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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติ-วิสต์ เร่ือง พีระมิด 

กรวย และทรงกลมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคอนสตรัคติ-วิสต์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาร-สาสน์วิเทศสาย

ไหม ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

random Sampling) จากทั้งหมด 6 ห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ี ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการ

เรียนรู้ เร่ือง พีระมิด กรวยและทรงกลม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต์ (2) แบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพีระมิด กรวย และทรงกลม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งมีค่า

ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 มีค่าความยากง่าย ต้ังแต่ 0.22-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.22-0.81 และ (3) 

แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 

(t test dependent) ผลการวิจัยพบว่า1) การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเท่ากับ 81.38/81.73 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลังได้รับการจัดการ เรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม มีโดยภาพรวม นักเรียนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.62, SD = 0.7)  

ค าส าคัญ:  พีระมิด กรวยและทรงกลม; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์; คอนสตรัคติวิสต์ 

ABSTRACT 
This study aims (1) to develop learning management following the constructivist 

approach in the lessons of pyramids, cones, and spheres for secondary 3 level according to 

the constructivist approach to be effective in accordance with the 80/80 criteria (2) to 

compare learning achievement of the students in the lessons of pyramids, cones, and spheres 

for secondary 3 level between before and after learning according to the constructivist 

approach (3) to study the students’ satisfaction towards learning management using the 

constructivist approach in the lessons of pyramids, cones, and spheres for secondary 3 level. 

According to the study, the secondary 3 students who are learning in the second semester in 

the 2020 academic year at Sarasas Witaed Saimai School in the number of 29 persons are the 

sample group of this study chosen by cluster random sampling from 6 classrooms. 

Furthermore, the instruments used in this study include (1) lesson plans of pyramids, cones, 

and spheres for secondary 3 level according to the concept of constructivist theory (2) 

learning achievement test in the lessons of pyramids, cones, and spheres for secondary 3 level 

as an objective test (4-choices item) which contains level of reliability as 0.86, level of 

difficulty as from 0.22 to 0.80, and level of discrimination as from 0.22 to 0.81 (3) survey form 
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of students’ satisfaction towards learning management based on the constructivist theory 

concept which contains level of reliability as 0.89. To analyse data, the percentage, average, 

standard deviation, and t-test dependent are used. As a result, this study presented that 1) 

Learning management of mathematics subject in pyramids, cones, and spheres lessons of 

secondary 3 students based on the concept of constructivist theory is effective for learning 

management according to the concept of constructivist theory which contains 81.38/81.73 

higher than the 80/80 criteria as defined. 2) The achievement of mathematics subject in 

pyramids, cones, and spheres lessons of secondary 3 students after using the concept of 

constructivist theory in learning management is higher than before using in the learning 

management with 0.5 statistical significance. 3) The satisfaction of the secondary 3 students 

towards learning with activities according to the concept of constructivist theory in pyramids, 

cones, and spheres lessons is generally at a high level (X = 3.62, SD = 0.7). 

Keywords:  Pyramins cones and spheres; Development of Mathematics Achievement;    
                Constructivist 
 

บทน า 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ 
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยัง
ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์มี ความสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) 
 ส าหรับปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ท้ังเรื่องของการไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า การไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าครูผู้สอนไม่ศึกษาหาความรู้ ไม่ปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ขาดการเอาใจใส่และดูแลนักเรียน ไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจและสนใจในสิ่ง
ท่ีครูสอน ปัญหาก็จะมีมากยิ่งข้ึน และจะเป็นปัญหาทับซ้อนไปทุกระดับ เพราะความรู้ที่มีอยู่เดิมมีความส าคัญต่อ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์มาก การสอนคณิตศาสตร์จึงไม่ใช่การสอนท่ีมุ่งเน้นเฉพาะทักษะการคิดค านวณ และบอก
ข้ันตอนวิธีให้ท าตาม จะท าให้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จ นักเรียนไม่สามารถคิด
เป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น อย่างที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน แม้นักเรียนท่ีสามารถท าคะแนนคณิตศาสตร์ได้ดี ก็
ไม่ได้หมายความว่านักเรียนคิดเป็นได้ด้วยตนเอง เพราะการท่ีครูบอกข้ันตอนวิธีให้ท าตามและเน้นให้นักเรียนฝึก
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ทักษะการคิดค านวณ ท าให้นักเรียนขาดโอกาสและอิสระในการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ รวมถึงเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554, หน้า 116-117)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลายเทคนิค วิธีการสอนและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งแต่ละ
อย่างมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นแนวคิดท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อีกแนวคิดหน่ึงท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนรู้จักคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ มีกิจกรรม
หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถแต่ละด้านในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ให้ได้ดีน้ันจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เสนอแนวคิดหลักว่า บุคคลเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างกันโดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู ่ความสนใจและแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐาน
โดยท่ีความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) ซึ่งเกิดจากการท่ีบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นแรงจูงใจ ให้เกิดการไตร่ตรอง (Reflection) ซึ่งน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทาง
ปัญญา (Cognitive Restructuring) ซึ่งได้รับการตรวจสอบท้ังโดยตนเองและผู้อื่นว่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะต่าง 
ๆ ซึ่งอยู่ในกรอบโครงสร้างน้ัน และใช้เป็นเครื่องมือสาหรับสร้างโครงสร้างใหม่อื่น ๆ ต่อไป (ไพจิตร สดวกการ, 
2539, หน้า 3)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง
พีระมิด กรวย และทรงกลม จากการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เร่ือง พีระมิด กรวย และทรง
กลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้สอน ได้น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลมของช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง พีระมิด กรวย 
และทรงกลม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสารสาสน์

วิเทศสายไหม จ านวน 6 ห้องเรียน ซึ่งมีความสามารถใกล้เคียงกัน รวมนักเรียนท้ังหมด 180 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาร-

สาสน์วิเทศสายไหม  จ านวน  1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เน้ือหา  ได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

3. ระยะเวลาในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง 

4. ตัวแปรทีศ่กึษา 
 4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีจัดการเรียนรู้ 

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน- 

สตรัคติวิสต์ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  เร่ือง พีระมิด กรวย และทรงกลม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2.  ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในเน้ือหาและช้ันอื่น ๆ ต่อไป 
 3.  เป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความเช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผู้เรียนเป็นผู้สร้าง 
(Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับความเข้าใจท่ีมีอยู่  

ไพจิตร สดวกการ (2539, หน้า 10) กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีการเรียนรู้จากการ
กระท าของตนเอง (Theory of Action Knowing) ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า บุคคลเรียนรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆกันโดยอาศัยประสบการณ์เดิม โดยโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่และแรงจูงใจภายใน
เป็นพื้นฐานมากกว่าอาศัยแต่เพียงการรับรู้ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมหรือรับการสอนจากภายนอกเท่าน้ัน และความ
ขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) ซึ่งเกิดจากการท่ีบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาซึ่งสามารถแก้
หรืออธิบายได้ด้วยโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิมหรือจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
ไตร่ตรอง (Reflection) ซึ่งน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Cognitive Restructuring)ท่ีสามารถ
คลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือขจัดความขัดแย้งทางปัญญาได้ และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแก้ปัญหา
หรืออธิบายสถานการณ์เฉพาะอื่น ๆ ท่ีอยู่ในกรอบของโครงสร้างน้ันได้ และเป็นพื้นฐานส าหรับการสร้าง
โครงสร้างใหม่ต่อไป  

อัมพร ม้าคนอง (2543, หน้า 74-80) กล่าวไว้ว่า ประเด็นท่ีครูคณิตศาสตร์ควรจะต้องพิจารณาในการ
น าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้อย่างจริงจังในห้องเรียน ประเด็นท่ีสาคัญ ได้แก ่

1. การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ น้ี ผู้เรียนจะต้องสร้างความรู้ทาง คณิตศาสตร์จาก
ประสบการณ์และความรู้เดิมโดยผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรอง การสอน ตามกระบวนการเรียนรู้น้ี ย่อมต้องใช้
เวลามากกว่าการสอนปกติในช้ันเรียน ความรู้ที่นักเรียนแต่ละคนได้ หรือน าเสนอในห้องเรียนจะมีความหลาก
หมายมาก ครูต้องมี ความพร้อมท่ีจะเผชิญกับวิ่งท่ี ไม่ได้คาดคิดไว้ และอาจจ าเป็นต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษใน
การช่วยเหลือให้ผู้เรียนคิดไปในทางท่ีถูกต้อง การสอนตามทฤษฎีน้ีจึงเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีไม่มี
ข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา  

2. การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไม่ได้เหมาะสมท่ีจะใช้กับเน้ือหา คณิตศาสตร์ทุกเน้ือหา
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความเป็นนามธรรมมาก ๆ การสอนเน้ือหาประเภทน้ีโดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
อาจเสียเวลามากโดยนักเรียนไม่ได้แนวคิดท่ีผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนรู้ ประเด็นน้ีท าให้การสอนแบบบรรยาย 
อธิบายเหตุผลกลับมามีความส าคัญอีก เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีประหยัดเวลา และสามารถใช้ซ้าได้เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ 
ครูจึงควรพิจารณาว่าจะสอนอย่างไรท่ีมี ความเป็นไปได้และให้ผลดีท่ีสุด  

3. ถึงแม้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จะสนับสนุนให้นักเรียนเรียนและแก้ปัญหา ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนแบบร่วมมือ เน่ืองจากผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้มากข้ึนเมื่อได้ทางาน ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูต้องพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดกลุ่มและขนาดของกลุ่ม การจัดกลุ่มท่ีผสมระหว่างเด็กเก่งและเด็ก
อ่อน ควรให้เด็กเก่งได้ช่วยเด็กอ่อน โดยท่ีเด็กเก่ง ไม่รู้สึกเบ่ือต่อการเรียน และเด็กอ่อนก็ไม่อึดอัด ท่ีจะเรียน
ร่วมกับเพื่อนท่ีเก่งกว่า ในขณะเดียวกัน ขนาดของกลุ่มต้องไม่ใหญ่เกินไป เพื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้มีโอกาส
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ในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องไม่เล็กเกินไป เพื่อกลุ่มจะได้แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหมายมากข้ึนจากสมาชิก 
ท้ังน้ี ครูควรสอนวิธีการทางานร่วมกันกับผู้อื่นให้กับนักเรียน ก่อนท่ีจะให้นักเรียนปฏิบัติ  

4. การให้นักเรียนสร้างความรู้หรือคิดวิธีแก้ปัญหาของตนเองผ่านกระบวนการไตร่ตรองและอภิปราย
ไม่ใช่เร่ืองง่ายและเป็นสิ่งท่ีนักเรียนไทยไม่คุ้นเคย ครูต้องใช้เวลาและความพยายามมาก  

5. การมีนักเรียนในห้องเรียนมากเกินไป ไม่เอ้ืออ านวยต่อการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เน่ืองจาก
ระหว่างท่ีให้เวลานักเรียนในการคิดค้น ไตร่ตรอง และตรวจสอบความคิดของคนในห้อง ครูจะต้องดูแลนักเรียน
ให้ท่ัวถึงเพื่อดูว่าเด็กได้คิดไปในทางท่ีถูกต้องหรือไม่  

จากประเด็นปัญหาท่ีน่าเสนอ ถ้าครูต้องการจะน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้ ควรเร่ิมจากหลักการง่าย 
ๆ ท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น ใช้ความรู้ความคิด และประสบการณ์ของ ผู้เรียนเป็นพื้นฐานในการอภิปราย
บทเรียน ใช้การถามตอบพูดคุย เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น หรือวิธีแก้ปัญหาท่ีแตกต่างไปจากที่ครูสอน
หรือท่ีเพื่อนทา ถามคาถามท่ีให้นักเรียนอธิบายความคิด หรือคาตอบท่ีตนเองหาได้ เน้นการหาเหตุผลและ
คาดคะเนผล ให้เวลานักเรียนคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เป็นต้น 
 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์น้ันมิใช่ทฤษฎีการสอน แต่เป็น
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Knowledge and Learning) โดยมีพื้นฐานมาจากจิตวิทยากลุ่ม (Cognitive 
Psychology) ปรัชญาและมนุษยวิทยา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ได้ให้ความหมายของคาว่า ความรู้ (Knowledge) 
คือ สื่อกลางในการพฒันาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังน้ันการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จึงเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาซึ่งทาให้ผู้เรียน เกิดประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม แม้ว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จะมิใช่ทฤษฎี
เกี่ยวกับการสอน แต่ก็เป็นทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในกิจกรรมการเรียนการสอน สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ 
(National Council for Teachers of Mathematics and National Research) ได้สนับสนุนให้ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และน าแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาใช้ใน การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีท่ีช่วยในการพัฒนาความคิดรวบยอดและช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะปัญหาได้ วิธีการ
สอนแบบน้ีมิได้เน้นกระบวนการท่องจ าเพื่อน าไปหาค าตอบท่ีถูกต้องแต่เป็นวิธีท่ีให้ผู้เรียนได้ทดลอง สืบสวน
สอบสวน ต้ังคาถาม และต้ังสมมติฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Semi–experimental design ) ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างเพียงหน่ึงกลุ่ม โดยทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One Group Pre-test  Post-test 

Experiment)    
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม จ านวน 5 

แผนการจัดการเรียนรู้  
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด กรวยและทรงกลม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
3. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องพีระมิด กรวย

และทรงกลม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บรวบข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  
1. ปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองพีระมิด 
2. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3. ด าเนินการทดลองตามรูปแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2563 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม โดยใช้เวลาในการ-ทดลองแผนการจัดการเรียนรู้สอนครั้งละ 2 คาบ คาบละ 50 
นาที 5 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 คาบ ท าการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ และหลังเรียน 1 คาบ รวม
ท้ังหมด 12 คาบ  

4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลท่ีได้รับปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อใช้ต่อไป  

5. หลังจากที่ด าเนินการทดลองครบทุกกิจกรรมให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ จากน้ันน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ผลและการแปลผลข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยน าคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน และวิเคราะห์หา
ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท้ังก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้การทดสอบที (t-test dependent)  

2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ โดยน าผลคะแนนจากแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมระหว่างเรียนและ
หลังเรียนมาหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ค่าประสิทธิภาพจากกระบวนการ (E1) และค่า
ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบหลังเรียน (E2) 
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3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง
พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน น ามาเปรียบเทียบแปล
ความหมายกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด  กรวยและทรงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
ตาราง 1 

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด กรวยและทรง
กลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

คะแนน จ านวน(คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระหว่างเรียน 

หลังเรียน 

29 

29 

50 

30  

40.69 

24.52 

81.38 

81.73 

จากตาราง 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จ านวน 29 คน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.38/81.73 ซึ่งมี

ค่าสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว้  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 เรื่องพีระมิด กรวย
และทรงกลม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ หลังการเรียนสงูกว่ากอ่นเรียน 
ตาราง 2 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองพีระมิด กรวยและทรง
กลม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนน n x  ร้อยละ SD t Sig. 

ระหว่างเรียน 

หลังเรียน 

29 

29 

14.24 

24.52 

47.47 

81.73 

2.247 

1.503 

 

28.74 

 

.000* 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .05 
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.24 และคะแนน เฉลี่ยหลังการเรียน

เท่ากับ  24.52 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้สถิติ Dependent Sample 

t-test พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียนแตกต่างกันท่ีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

(t = 28.74) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการสอบหลังการเรียนเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนเรียน แสดงว่า ผลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม ตามแนวคิดทฤษฎีคอน-สตรัคติวิสต์ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีผู้วิจัยก าหนด 

3. ผลการศกึษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรูด้้วย กิจกรรมการ
เรียนรู ้ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัติวิสต์ เรื่องพีระมิด กรวยและทรงกลม  
ตาราง 3 

ความพึงพอใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม 

 
รายการ ระดับคุณภาพ แปล

ความหมาย 
x  SD 

1. ข้ันน าเสนอบทเรียน ข้ันสอน ต่อนักเรียนท้ังช้ัน  
    เรียน  
    1.1 นักเรียนรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน 
         การสอนในแต่ละครั้ง  
    1.2 การจัดล าดับเน้ือหามีความต่อเน่ืองและเป็น 
         ล าดับข้ันตอนเรียงล าดับจากง่ายไปสู่ยาก  
    1.3 การจัดเน้ือหามีการแบ่งเวลาในการทากิจกรรม 
         ได้อย่างเหมาะสม  
    1.4 กิจกรรมท่ีครูน าเสนอมีความน่าสนใจและ 
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
    1.5 เน้ือหาท่ีเรียนมีการเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน  
    1.6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน  
          ความรู้ ความคิด และกล้าแสดงออก  
    1.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับข้ันตอน ท าให้  
         นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายข้ึน 

 

 

3.14 
 

3.69 
 

3.66 
 

4.48 
2.52 

 

4.62 
 

4.34 

 

 

0.86 
 

0.72 
 

0.67 
 

0.63 
0.63 

 

0.62 
 

0.67 

 

 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
ปานกลาง 

 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
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รายการ ระดับคุณภาพ แปล

ความหมาย 
x  SD 

 2. ข้ันสรุป ข้ันน าไปใช้ และข้ันประเมินผล  
     2.1 ครูผู้สอนมีการเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่ 
          นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและส่งใบงานครบ  
    2.2 นักเรียนได้ทราบผลการเรียนรู้ของตนเองและ 
          ของกลุ่มทันทีหลังจบกิจกรรมการเรียนรู้  
    2.3 นักเรียนมีการอภิปรายและการสรุปร่วมกัน  
          ระหว่างนักเรียนและครู  
    2.4 การวัดผลและประเมินผลครอบคลุมและ 
          สอดคล้องกับเน้ือหาท่ีเรียน  
    2.5 นักเรียนสามารถน าความรู้ในห้องเรียนไป  
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
    2.6 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชา  
         คณิตศาสตร์ 

รวม 

 

 

4.41 
 

3.07 
 

4.41 
 

4.41 
 

1.86 

2.45 

3.62 

 

 

0.68 
 

0.70 
 

0.68 
 

0.62 
 

0.83 

0.82 

0.7 

 

 

มากที่สุด 
 

ปานกลาง 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

จากตาราง 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง

พีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยภาพรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.62) นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เรื่อง กิจกรรม

การเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และกลา้แสดงออก (x = 4.62) รองลงมาคือ กิจกรรมท่ี

ครูน าเสนอมีความน่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด เรื่อง นักเรียน

สามารถน าความรู้ในห้องเรียนไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ ซึ่งได้น าผลมาอภิปราย ดังน้ี  

1. การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มี
ค่าเท่ากับ 81.38/81.73  ซึ่งหมายความว่า นักเรียนท้ังหมดได้ คะแนนเฉลี่ยจากการท าใบงาน ใบกิจกรรม และ
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การประเมินพฤติกรรม ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.38 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.73 ซึ่งมีค่าสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว้  
 ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตอบสนองความอยากรู้ส าหรับนักเรียน ท าให้
นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดและวิเคราะห์ รวมท้ัง การได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง นักเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้องค์ความรู้เดิม โดยมีครูผู้สอนสร้าง 
สถานการณ์ค าถามหรือปัญหาข้ึน ซึ่งค าถามหรือปัญหาท่ีครูผู้สอนสร้างข้ึนน้ันต้อง สัมพันธ์กับเน้ือหาและ
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน จึงท าให้นักเรียนมีความมั่นใจมากข้ึน รวมท้ังการกล้าคิด กล้าแสดงออก 
ซึ่งนักเรียนจะไม่ต้องรู้สึกกังวล การตอบค าถามว่าจะถูกหรือผิด เพราะจะมีเพื่อนในกลุ่มคอยช่วยกันไตร่ตรองถึง
ความถูกต้อง และมีเพื่อน ๆ ร่วมช้ันเรียนช่วยกันอภิปรายอีกครั้ง จนสามารถออกมาเป็นข้อสรุประดับช้ันเรียนได้ 
ซึ่งตรงกับแนวคิด อัมพร ม้าคนอง (2543, หน้า 74-80) กล่าวไว้ว่า ประเด็นท่ีครูคณิตศาสตร์ควรจะต้องพิจารณา
ในการน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้อย่างจริงจังในห้องเรียน ประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) การสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์น้ี ผู้เรียนจะต้องสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์และความรู้เดิมของตน โดย
ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรอง การสอน ตามกระบวนการเรียนรู้น้ี ย่อมต้องใช้เวลามากกว่าการสอนปกติในช้ัน
เรียน ความรู้ที่นักเรียนแต่ละคนได้ หรือน าเสนอในห้องเรียนจะมีความหลากหมายมาก ครูต้องมีความพร้อมท่ีจะ
เผชิญกับสิ่งท่ีไม่ได้คาดคิดไว้ และอาจจ าเป็นต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษในการช่วยเหลือให้ผู้เรียนคิดไปในทางท่ี
ถูกต้อง การสอนตามทฤษฎีน้ีจึงเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีไม่มีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา (2) การสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไม่ได้เหมาะสมท่ีจะใช้กับเน้ือหา คณิตศาสตร์ทุกเน้ือหาโดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความ
เป็นนามธรรมมาก ๆ การสอนเน้ือหาประเภทน้ีโดย ใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ อาจเสียเวลามากโดย
นักเรียนไม่ได้แนวคิดท่ีผู้สอนต้องการให้ผู้ เรียนรู้ ประเด็นน้ีท าให้การสอนแบบบรรยาย อธิบายเหตุผลกลับมามี
ความส าคัญอีก เน่ืองจากเป็น วิธีท่ีประหยัดเวลา และสามารถใช้ซ้ าได้เมื่อนักเรียนไม่เช้าใจ ครูจึงควรพิจารณาว่า
จะสอนอย่างไรท่ีมีความเป็นไปได้และให้ผลดีท่ีสุด (3) ถึงแม้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จะสนับสนุนให้นักเรียนเรียน
และแก้ปัญหา ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบร่วมมือ เน่ืองจากผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้มากข้ึนเมื่อได้
ท างานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ครูต้องพิจารณาปจัจัยท่ีเกี่ยวช้อง เช่น การจัดกลุ่มและขนาดของกลุ่ม 
การจัดกลุ่มท่ีผสมระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน ควรให้เด็กเก่งได้ช่วยเด็กอ่อน โดยท่ีเด็กเก่ง ไม่รู้สึกเบ่ือต่อการ
เรียน และเด็กอ่อนก็ไม่อึดอัด ท่ีจะเรียนร่วมกับเพื่อนท่ีเก่งกว่า ในขณะเดียวกัน ขนาดของกลุ่มต้องไม่ใหญ่เกินไป 
เพื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องไม่เล็กเกินไป เพื่อกลุ่มจะได้แสดงความ
คิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึนจากสมาชิก ท้ังน้ี ครูควรสอนวิธี การท างานร่วมกันกับผู้อื่นให้กับนักเรียน ก่อนท่ีจะ
ให้นักเรียนปฏิบัติ (4) การให้นักเรียนสร้างความรู้หรือคิดวิธีแก้ปัญหาของตนเองผ่านกระบวนการ ไตร่ตรองและ
อภิปรายไม่ใช่เร่ืองง่ายและเป็นสิ่งท่ีนักเรียนไทยไม่คุ้นเคย ครูต้องใช้เวลาและความพยายามมาก และ (5) การมี
นักเรียนในห้องเรียนมากเกินไป ไม่เอ้ืออ านวยต่อการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เน่ืองจากระหว่างท่ีให้เวลา
นักเรียนในการคิดค้น ไตร่ตรอง และตรวจสอบความคิดของคนในห้อง ครูจะต้องดูแลนักเรียนให้ท่ัวถึงเพื่อดูว่า
เด็กได้คิดไปในทาง ท่ีถูกต้องหรือไม่และยังสอดคล้องกับ นพพร แหยมแสง (2555, หน้า 24) ท่ีได้กล่าวถึง การใช้
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วิธีการท่ีท าให้นักเรียนค้นพบได้ด้วยตนเองว่า เทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดการค้นพบด้วยตนเองของนักเรียน ช่วย
ส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เมื่อนักเรียนสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองนักเรียนจะมีความเช่ือมั่น
ว่านักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ ส่งผลให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และอาจส่งผลต่อความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของนักเรียนได้อีกทางหน่ึง ครูจึงควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ี 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์อาจเกิดจากการตอบสนองจากการเสริมแรง เช่น 
ได้รับค าชมเชยหรือได้รับรางวัล ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้รับการเสริมแรงในสถานการณ์น้ัน ๆ แล้วมีผลให้ผู้เรียนเกิดความ
พึงพอใจ รู้สึกว่าตัวเองสามารถท ากิจกรรมได้สูงกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ ท าให้อัตราการตอบสนองเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะท่ีดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ เสรี ค าอั่น (2558) ศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนการสอนเร่ืองล าดับ
และอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.49/80.14 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ ยังสอดคล้องกับ เนืองนิตย์ ชาวนาฮี (2554) ศึกษาเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองเศษส่วน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากผลการวิจยั 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.10 
หรือในท านองเดียวกัน ทิชากร ทองระยับ (2558) ศึกษาเร่ือง ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เร่ืองความน่าจะเป็น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.57/84.82ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากก่อนเรียน นักเรียนยังไม่ได้รับการกระตุ้นทางความคิด หรือ
การเรียนรู้แบบเดิม ดังน้ัน เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ท าให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนา อย่างเป็นข้ันตอน เกิดกระบวนการทางความคิด รวมท้ังท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ท่ีได้น้ันไปพัฒนา
ในเน้ือหา และยังสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการ
เรียนจึงสูงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ศราวุธ สุวรรณวรบุญ (2554) ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ เร่ืองจานวนเชิงซ้อน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าก่อนได้รับ การ
สอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.62, SD = 
0.7) นักเรียนให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม เพราะการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมน้ัน จะท าให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ี
อิสระ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอยากเรียนรู้ นอกจากน้ียังท าให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน
วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ท้ังน้ีครูผู้สอนยังเสริมแรงให้แก่นักเรียนโดยการกล่าวชม ให้รางวัล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ นพพร แหยมแสง (2555, หน้า 33-34) 
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ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การเสริมแรงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ สนใจกระตือรือร้นท่ีจะเรียน และมี
ก าลังใจท่ีจะพัฒนาตัวเอง การเสริมแรงท าได้หลายวิธี เช่นกล่าวชมเชย ให้รางวัล หรือให้คะแนนเพิ่ม เป็นต้น ซึ่ง
ผลการวิจัยของ รุ่งทิวา การะกุล (2559) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
1. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
แต่ละครั้งให้มากข้ึน เพราะเน่ืองจากระยะเวลาท่ีจ ากดัอาจมีผลกระทบต่อการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน  

2. การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการสร้างความรู้ ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมท่ีเน้นการศึกษา
ปัจจัยภายนอกมาเป็น สิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด 
(cognitive processes) ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน โดยครูผู้สอนต้องพิจารณาความสามารถของนักเรียนและช่วย
เสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพีระมิด กรวยและทรงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ต้ังแต่กิจกรรม
กลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ระดับช้ันเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิดซึ่งกันและกัน ส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงก็จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในกลุ่มได้ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
ทุกคนได้กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรุปได้จากข้อสรุปของแต่ละกลุ่มย่อย ก็จะท าให้นักเรียนได้
ข้อสรุปท่ีตกผลึกแล้วจากทุก ๆ คน ในช้ันเรียน 
ข้อเสนอและในการวิจัยครัง้ตอ่ไป  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ ในเน้ือหาสาระอื่น ๆ หรือระดับช้ันอื่น ๆ 

2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
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