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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest–
posttest design มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ลำดบัเลขคณิต ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน เร่ือง ลำดับเลขคณิต ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5 ที่เรียนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ๒ ที่กำลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 41 คน ซี่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ลำดบัเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 80.12/82.32 ซี่งมีค่า 
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ลำดับเลขคณิต หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยสำคัญ 
ทางสถิติระดับ .05 (3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กบั 3.55 

คำสำคัญ : ลำดับเลขคณิต; รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
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Abstract 
In this experimental research investigation, the researcher uses the one group 

pretest-posttest design approach, has the following objectives: (1) Develop instruction 
activities Mathematics by using a learning model based on Constructivist theory on 
Arithmetic Sequence for Mathayomsuksa 5 students designed so as to satisfy the set 
efficiency standard of 80/80. (2) Compare of Mathematics learning achievement of student 
for Mathayomsuksa 5 prior to and after study was completed instructed by using a learning 
model based on Constructivist theory on Arithmetic Sequence. Finally, (3) To study the 
levels of satisfaction with the instruction activities Mathematics by using a learning  
model based on Constructivist theory on Arithmetic Sequence Mathayomsuksa 5. Using 
the method of cluster random sampling, the researcher selected a sample population 
consisting of one classroom of 41 Mathayomsuksa 5 students enrolled in the academic 
year 2020 at Rittiyawannalai 2 School, Bangkok Metropolis. The instruments of research 
were the learning plans based on Constructivist; a form used to measure academic 
achievement on Mathematics; and a questionnaire utilized to measure levels of 
satisfaction. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data 
collected in terms of mean and standard deviation. The technique of dependent samples 
t-test was also employed by the researcher. 

Findings are as follows: (1) The learning plans developed in accordance with the 
Constructivist theory for the Mathematics learning strand on “Arithmetic Sequence” of 
Mathayomsuksa 5 students satisfied the set criterion efficiency level of 80/80 at 
80.12/82.32, a level which was higher than that of the set criterion. (2) In respect to 
academic achievement in the learning strand in question, it was found that academic 
achievement scores were higher after study was completed than prior to the 
commencement of study at the statistically significant level of .05. (3) Overall, the 
satisfaction levels evinced by the students being instructed in the study towards learning 
activities using a learning model based on Constructivist theory were at a high level with 
the mean being 3.55.  
 
Keywords: Arithmetic sequence; a learning model based on Constructivist theory 
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บทนำ 
เมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ข้อมูลในบริบทโลกชีวิตจริงมีอยู่มากมายและมีความซบัซ้อนมากข้ึน 

ประกอบกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี จึงต้องมกีารแยกแยะข้อมูลและนำข้อมลูไปใช้ในการ
ตัดสินใจในบริบทที่หลากหลาย ทั้งการตัดสนิใจในเร่ืองส่วนบุคคล เช่น การวางแผนประกอบอาชีพ สุขภาพ 
การลงทุน ไปจนถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อสังคมและส่วนรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของประชากร 
การแพร่ระบาดของโรค และการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก เป็นตน้ นักเรียนต้องสามารถนำ
ความรู้จากเนื้อหาคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในบริบทที่ท้าทายหรือปัญหาที่พบเจอในโลกชีวิตจริง เริ่มตั้งแต่
การแปลงสถานการณ์ของปัญหาให้อยู่ในรูปแบบทีส่ามารถใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้ แล้วใช้หลักการ 
กระบวนการ และการเลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหานั้น จากนั้นประเมนิวิธีการที่ใช้
ในการแก้ปัญหาและตีความผลลัพธ์ที่ได้ให้อยู่ในบรบิทของโลกชีวิตจริง ซึ่งในแตล่ะกระบวนการแก้ปัญหา
ต้องอาศัยการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ทั้งสิ้น เพื่อตัดสนิใจโดยอาศัยข้อมูลประกอบในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาซึ่งสามารถอธิบายได้ในเชิงคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดไตร่ตรองถึงกระบวนการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่
ได้จากการประเมินและตดัสินความนา่เชื่อถือของข้อมูล นอกจากนี้ นักเรียนยังต้องนำกระบวนการคิดเชิง
คำนวณมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อแยกส่วนและย่อยปญัหา เลือกใช้เครื่องมือคำนวณที่สามารถช่วย
ในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา และสร้างหรือระบุลำดบัขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหา สิ่งเหล่านีค้ือสิ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์สำหรับพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (PISA THAILAND, 2563)  

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เปน็ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจ แก้ปัญหา ไดอ้ย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถนำไปใชใ้นชีวิตจริงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเปน็เครื่องมือใน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเปน็รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2560, 
หน้า 1) ซึ่งในประเทศไทยการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาคนให้มคีุณลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้น ทีผ่่านมาครูมุ่งเน้นที่เนื้อหาคณิตศาสตร์มากกวา่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือ
การเรียนรู้จากสภาพที่เปน็จริงที่ทำให้ผู้เรียนได้พฒันาความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ 
อัมพร ม้าคนอง (2559) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบนัควรเน้นการพฒันาทักษะ และ
กระบวนการมากข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาและพัฒนาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
พร้อม ๆ กัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างปัญหาและสถานการณ์ที่มีการใช้งานทางคณิตศาสตร์ และได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหาที่ใกล้ตัวมากข้ึน อันจะทำ
ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาคณติศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศเท่ากับ 25.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ถ้าหากวิเคราะห์แยกตามสาระการเรียนรู้ปรากฏวา่ สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจ
และวิเคราะห์แบบรปู (pattern)  ความสัมพนัธ์และฟังก์ชนั มีคะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 25.52 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ปกีารศึกษา 2562 ของโรงฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรายวิชา
คณิตศาสตร์เท่ากับ 21.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ 
เมื่อวิเคราะห์แยกตามสาระการเรียนรู้ปรากฏว่าสาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์
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แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์และฟงัก์ชัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งก็มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศเช่นกัน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562) นอกจากนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 47.35 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนดไว้ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้กำหนดเกณฑ์
เป้าหมายไว้ร้อยละ 60 ของนักเรียน ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป (งานสารสนเทศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒, 
2562) ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนยงัมีปัญหา ซึ่งสาเหตุ
ของปัญหานั้นอาจสืบเนื่องมาจากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น ผู้บริหาร ครูผู้สอน หลักสูตร หรือนักเรียนทำให้ทาง
โรงเรียนต้องทบทวนบทบาทตา่ง ๆ ทั้งทางด้านการบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยังไม่สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างหลากหลายเทา่ที่ควร  

ในปัจจุบนั การพฒันาศักยภาพด้านการคิดของนักเรียนนบัวา่เป็นปญัหาสำคัญมากที่สดุ เนื่องจาก
สภาพของเด็กในปัจจุบนัมักขาดทักษะด้านความสมารถในการคิดวิเคราะห์ อาจเพราะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมน้อย นักเรียนขาดโอกาสในการคิดหรือแสดงความคิดเห็น ทำ
ให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้พัฒนาสมรรถภาพในการคิดเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เป็นไปตามวัตถุประสง์ของหลักสูตร และกระบวนการที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
จึงจำเปน็ต้องใช้กระบวนการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดี ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองเป็น
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการรวมแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์หลาย ๆ แนวคิดเข้า
ด้วยกันซึ่งนักทฤษฎสี่วนใหญ่เห็นว่า การจัดกิจกรรมทางสติปญัญาทุกกิจกรรมควรจบลงด้วยการสร้างเสริม
สิ่งใหม่สิ่งหนึ่งขึ้นมา โดยสิ่งทีส่ร้างเสริมขึ้นใหม่จะเชื่อมโยงเปน็เนื้อหาเดียวกับของเก่าที่มีอยู่เดิม (นพพร 
แหยมแสง, 2555, หน้า 44) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 95) ได้กล่าวถึงการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ว่า ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสรา้งบรรยากาศ
ทางสงัคมจริยธรรม (Sociomoral) ให้เกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การปฏิสัมพันธท์างสังคม เส้นทางสังคมถือว่าเปน็ปัจจัยสำคัญของการสร้างความรู้ เพราะลำพงักิจกรรมและ
วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่ครูจัดให้ผู้เรียน แสวงหามาเพื่อการเรียนรู้ไม่เป็นการเพียงพอ ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม 
การร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและบุคคลอื่น ๆ 
จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึน้ และหลากหลายขึ้น 

จากเหตุผลทั้งหมดที่กลา่วมาในฐานนะทีผู่้วิจัยเปน็ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเปน็หน้าที่หลักและ
ความรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องตะหนักและเห็นความสำคัญที่จะศึกษา พัฒนา ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ อันจะสง่ผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าของ
วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น และเพือ่ยกรับดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น ผู้วิจัยจงึสนใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้ารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ลำดบัเลขคณิต ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่ง
รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตรท์ี่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นในคร้ังนี้ คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาการ
ทางดา้นคณิตศาสตร์ไดต้ามความมุ่งหวังของการเรียนการสอนในยุคปัจจบุัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ 

เร่ือง ลำดับเลขคณิต ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรูต้ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์  

เร่ืองลำดับเลขคณิต ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง  
ลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎ ี
คอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ลำดบัเลขคณิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎ ี
คอนสตรัคติวิสต์อยู่ในระดบัมาก  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องลำดบั โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความพงึพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรูต้ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ไดแ้ก่ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง  
ลำดับเลขคณิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
จำนวน 8 คาบ  

3. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จำนวน 9 ห้องเรียน จำนวน 369 คน  

4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ๒ ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุม่ (cluster random sampling) 
สุ่มได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 41 คน  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เป็นแนวทางในการปรบัปรุง และพัฒนารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

เร่ือง ลำดับเลขคณิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตลอดจนหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ หรือวิชาคณิตศาสตร์
ในระดับชัน้อ่ืน ๆ ต่อไป 

2. เป็นข้อมูลและแนวทางสำหรับครูหรือผู้ที่สนใจที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช ้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 

ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไว้ ดังนี้  
Fosnot (1996, p.6) ให้ความหมายของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ว่า เป็นทฤษฎีเก่ียวกับความรูแ้ละ 

การเรียนรู้ และเป็นการบรรยายโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา มานษุยวิทยา ว่าความรู้คืออะไร 
และได้ความรู้มาอย่างไร ทฤษฎนีี้จึงอธิบายความรู้วา่ เป็นสิ่งชั่วคราวมีการพัฒนาไม่เปน็ปรนัย และถูกสร้าง
ขึ้นภายในตัวคนโดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม ส่วนการเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้ถูกมองว่า เป็น
กระบวนการทีส่ามารถควบคุมได้ด้วยตนเองในการต้องสู้กับความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่
กับความรู้ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างตัวแทนใหม่และสร้างโมเดลของความจริง โดยคนที่เป็น
ผู้สร้างความหมายด้วยเครื่องมือและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นการประนีประนอมความหมายที่สร้างขึ้น
โดยผ่านกิจกรรมทางสงัคม และผ่านการร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิดทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
 มลฤดี สิงห์นุกูล (2555, หน้า 19) สรุปว่า ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
เป็นทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลาและมีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้จะต้องจดัทำกับข้อมูล
ไม่ใช่เพียงการรับข้อมูลเข้ามา ผูเ้รียนเป็นผู้สรา้งความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่ จนเกิดโครงสร้างทางปัญญา 

เวชฤทธิ์ อังกนะภทัรขจร (2555, หน้า 66) กล่าววา่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีให้ความสำคัญ 
กับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
อย่างกระตือรือร้น โดยผู้สอนจะคอยกระตุ้นจัดสถานการณ์ และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

สรุปได้วา่  ทฤษฎีคอนคอนสตรคัติวิสต์ เป็นทฤษฎทีี่เชื่อว่านักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งทีจ่ะเรียน และวิธีการเรียนของตนเอง 
และเป็นผู้ตัดสนิว่าตนเองจะได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร สามารถ
นำสิง่ที่เรียนรู้ไปใช้ในบริบทอ่ืนได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้จากการปฏิบัติ มีอิสระในการคิดและทำสิ่งตา่ง ๆ
เก่ียวกับเร่ืองที่เรียนด้วยตนเอง และเรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ภายใต้การ
อำนวยความสะดวกของครู 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
Troutman and Lichtenberg (1995, pp. 36-37) กล่าวถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ต้องคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดงันี้  
1. ควรตั้งจุดมุ่งหมายในการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้  
2. ควรพิจารณาทบทวนเก่ียวกับผู้เรียน ด้านอายุ ระดบัพฒันาการ สถานะทางสังคม พืน้ฐานทาง

วัฒนธรรม ผลการเรียนที่ผา่นมา  
3. จัดหาอุปกรณ์การสอนที่ช่วยให้เข้าใจการเรียน หลักการให้ได้ดีขึ้น หรือทฤษฎีที่เข้าใจง่ายแก่

ผู้เรียน อุปกรณ์การสอนควรจะแสดงวิธีการที่จะทำให้เข้าใจการเรียนได้ง่าย โดยมีขั้นตอนให้เห็นและทฤษฎี
ทำให้เข้าใจง่าย ควรที่จะช่วยเมือ่ผู้เรียนลืมขั้นตอนในการทำทฤษฎี ควรจะยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับ
หลักการอ่ืน ไม่ใช่อุปกรณ์การสอนแค่ความสนุกหรือดึงดูดความสนใจเท่านั้น ควรจะใช้ได้จริงและพิสูจน์ให้
เห็นขั้นตอนจะดีกว่า 

4. เลือกภาษาและภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน  
5. ใช้เร่ืองราวที่เป็นปัญหาในการชักจูงเด็กอยากเรียนหลักการใหม่ ๆ และความสามารถใหม่ ๆ  
6. เลือกจุดสำคัญในการสำรวจว่าคำถามทีส่ร้างจะถูกถาม ณ ทีใ่ด ควรทำรายการว่าปัญหาไหนควร

จะถูกถาม และทบทวนคำถามทุกคร้ังหลังมีการสอน แน่นอนวา่คำถามไม่ใช่แบบ “ใช่” หรือ “ไม่” แค่นั้น 
ควรจะหาคำถามที่ต้องให้ผู้เรียนคอยสังเกตและให้ลองหาข้อสรุป มีโอกาสคิดและหาคำตอบ  

7. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่าสามารถผ่านการเรียนการสอนไปได้แบบไหนและวิเคราะห์
ความก้าวหน้าของผู้เรียน  

8. ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนไดม้ีการตอบสนอง เมื่อผู้เรียนได้มกีารเร่ิมต้นในการตอบสนอง และมี
การตอบสนองบ่อยขึ้น ผู้เรียนจะได้มีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเข้าใจ และความผิดพลาดของ
ตนเอง เป็นกระบวนการที่นำผู้เรียนไปสู่การสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาและความคิดของตนเอง  

9. ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนไดม้ีการโต้แย้งหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายโต้แย้ง สง่ผลให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางปัญญา  

10. ผู้สอนจะต้องให้เวลาหลังจากได้ถามคำถาม ในสภาพห้องเรียนนัน้มีผู้เรียนบางส่วนทีไ่ม่ได้
เตรียมตัวพร้อมสำหรับคำถามหรือตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุน้ในทันทผีู้เรียนส่วนนี้จำเปน็ต้องอาศัยเวลา 
การที่ผู้สอนต้องการคำตอบหรือการตอบสนองผู้เรียนส่วนนี้ทนัทีจะกลายเป็นการยบัยั้งความคิดของผู้เรียน
และเป็นการบีบบังคับให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ดูแลเหตุการณ์  

11. ผู้สอนควรให้เวลาสำหรับผู้เรียนในการสร้างความสัมพนัธ์และการสร้างสรรค์การเปรียบเทยีบ 
ผู้สอนควรจัดกิจกรรมสำหรับชัน้เรียนและจัดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดต่าง ๆ ของตนเอง  

12. ผู้สอนควรเอาใจใส่ธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน โดยใช้รปูแบบวัฏจักรการเรียนรู้
ซึ่งเสนอโดย Atkin and Karplus (1993, pp. 121-123) เป็นรูปแบบที่อธิบายถึงพัฒนาการของหลักสูตรและ
การสอนมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นพบการแนะมโนทัศน์ และการประยุกต์มโนทัศน์ โดยมีสภาพการณ์ ดังนี้  

12.1 การค้นพบ (discovery) ผู้สอนควรจัดเตรียมโอกาสที่เปดิกว้างสำหรับผู้เรียน เพื่อให้ 
ผู้เรียนมีปฏิสัมพนัธ์ในการเลือกเนื้อหาสาระ ในขัน้นี้เปน็การออกแบบสำหรับให้ผู้เรียนได้กำหนดปัญหาและ
ตั้งสมมติฐานจากงานหรือข้อมูลที่มีอยู่  
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12.2 การแนะมโนทัศน์ (concept introduction) ผู้สอนควรจัดเตรียมบทเรียนโดยให้ 
ความสำคัญกบัปัญหาของผู้เรียน จัดเตรียมความสัมพนัธ์และศัพท์ใหม่ ๆ ที่มีโครงสร้างตามประสบการณ์
ของผู้เรียน เพื่อเป็นการแนะมโนทัศน์  

12.3 การประยุกต์มโนทัศน์ (concept application) เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพนัธ์ 
การค้นพบ และการแนะนำมโนทัศน์ตามลำดบัแล้วผูส้อนควรจดัสภาพการณ์และปัญหาใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้
สะท้อนศักยภาพของตนจากสิง่ที่ได้เรียนรู้มาก่อนหนา้นี้ 

ชนาธิป พรกุล (2554, หน้า 89) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไว้ ดังนี ้ 
1. การเห็นคุณค่าของความคิดเห็นของผู้เรียน เม่ือครูส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดครูต้องยอมรับในสิ่งที่

ผู้เรียนคิด ถ้าความคิดนั้นไม่เหมาะสมหรือมีเหตุผลเป็นหนา้ที่ของครูที่ต้องสอนวิธีคิด การยอมรับและเห็น
คุณค่าของครูเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด  

2. การใช้คำถามการคิดระดับสงูเพื่อดึงความคิดของผู้เรียนออกมา โดยปกติผู้เรียนมีความคิดของ
ตนเองอยู่แล้ว การใช้คำถามในระดับต่าง ๆ ของครูเป็นการล้วงความคิดในสมองผู้เรียนออกมา ผู้เรียนต้องใช้
ทักษะการคิดระดับต่าง ๆ ในการเรียงคำตอบ  

3. การเห็นคุณค่าของกระบวนการคิดมากกว่าคำตอบ หลงัจากผู้เรียนตอบคำถามและได้รบัการ
ยอมรับจากครู ผู้เรียนจะกล้าแสดงกระบวนการคิดของตนเอง ซึ่งเป็นการขยายประสบการณ์ และการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ คำถามที่ครูใช้ให้ผู้เรียนแสดงกระบวนการคิด ได้แก่  

-อะไรทำให้นักเรียนคิดว่า ...  
-ทำไมนักเรียนจึงคิดว่า... 

คำอธิบายของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ครูมองเห็นบางสิ่งบางอย่าง ที่อยู่ภายใต้ความคิดของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับตวัผู้เรียน 

ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 95) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ว่า ใน
การจัดการเรียนการสอนครูจะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (Sociomoral) ให้เกิดขึ้น 
กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เส้นทางสังคมถือว่า
เป็นปัจจัยสำคัญของการสรา้งความรู้ เพราะลำพังกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่ครูจัดให้ผู้เรียน 
แสวงหามาเพื่อการเรียนรู้ไม่เปน็การเพียงพอ ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม การร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและบุคคลอ่ืน ๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้าง
ขึ้น ซับซ้อนขึ้น และหลากหลายขึ้น  

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555, หน้า 32) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์
ไว้ดังนี้  

1. ให้ผู้เรียนถามคำถาม แล้วใชค้ำถามและความคิดเห็นของผู้เรียนในการวางแผนการสอน  
2. ยอมรับและสนับสนนุความคดิเห็นของผู้เรียน  
3. ส่งเสริมความเป็นผูน้ำ ความร่วมมือ การหาแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการนำความคิดเห็นไป

ปฏิบัติ อันเปน็ผลเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
4. ใช้ความคิดเห็น ประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน เพือ่ให้บทเรียนดำเนินไปอย่างมี

ความหมาย  
5. สนับสนุนให้ผู้เรียนเสนอแนะสิ่งที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์หรือสถานการณ์และสนบัสนนุให้

ผู้เรียนทำนายผลที่จะเกิดขึ้น  
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6. สนับสนุนให้ผู้เรียนทดสอบความคิดเห็นของตนเอง เช่น ตอบคำถามที่ตวัเองตั้งขึ้น เดาวา่อะไร
เป็นเหตุและทำนายผลทีต่ามมา  

7. ค้นหาความคิดเห็นของผู้เรียนก่อนนำเสนอความคิดเห็นของครูหรือก่อนศึกษาความคิดเห็นจาก
หนังสือเรียนหรือจากแหล่งอ่ืน  

8. สนับสนุนให้ผู้เรียนทา้ทายความคิดเห็นของกันและกัน  
9. ใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) ซึ่งเน้นความร่วมมือการนบัถือซึ่งกัน

และกันและใช้ยุทธวิธีการแบ่งงานกันทำ  
10. สนับสนนุให้มีการสะท้อนความคิด และมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ความคิดเห็นของกันและกัน 

แสดงความเคารพและใช้ทุกความคิดเห็นที่ผู้เรียนสร้างขึ้น  
11. สนับสนนุให้มีการวิพากษ์วจิารณ์ตนเอง รวบรวมพยานหลกัฐานที่สนับสนนุความคิดเห็น และ

สร้างความคิดเห็นใหม่อันเนื่องมาจากประสบการณ์และพยานหลักฐานใหม่ 
สรุปได้วา่ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เปน็การจัดการเรียนการสอนทีน่ำเสนอ

ปัญหาหรือแนวคิดที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย โดยผูส้อนต้องวางรูปแบบกิจกรรม
และงานทั้งหลายที่ใช้ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง และเป็นการจดัการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญที่ตวันักเรียน 
ผู้สอนเป็นผู้สนับสนนุให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นและทา้ทายเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด ใช้
ความคิดแสดงเหตุผล เห็นคุณคา่ของกระบวนการคิดมากกว่าคำตอบของนักเรียน จัดบรรยากาศในการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติ ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์กบับุคคลและสิง่แวดล้อม 

 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
Woolfolk (1993, p. 491) กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์มี 

4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระและหาคำตอบด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น  

1.1 ถามคำถามให้ผู้เรียนตอบว่าสิ่งนี้ใช่หรือไม่ใช่  
1.2 เน้นผู้เรียนแก้ปัญหาทีละนอ้ย และสามารถอธิบายถึงความหมายในการแก้ปัญหา  

2. พัฒนากระบวนการในการคิดไตร่ตรองของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น  
2.1 ถามผู้เรียนในสิ่งที่ทำโดยให้อธิบายว่าทำอย่างไรและทำไม  
2.2 ถามผู้เรียนว่าสิ่งนี้มีความหมายอย่างไร และนำไปใช้อย่างไร  

3. ศึกษาโครงสร้างความแตกตา่งในเด็กแต่ละคน  
3.1 บันทึกแนวโน้มทั่ว ๆ ไปที่เด็กใช้เป็นหนทางในการแก้ปัญหา  
3.2 บันทึกความเข้าใจผิดของนกัเรียนและสิ่งที่เข้าใจถูกต้อง  

4. ถ้าผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจหรือแก้ปัญหาได้ ครูควรเข้าไปสร้างบรรยากาศในการพูดคุยให้ผู้เรยีน
เกิดแนวคิดเก่ียวกับปัญหานัน้ ตวัอย่างเช่น ครูต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผู้เรียนคิดเกี่ยวกับปัญหานั้นอยา่งไร 
จากนั้นจงึใช้การพูดคุยกระตุน้เร้าให้เด็กคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเปน็ไปได้ในการแก้ปัญหานัน้ หากการแก้ปัญหา
ไม่สามารถทำได้ควรเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการเรียนรู้ใหม่ ตัวอย่างเช่น  

4.1 กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนออกมาว่าพวกเขาทำอะไร และทำไมจึงไมท่ำเชน่นัน้  
4.2 บันทึกสิ่งที่ผู้เรียนทำได้ดีและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากสิ่งนั้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ 
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Gray (1997) ได้กล่าวถึงรูปแบบการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมไว้ ดังนี้  
1. ต้องทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น  
2. สภาพแวดล้อมต้องเป็นประชาธปิไตย  
3. กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
4. ผู้สอนต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนตามเหมาะสม 
นพพร แหยมแสง (2555, หน้า 45) กล่าวสนบัสนุนการนำแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนวา่ แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทัง้ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้
เสนอความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และร่วมมือกันหาเหตุผลมาหักล้างหรือสนับสนนุความคิดต่าง ๆ รวมทั้ง
จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ และชีวิตจริงของนักเรียน  

จิดาภา ลูกเงาะ (2560, หน้า 30) กล่าวว่า การที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์
นั้น ผูส้อนจะต้องฝึกให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติเองให้ไดม้ากที่สุด ฉะนั้นจงึได้เลือกใช้วิธกีารสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญซึ่ง ได้แก่ การสอนโดยใช้คำถาม การสอนแบบอภิปราย การสอนแบบอุปนัย และการสอน
แบบค้นพบโดยการสอนดังกลา่วนี้ เน้นให้นักเรียนเป็นผู้เผชิญปญัหาหรือสถานการณ์ และเสาะแสวงหา
วิธีการแก้ปัญหานัน้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีกระบวนการทำงานกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้เหตุผล หา
เหตุผล แล้วร่วมกันตอบปัญหา ซึ่งครูจะคอยใช้คำถามนำเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
 สรุปได้วา่ รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ ควรเน้นการจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริง สง่เสริมใหนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมุ่งเนน้ให้นักเรียนเป็น
ผู้มีบทบาทในการกระทำ โดยใชส้ถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสง่เสริมหรือกระตุ้น
ให้นักเรียนได้เกิดการคิด ซึ่งครูต้องเตรียมกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ พร้อมกำหนดขั้นตอนให้ชัดเจน 
และคอยช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่ทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ และ
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องลำดับเลขคณิต ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งใช้รปูแบบการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1 แบบทดสอบระหว่างเรียน เร่ืองลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยแบบทดสอบ 

2 ชุด มีลักษณะเปน็แบบปรนยั 4 ตัวเลือก  
2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็น

ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
3 แบบวัดความพงึพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 12 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลูจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  
2. จัดเตรียมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย 

ทำหน้าที่เป็นผู้สอนเอง 
3. ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับเลขคณิต   

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  รวมทั้งชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธีปฏิบัติและ
วิธีดำเนินการจัดการเรียนของผูว้ิจัย  

4. ดำเนินการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น 

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้น ในระหว่างนี้มีการ 
ทดสอบย่อยระหว่างเรียน 2 คร้ัง ดังนี ้

คร้ังที่ 1 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
คร้ังที่ 2 หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

6. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกำหนดแล้ว ดำเนินการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนำแบบวัดความพึงพอใจไปสอบถามนำเรียน  

7. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปทางสถิติและงานวิจัย และใช้สถิติตา่ง ๆ ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  

2. การวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ โดยการหาค่าอำนาจจำแนก (r) พจิารณาจากค่า Corrected  
Item-Total Correlation ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิต ิ

3. การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้สูตรการหาค่าสมประสทิธิ์ 
แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbanch ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิต ิ

4. การวิเคราะห์ผลการหาประสิทธภิาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และร้อยละ 

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ 
ทดสอบค่าที (t-test dependent) 

6. การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean)  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ลำดบัเลขคณิต ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
พบว่า การกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

เร่ือง ลำดับเลขคณิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 41 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.12/82.32 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว ้

2. การวิเคราะห์หาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดบัเลขคณิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  

พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.17 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เท่ากับ 24.19 เมื่อนำคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรียนมา
เปรยีบเทียบกัน โดยใช้สถิติ t test dependent  พบวา่ นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 20.34) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รปูแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมิฐานที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ 

3. การวิเคราะห์หาผลความพงึพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองลำดบัเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5  

พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ นักเรียนนักเรียนมีความพงึพอใจมากทีสุ่ด คือ รายการประเมินข้อ 5 ได้รับแนวความคิดในการแก้ปัญหา

อย่างหลากหลาย และได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมจากครูทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ( X = 3.71)  
รองลงมาคือ รายการประเมินขอ้ 12 การวัดและประเมินผลเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน  

( X = 3.68) และนักเรียนมีความพงึพอใจน้อยที่สุด คือรายการประเมินข้อ 2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน

การเรียน และรู้สึกว่าอยากเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน ( X = 3.29) 
 
การอภิปรายผล 

ผลจากการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เร่ือง 
ลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง  
ลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสทิธิภาพ 80.12/82.32 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เมื่อ
พิจารณาผลทีไ่ด้จะเห็นวา่ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะวา่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง
ลำดับเลขคณิต เนน้ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ข้ึนมาด้วยตัวเองจากพื้นฐานองค์ความรู้เดิม กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้นี้มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท้าทายให้นักเรียนคิด ตั้งคำถามจากที่เกิดจากข้อสงสัยของตัวเอง 
จากนั้นจะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันทำให้นักเรียน
มีความสนใจในเนื้อหาของการเรียนมากขึ้น จึงส่งผลให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สอดคล้องกับ นพพร แหยมแสง (2555, หน้า 24) ได้กล่าวถึง 
เทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดการค้นพบด้วยตนเองว่า เปน็เทคนิคที่ช่วยสง่เสริมศักยภาพทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียน เมื่อนักเรียนสามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ได้ ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา และอาจส่งผลต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขอนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง 
ครูจึงควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบได้ด้วยตนเอง และเสรี คำอั่น (2558) ศึกษาเร่ือง การจัดการ
เรียนการสอนเร่ืองลำดับและอนกุรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มปีระสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.49/80.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และยังสอดคล้องกับ ว่าที่ ร.ต. หญิงขวัญเรือน พานแก้ว 
(2561) ศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
มีค่าเท่ากับ 81.52/81.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎ ี
คอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ลำดบัเลขคณิต มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
เร่ือง ลำดับเลขคณิต เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ดึงเอาองค์ความรู้เดิมที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาเป็นฐานใน
การคิดต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ข้ึนมาใหม่ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปเปน็องค์ความรูข้องตนเองได้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาที่ครูสมมติขึ้น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนทำให้เห็นความคิด
ที่หลากหลายเปน็สิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยแต่ไม่กลา้ถามครูก็สามารถถาม
เพื่อนในกลุ่มได้ และเนื่องจากการจัดกลุ่มเป็นการจัดแบบคละความสารถทำให้เพื่อนสามารถช่วยเพื่อนได้ 
โดยเพื่อนในกลุ่มที่เรียนเก่งสามารถช่วยเหลืออธิบาย หรืออาจสมมติสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ตัวอย่าง เพื่อให้เพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าตนเองสามารถสร้างกระบวนการคิดด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  
นพพร แหยมแสง (2555, หน้า 45) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของบุคคล เกิดจากการที่บุคคลศึกษา วิจัย อ่าน 
เรียน ฝึก หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือ
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึน้ เหมาะสมขึน้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภนสั นงค์นวล (2562) ผลการวิจัย 
พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ เร่ือง สถิติเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.04 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 75.21 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ โดยรวมอยู่ในระดับความพงึพอใจมากที่สุด ซึง่สูงกว่าระดบัความพึงพอใจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวา่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เนน้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีโอกาสแสดงความคิดของตนเองอย่างอิสระ และนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
นักเรียนได้มีปฏสิัมพันธ์ระหวา่งเพื่อนในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดของกลุ่ม  
ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน ได้แสดงความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ต้องนัง่ฟังบรรยายหรือรอ 
ครูสอนแก้สถานการณ์ปญัหาทีค่รูเป็นผู้สร้างขึน้เองโดยที่ตัวนักเรียนไม่ได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วย
ตนเอง ซึ่งนั่นจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเบื่อและไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ ดังนัน้ความรู้ที่เกิดจากการ
สร้างขึ้นมาโดยความเข้าใจของตัวนักเรียนเองและถูกสนับสนนุให้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ เป็นประจำ
จะเป็นการช่วยย้ำความทรงจำ และการระลึกได้ซึง่จำทำให้ความรู้ที่เกิดขึ้นมามีความคงทน  
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ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  
1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีด่ีขึ้น ดังนั้นครูหรือผู้สนใจจะนำไปจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ควรศึกษา
กระบวนการจัดกิจกรรมให้รอบคอบและตรวจสอบเครื่องมือซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องตั้ง 
คำถามที่เกิดจากข้อสงสัยของตนเอง แล้วต้องค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ด้วยต้นเอง หากนักเรียนมีพื้นฐาน
ไม่เพียงพออาจหาข้อสรุปไมไ่ดห้รืออาจได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ครูต้องพยายามสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในแต่ละกลุ่ม คอยกระตุ้น เสริมแรงด้วยการให้กำลังใจ คำชม หรือตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่วิธีการหาคำตอบ  

3. ครูผู้สอนควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนที่ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มได้มีโอกาสการมีส่วน 
ร่วมในกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด มีความกล้าคิดกลา้ตอบ และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครูผู้สอนหรือเพื่อนในกลุ่ม  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

กับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น วิธีการแก้ปัญหา หรือความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
2. ควรนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไ์ปใช้ในการเรียน 

การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถจดจำเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการท่องจำ 

3. ควรจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ หรือ 
ระดับชัน้อ่ืน ๆ  
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