครูคอย

ซกัถามความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคนอย่างทัว่ถึงและครูให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

ใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้เตม็ท่ี จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

เร่ืองเลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีประจนัต ์ “เมธีประมุข” ไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้ดว้ยตนเอง โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.19) นุกลู แจง้สว่าง(2561)  ผลการศึกษาวิจยั เร่ือง ผลการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท่ี์มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  



เร่ืองเลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมหรรณพาราม ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตอ์ยูใ่นระดบัมาก สุนิสา ภามาส (2561)  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก์บัเน้ือหาเร่ืองอ่ืนหรือชั้น

อ่ืนๆ ในสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการนาํเทคนิคการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสตไ์ปใชใ้หเ้หมาะสม 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ เพื่อหารูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
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