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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง ( Quasi – Experimental Research)  โดยใช้กลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (One group pretest – posttest design) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์ 
เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์  ก่อนเรียนและหลัง
เรียน (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์  เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา  ที่กำลังศกึษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 37 คน ซี่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุม่ (cluster random sampling)  เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ ในรูปแบบออนไลน์ เร่ือง 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีคา่เท่ากับ 76.69/77.30 ซึ่ง
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มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 70/70  ที่กำหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ ในรูปแบบ
ออนไลน์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดบั .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน ์ เร่ือง 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.48,                        
SD = 0.52) 
คำสำคัญ : อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว; การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
 
Abstract 

This research uses an experimental research model. It is research according to the 
Pre-Exprimental Design by choosing the experimental model. One group pretest – posttest 
design aims to (1) study the efficiency of learning management according to constructivist 
theory in the online form on single variable linear inequality (2) Comparison of 
mathematics learning achievement on single variable linear inequality. Learning 
management according to constructivist theory in an online format before and after school 
(3) to study the satisfaction of Mathayom Suksa 3 students towards learning management 
activities according to constructivist theory. in the online form on single variable linear 
inequality The sample group was Mathayom Suksa 3 students at Termsangkhai Pakchong 
Wittaya School. who are studying in the first semester of the academic year 2021, 1 
classroom A total of 37 people were obtained by cluster random sampling. exercises 
between classes, an achievement test and a questionnaire to measure satisfaction. The 
statistics used in the data analysis were mean, percentage, and standard deviation. and t-
test statistics (t-test dependent) 

The results of the research showed that (1) learning management according to 
constructivist theory in the online form on single variable linear inequality of the students 
in Mathayom 3 found that the efficiency of learning management according to the theory 
of constructivism is higher than learning management according to other constructivist 
theories. In the online format titled Single Variable Linear Inequalities, the value was 
76.69/77.30, which was higher than the 70/70 criterion set. (2) Mathematics Learning 
Achievement on Single Variable Linear Inequality. The number of students in grade 3 with 
learning management according to constructivist theory in an online format after school is 
higher than before. At the.05 level (3), the satisfaction of Mathayomsuksa 3 students with 
the learning management activities according to constructivist theory. In the online format 
on single variable linear inequalities, it was found that overall, the students had a high 
level of satisfaction (�̅�= 4.48, S.D. = 0.52). 

Keywords: single variable linear inequality; Learning management according to 
constructivist theory 
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บทนำ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เปน็ระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ 
คณิตศาสตร์ จึงมปีระโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการ
เรียนการสอน ทำให้ครูผู้สอนมกีารจัดการเรียนการสอนได้อยา่งหลากหลายทีน่อกเหนือจากแบบเดิม ๆ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน และเปน็ที่ทราบกันดีวา่ในยุคปัจจบุันเปน็ยุคแห่งเทคโนโลยี การสื่อสารไร้พรมแดน ไร้ขีดจำกัด ไม่วา่
จะอยู่สถานที่ใด มีการเชื่อมต่อสื่อสารกัน ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกวา้งขวาง โดยเทคโนโลยีทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อวงการศึกษา กลา่วคือเป็นการเพิ่มช่องทางใน การสื่อสาร การถ่ายทอด
เนื้อหาความรู้ บทเรียน การเข้าถึงบทเรียน และองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายและนา่สนใจ ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาหาแนวทางในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
(กลชาญ อนันตสมบูรณ์, 2557) 

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เปน็การเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยผู้เรียนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้จากการสัมพันธ์กบัสิ่งทีพ่บเห็นกบัความรู้ความ
เข้าใจที่มี     อยู่เดิมเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดยีว เป็นเนื้อหาที่เป็นนามธรรม นักเรียนอาจจะเข้าใจยากและเบื่อหน่ายในการเรียน ทำความเข้าใจกับ
เนื้อหาได้ยาก อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนยังไมห่ลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เมื่อปี
การศึกษา 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนนั้น กำหนดเรียนตามสื่อ DLTV พบวา่ ผู้เรียนก็สามารถ
ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ในส่วนหนึง่ แต่นักเรียนบางส่วนยังเรียนรู้
ได้ไม่ทนัเพื่อนเนื่องจากเนื้อหาการเรียนนั้นอาจจะยาก บางคร้ังเรียนตามไมท่ัน และการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยังไม่หลากหลาย ผู้วิจยัจึงได้ ดำเนินการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
รูปแบบออนไลน์ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนน่าสนใจ มีความ
หลากหลายทางด้านการเรียนรูแ้ละเหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปจัจุบันเพิ่มมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์ เร่ือง 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์                
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์  เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ ในรูปแบบออนไลน์  เร่ือง อสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ ในรูปแบบออนไลน์  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน ์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ ในรูปแบบออนไลน ์
ตัวแปรตาม  ได้แก่   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  เนื้อหาที่ใช้  คือ เนื้อหาหนังสือ สสวท. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ซึ่งมีเนื้อหาย่อยตามหัวข้อต่อไปนี้ 

    1)  แนะนำอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว         จำนวน    2 คาบ 
    2)  คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว               จำนวน    2 คาบ 
    3)  การแก้อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว                  จำนวน    4 คาบ 
    4)  โจทย์ปัญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว      จำนวน    3 คาบ 

2.  ระยะเวลาที่ใช้  คือ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน ถึง วนัที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2564 ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนรู้ตามเนื้อหา 11 คาบ คาบละ 50 นาที  

3.  ประชากร  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเติมแสง
ไขปากช่องวทิยา 2 ห้องเรียน จำนวน 73 คน 

4.  กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเติม
แสงไขปากช่องวิทยา จำนวน 37 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุม่ จับสลากมา 
1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียนโดยคละความสามารถทุกห้องเรียน  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.  ได้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์ เร่ืองอสมการ    
เชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มปีระสทิธภิาพเหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ ในรูปแบบออนไลน ์

3.  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจในการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี      
คอนสตรัคติวิสต์  ในรูปแบบออนไลน์  มาพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 

ความหมายตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ได้มีผู้ให้ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ดังนี้  
สุมาลี  ชัยเจริญ(2551:102) ได้กล่าวถึงความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist 

Theory) ว่า เปน็ทฤษฎีที่วา่ด้วยการสร้างความรู้มีพฒันาการมาจากปรชัญาปฏิบัตนิิยม  (Pragmatism) ที่
นำโดยเจมส์ (James) และดิวอี ้(Dewey)ในต้นคริสต์ศตวรรษที่20และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
เก่ียวกับวิธีการหาความรู้ในปรัชญวิทยาศาสตร์ (Philosophy  of  Science)  ทีน่ำโดย  ปอป เปอร์ 
(Popper)  และเฟเยอราเบนด์ (Feyerabend)  ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20  จากการบุกเบิกของ
นักจิตวิทยาคนสำคัญ ๆ เช่น เพยีเจต์ (Piaget)  ออซูเบล (Ausubel) และเคลลี่ (Kelly)  และพัฒนาต่อมา
โดยนักการศึกษากลุ่มคอนสตรคัติวิสต์ (The (Constructivism)  เช่น  ไดรเวอร ์(Driver) เบล (Bell) 
(คามี (Kamil) นอด  ดิงส์  (Noddings)  วอน  เกลเซอร์สเฟลด์  (Von  Giasersfeld)  เฮนเดอร์สัน
(Henderson) และอันเอดร์ฮิล (Underhill) เป็นต้น  

Copp (1994 : 556 ) ได้ให้ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ว่าเปน็ กระบวนการเรียนรู้ทีไ่ม่
หยุดนิ่งอยู่กับที่ในการสรา้ง การรวบรวม และการตกแต่ง ความรู้ นักเรียนมีโครงสร้างความรู้ที่ใช้ในการ
ตีความหมายและทำนายเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวเขา โครงสรา้งความรู้ของนักเรียนอาจแปลกและแตกต่าง
กันจากโครงสร้างความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ Copp (1994: 556) ยังกล่าวถึง ทรรศนะเชิงวัฒนธรรม
สังคมของคอนสตรัคติวิสต์ วา่การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสังคมและเปน็การร่วมมือกันระหว่างผู้สอน
และนักเรียน นอกจากนี้ผู้ใหญ่ทีอ่ยู่รอบตัวนักเรียน ภาษาและวฒันธรรมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

จากความหมายดังกล่าวจงึสรุปความหมายของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ได้วา่ เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นจากผู้เรียนเอง ซึ่งผู้เรียนจะนำสิ่งที่พบเห็นผนวกกับความรู้เดิมแล้วมาสร้างเปน็องค์ความรู้ใหม่ ซึ่ง
ความรู้นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ความรู้
นั้นได้อย่างลึกซึ้ง 
 

แนวคิดพื้นฐานของคอนสตรัคติวิสต์  
วิมลรัตน์  สนุทรโรจน์ (2551 : 154)  ได้กล่าวถึง  แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

(Constructivism) ว่า  เปน็วิธีการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเกิดขึ้นภายในบุคคล  บุคคลเปน็ผู้สรา้งความรู้ด้วย
เหตุผลจากความสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม  เกิดเป็นโครงสรา้งทาง
ปัญญา  ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัญญาของผู้เรียนได้แตส่ามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา
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ได้  โดยจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา หรือเกิดภาวะไม่สมดุลทางปัญญาข้ึน  ซึ่งเป็น
สภาวะทีป่ระสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม  ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับ
ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม  แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่  การเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism
ครูผู้สอนจะต้องมีบทบาท  ดังนี ้

1.   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต  สำรวจเพื่อให้เห็นปัญหา 
2.   มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่น แนะนำถามให้คิด  เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบหรือสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง 
3.   ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดค้นต่อ ๆ ไป  ให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม  พฒันาให้ผู้เรียนมี

ประสบการณ์กว้างไกล 
4.   ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน  ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่าง ๆ  การปฏบิัติ 

การแก้ปัญหาและพฒันา  และการเคารพความคิดและเหตุผลของคนอ่ืน ๆ ตามแนวคิดนี้ผู้เรยีนสามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ได้หากมีการจัดการศึกษาที่เอ้ืออำนวยในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่กระตุน้ให้ผู้เรียนคิด
และสร้างสรรค์ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้อย่างมีพลัง  เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออำนวยต่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองและได้เห็นผลงานของตนเอง  มีความหมายและสร้างความพึงพอใจ
ส่วนตัว  อันจะเป็นแรงจงูใจที่ดสีำหรับผู้เรียน  โอกาสในการเลอืกเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดความพึง
พอใจ  ยิ่งผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นเท่าไร  โอกาสที่จะเกิดความอยากลงมือทำก็ยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น  และหาก
ผู้เรียนสนใจทำงานชิ้นใดชิน้หนึง่อย่างจริงจัง  โอกาสที่ผู้เรียนจะได้ความรู้ใหม่ๆ ยิ่งมีมากข้ึน 

ทิศนา แขมมณี (2551 : 90-91)  ได้กล่าวถึง  แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไว้วา่ ทฤษฎี
พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget และ Vygotsky เปน็รากฐานที่สำคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
โดย Piaget อธิบายวา่ พัฒนาการทางเชาวนป์ัญญาของบุคคลมกีารปรับตัวผา่นกระบวนการซึมซาบ    หรือ
ดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรา้งปญัญา (accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลรับและซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพนัธก์ับความรู้หรือโครงสร้างทางปญัญาที่มีอยู่
เดิม หากไม่สามารถสัมพนัธ์กันได้ จะเกิดภาวะไมส่มดุลขึน้ (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ
ให้อยู่ในภาวะสมดุล (equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา Piaget เชื่อว่าคนทุกคน
จะมีการพัฒนาเชาวนป์ัญญาตามลาดับขั้น จากการมปีฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (logical –mathematical 
experience) รวมทัง้การถ่ายทอดความรู้ทางสงัคม (social transmission) และกระบวนการพฒันาความ
สมดุลของบุคคลนั้น ซึ่งสอดคลอ้งกับสุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2550: 2) ที่กล่าวไว้วา่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หรือ
ทฤษฎีสรรคนิยมมีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย นักทฤษฎคีอนสตรัคติ
วิสต์หรือนักทฤษฎีสรรคนิยมไดป้ระยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาและปรชัญาการศึกษาดังกล่าวในรูปแบบและมุมมอง
ใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 
ที่เน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคลและกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต์เชิงสงัคม (Social Constructivism) ที่
เน้นการสร้างความรู้โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม ดังมีรายละเอียดดังนี้  

1. กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเ์ชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) เป็นกลุ่มที่เน้นการเรียนรู้
ของมนุษย์เป็นรายบุคคล โดยมคีวามเชื่อว่ามนษุย์แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติแรงจูงใจและความ
สนใจอยู่แล้ว เมื่อได้เร่ิมรับรู้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ ทางกายภาพในชีวิตประจำวนั ก็จะเกิดการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ดังนัน้ ครูจึงมีบทบาทเปน็ผู้พฒันาให้ผู้เรียนแต่ละคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธคีิด เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มนี้อิงทฤษฎีของเพียเจต์เป็นสำคัญ  

2. กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเ์ชิงสังคม (Social Constructivism)  
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กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจาก วีกอทสกีซึ่งเชื่อว่าสังคมและ
วัฒนธรรมจะเปน็เครื่องมือทางปัญญาทีจ่ำเปน็สำหรับการพัฒนา รูปแบบและคุณภาพของปัญญา กลุ่ม
แนวคิดนี้มีแนวคิดสำคัญที่ว่า “ปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาดา้นพุทธปิัญญา” ผู้ใหญ่ 
หรือผู้ที่มีความอาวุโส เชน่ พ่อแม่ และครูจะเป็นตวัเชื่อมสำหรบัแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาดา้น
พุทธิปัญญา ตามแนวคิดของวีกอทสกี ดังกล่าวข้างต้นทีว่่า เด็กจะพัฒนาในกลุ่มของสงัคมที่จัดขึ้น  

จากศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตส์รุปได้ว่า เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวของบุคคล โดยทีบุ่คคลเป็นผูส้ร้างความรู้จากการสัมพันธ์กับสิง่ที่ไดพ้บเห็น พบเจอ กับความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมของบุคคลจึงทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

 
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ได้จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทผู้เรียน (สำนัก

การศึกษา. 2551: 6) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้  
ขั้นที่ 1 ข้ันชักชวน (Invitation) เป็นขั้นที่ครูมีบทบาทสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย

การตั้งคำถามหรือให้ผู้เรียนสังเกตสภาพแวดล้อมใดๆ แล้วตัง้คำถามพร้อมทั้งพิจารณาคำถามหรือปัญหาที่
ต้องการคำตอบ 

ขั้นที่ 2 ข้ันสำรวจ / ค้นพบ / สร้าง (Exploration/Discovery/Creation) เป็นขั้นที่ผู้เรียน มี
บทบาทสงูคือลงมือปฏิบัติเปน็กลุ่มย่อย ออกแบบและปฏบิัติการทดลอง หรืออภิปรายเพื่อหาข้อยุติ เป็นต้น 
ดังนั้นครูจึงมบีทบาทเปน็ผูส้่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้  

ขั้นที่ 3 ข้ันนำเสนอผลการศึกษาและการแก้ปัญหา (Proposing Explanation and Solution) 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนนำเสนอมโนทัศน์ใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ขั้นที่ 2 ร่วมกันทั้งชั้นเรียนและย้อนกลับ 

ขั้นที่ 4 ข้ันประยุกต์หรือนำไปใช้ (Take Action) เป็นขัน้ที่ผู้เรียนนำความรู้ที่สรา้งขึ้นมาประยกุต์ใช้
ในสภาพการณ์ที่เป็นจริง หรือในสถานการณ์ใหม่ 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ สรุปได้ว่ามีรูแปบบการจัดการ
เรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ข้ันชักชวน  ขั้นที่ 2 ข้ันสำรวจ/คน้พบ/สร้าง ขั้นที่ 3 ขั้นนำเสนอผลการศึกษา
และการแก้ปัญหา และขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์หรือนำไปใช้ 

 
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  

ทิศนา แขมณี (2551 : 94-96) เสนอวิธีการนำทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไปใช้ใน การเรียนการสอนไว้
หลายประการ ดงันี้  

1. ผลของการเรียนรู้มุ่งเน้นไปทีก่ระบวนการสรา้งความรู้ และการตระหนักรู้ใน กระบวนการนัน้ 
เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเห็น 

2. เป้าหมายของการสอน จะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ ที่แนน่อนตายตัว 
ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้ทักษะตา่งๆ จะตอ้งให้มี
ประสิทธิภาพถึงขั้นทำได้และแก้ปัญหาจริงได้  

3. ในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว ผู้เรียนจะต้อง เปน็ผู้จัดทำกบั
ข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กบัสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ ผู้เรียนจดัทำ ศึกษา 
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สำรวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผดิลองถูกกับสิ่งนัน้ๆ จนเกิดเปน็ความรู้ความเข้าใจขึ้น ดังนั้น ความเข้าใจเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด  

4. ครูจะต้องพยายามสรา้งบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้เกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนต้องมีโอกาส
เรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับบุคคลอื่น ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึน้ และ
หลากหลายข 

5. ในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยผู้เรียนจะทำด้วยตนเองและ
ควบคุมตนเองในระหว่างการเรียนรู้  

6. บทบาทการสอนของครูเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอด ไปเปน็ผู้ให้ความร่วมมือ อำนวยความ
สะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้  

7. การประเมินผลการเรียนการสอน ต้องเป็นไปตามสภาพจริงและหลายหลายวิธียืดหยุน่ไปตาม
ลักษณะความสนใจ และสร้างความหมายที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล  
 

บทบาทของครูในการจดัการเรยีนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542 : 15 - 16) ได้กล่าวเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรคัติ

วิสต์ ไว้วา่ครูผู้สอนจะต้องมีบทบาทดงันี้  
1.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต สำรวจ เพื่อให้เห็นปัญหา  
2.  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่น แนะนาถามให้คิด เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบหรือสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง  
3. ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่ม พฒันาให้ ผู้เรียนมี

ประสบการณ์กว้างไกล  
4.  ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่างๆ การปฏิบตัิการ

แก้ปัญหาและพฒันา และการเคารพความคิดและเหตุผลของคนอ่ืนๆ  
 สมทรง สุวพานชิ (2551 : 3) ได้กล่าวเก่ียวกับบทบาท ของครูในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์ ว่า พฤติกรรมที่สำคัญสำหรับครู ในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ คือ  
1. ครูจะต้องถึงความรู้เดิมของผู้เรียนออกมาให้ได้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมอะไรอยู่บ้าง  
2. จากนั้นครูจะต้องสรา้งสิ่งกระตุ้นที่ทา้ทายผู้เรียน ให้เขาตั้งสมมติฐาน ตั้งคำถาม และคิดทบทวน

ว่าความรู้เดิมที่เขามีอยู่คืออะไร ครูจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และหาวิธีทีจ่ะตอบ
คำถามนัน้  ให้ได้  

3. ครูจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไม่ใช้ให้
นั่งดูเฉย ๆ ผู้เรียนจะทำอะไรก็ทำไป ครูต้องเน้นถึงกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนได้ปฏบิัติ  

4. ครูที่จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ต้องวางแผนการสอนอย่างมากที่จะคดิ
คำถามล่วงหนา้ เพื่อที่จะถามผู้เรียนเพื่อให้เขาได้แสดงออก และควรจดลงในแบบเตรียมการสอนด้วย โดย
คำกริยาที่ครูควรใช้ในการตั้งคำถามกับผู้เรียนคือวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน ทำนาย ประเมิน เปรยีบเทียบ 
สร้างสรรค์ เพราะคำกริยาเหลา่นี้ จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่ลึกซึ้ง คิดวิเคราะห์และหาทางพสิูจน์มากข้ึน  

5. ครูจะต้องให้เวลาผู้เรียนที่จะได้ทำงานคนเดียว หรือทำงานกบัเพื่อน หรือทำงานเปน็กลุ่ม และ
ต้องให้มีการติดต่อเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ติดต่อกับโลกความเป็นจริงด้วย ต้องเน้นวา่สิ่งที่เรียนรู้เชื่อมโยงกัน
อย่างไร และเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในโลกของเขาอย่างไร วธิีการหนึ่งคือ จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
อาจจะประมาณ    4-5 คนต่อกลุ่ม และมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกด้วยว่า
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งานนั้นคืออะไร กำหนดหน้าที่และมอบหมายหนา้ที่ให้ทำ ครูตอ้งช่วยประสานงานให้งานดำเนินไปได้ ให้
โอกาสผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน  
 

บทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(หทัยชนนับ์ กานต์การนัยกุล  2556 : 38-39) ได้กล่าวเก่ียวกับบทบาทของนักเรียนว่าในการเรียน

ตามทฤษฎี นักเรียนจะมบีทบาทเป็นผูป้ฏิบัติและสร้างความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยตัวเอง บทบาทที่คาดหวัง
จากนักเรียนคือ 

1.  มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกคร้ังด้วยความสมัครใจ 
2.  เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ตา่ง ๆ ทีม่ีอยู่ด้วยตนเอง 
3.  ตัดสินปัญหาตา่ง ๆ อยา่งมีเหตุผล 
4.  มีความรู้สึกและความคิดเปน็ของตนเอง 
5.  วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้ 
6.  ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองทำอยู่และทีไ่ด้รับมอบหมาย 
7.  นำสิ่งที่เรียนรูไ้ปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริง 
 
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ทิศนา แขมณี(2551 : 94-96) เสนอวิธีการนำทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไปใช้ในการเรียนการสอนไว้

หลายประการ ดงันี้  
1. ผลของการเรียนรู้มุ่งเน้นไปทีก่ระบวนการสรา้งความรู้และการตระหนักรู้ใน กระบวนการนัน้ 

เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝน กระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเห็น  

2. เป้าหมายของการสอน จะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ ที่แนน่อนตายตัว 
ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้ ทักษะตา่งๆ จะตอ้งให้มี
ประสิทธิภาพถึงขั้นทำได้และแก้ปัญหาจริงได้  

3. ในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว ผู้เรียนจะต้อง เปน็ผู้จัดกระทำ
กับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กบัสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ ผู้เรียนจดักระทำ 
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิด เป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น ดงันั้น ความ
เข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด  

4. ครูจะต้องพยายามสรา้งบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้เกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนต้องมีโอกาส
เรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือและการ แลกเปลี่ยนความรูค้วามคิด และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับบุคคลอื่น ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ ของผู้เรียนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึน้ และ
หลากหลายขึ้น  

5. ในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยผู้เรียนจะทำด้วยตนเองและ
ควบคุมตนเองในระหว่างการเรียนรู้  

6. บทบาทการสอนของครูเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอด ไปเปน็ผู้ให้ความร่วมมือ อำนวยความ
สะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้  

7. การประเมินผลการเรียนการสอน ต้องเป็นไปตามสภาพจริงและหลายหลาย วิธียืดหยุน่ไปตาม
ลักษณะความสนใจ และสร้างความหมายที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
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Riley (อ้างถึงใน สมทรง สุวพานิช 2551 : 4) กล่าวว่า แผนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ มี
องค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้  

1. การตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองที่จะสอนอย่างไร โดยวิธีการที่จะตรวจสอบ ครู 
สามารถใช้วิธีการได้หลากหลาย เช่น การอภิปราย การสัมภาษณ์ การใช้สถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกว่ามีความรู้อะไรบา้ง ก่อนจะเร่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน  

2. จากนั้นเร่ิมดำเนินกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์นัน้โดยตรง  
3. ในขั้นสรุป ต้องให้โอกาสผู้เรียน ได้คิดวิเคราะห์วา่ตนเอง ได้เรียนรู้อะไรบ้างในกิจกรรมขั้นนี้ เช่น 

การนำเสนอ การสรปุความรู้ การอภิปรายความคิดรวบยอด เป็นตน้  
4. การประเมินผลการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์สามารถประเมนิได้ทุกข้ันตอน 

การประเมินจะเปน็การประเมนิพัฒนาการของผู้เรียน มากกว่าที่จะตัดสนิว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่าน ซึง่ขั้นนี้
จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนคือ จะทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกว่าสิ่งทีเ่รียนรู้และปรับปรุงการเรียนรู้คืออะไร  

 
การประเมินผลตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
Begg (1991 : 11-16, อ้างถึงใน คฤหัสถ์ บุญเย็น 2546 : 33-36) กล่าวถึงการ ประเมินผลตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วา่ ครูต้องพิจารณาถึงชนิดของข้อมูลยอ้นกลับที่ตัวครูและนักเรียนต้องการทั้งก่อน
การเรียนการสอน ระหว่างการเรียนการสอนและหลงัการเรียนการสอน ซึ่งข้อมูลย้อนกลับนี้คอื คาตอบของ
คาถามในช่วงต่างๆ ของการเรียนการสอน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 แผน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1. แบบฝึกหัดระหว่างเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จำนวน 4 แบบฝึกหัด ซึ่งเป็นแบบอัตนัย ดงันี ้
1)  แนะนำอสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว                   จำนวน   10  ข้อ  
2)  คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว              จำนวน   10  ข้อ  
3)  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว      จำนวน    5  ข้อ   
4)  โจทย์ปัญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    จำนวน    3  ข้อ  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ซึ่งเป็น แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  
           3.  แบบสอบถามความพึงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์ ดว้ยโปรแกรม Google form  จำนวน 10 ข้อ 
โดย ใช้เกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับแบบวดัความพึงพอใจ (Likert scale)    
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
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1.  ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคำแหง ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 

2.  จัดเตรียมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
ออนไลน์ แล้ววางแผนดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอนเองผ่านโปรแกรม       
Google Meet 

3.  ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผ่านโปรแกรม Google Meet  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  บทบาทของผู้เรียน เป้าหมายของการเรียน วิธีวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อ
นักเรียนจะไดป้ฏิบัติตนในการเรยีนการสอนได้อย่างถูกต้อง และแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน 
ประกอบด้วยนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง อ่อน  

4.  ดำเนินการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น ผา่น Google form 

5.  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น ในระหวา่งนี้มีการ
ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 4 ครั้ง โดยสร้างด้วย Google form ใน Google Classroom ดังนี้ 

1)  แนะนำอสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว                   จำนวน   10  ข้อ  
2)  คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว              จำนวน   10  ข้อ  
3)  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว     จำนวน    5   ข้อ   
4)  โจทย์ปัญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    จำนวน    3  ข้อ  

6.  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกำหนดแล้ว ดำเนินการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่าน Google form และนำแบบสอบถามวดัความพึงพอใจไป
สอบถามนำเรียน โดยสร้างด้วย Google form 

7.  นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธทีางสถิติและแปลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปทางสถิติและงานวิจัย และใช้สถิติตา่ง ๆ ดังนี ้

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

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

3.  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์โดยใช้สูตรการหาคา่สมประสิทธิ์ 
แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbanch ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิต ิ

4.  การวิเคราะห์ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และร้อยละ 

5.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกอ่นเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ 
ทดสอบค่าที (t-test dependent) 

6.  การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มปีระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 70/70 

พบว่า การกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
เร่ืองอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 จำนวน 37 คน มีประสิทธภิาพเท่ากับ 
76.69/77.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 ที่กำหนดไว ้

2. การวิเคราะห์หาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต ์

พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.51 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เท่ากับ 15.46  เมื่อนำคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกัน โดยใช้สถิติ t test dependent  พบวา่ นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 21.72) แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเปน็ไปตามสมมติฐานทีผู่้วิจัยกำหนดไว้ 

3. การวิเคราะห์หาผลความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.48) และเมื่อพิจารณาเปน็
รายข้อ พบว่า นักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ คือ รายการประเมินข้อ 10 การวัดและ
ประเมินผลเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่ ( X = 4.76)  รองลงมาคือ รายการประเมินข้อ 7 สื่อที่ครู
นำมาใช้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา( X = 4.73) และ รายการประเมินข้อ 9 การจัดกิจกรรม
ช่วยให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวนัได้ ( X = 4.54) และนักเรียนมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดบั คือรายการประเมินข้อ 4  นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ซักถาม 
ข้อสงสัย และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหา วิธีคิด เหตุผลของตนต่อสมาชิกในกลุ่ม (X = 4.32)  รายการ
ประเมินข้อ 1 สถานการณป์ัญหาที่ครูนำเสนอมีความนา่สนใจและท้าทายความคิด (X = 4.32) และรายการ
ประเมินข้อ 3 นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา ( X = 4.19) 

ผลจากการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เร่ือง 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี้ 

1.  การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  ประสทิธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ในรูปแบบออนไลน์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีค่าเท่ากับ 76.69/77.30 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์  
70/70  ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาผลที่ได้จะเห็นว่า ทัง้นี้อาจเปน็เพราะว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองเอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ข้ึนมาด้วยตัวเอง
จากพื้นฐานองค์ความรู้เดิม กิจกรรมการจัดการเรียนรู้นี้มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท้าทายให้นักเรียนคิด ตั้ง
คำถามจากที่เกิดจากข้อสงสยัของตัวเอง จากนั้นจะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อน 
ๆ ในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันทำให้นักเรียนมีความสนใจในเนือ้หาของการเรียนมากข้ึน จึงส่งผลให้กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สอดคล้องกับ 
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จักรพันธุ์ เขียนวงศ์ (2562) ไดท้ำการศึกษา การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ บทเรียน
ออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปร
เดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้สมการและอสมการพหุ
นามตัวแปรเดียว ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยบทเรียนออนไลน์ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 89.75/82.68 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80  และยังสอดคล้องกับ ธิติมา ขันตรี
(2562) ได้ทำการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน โดยการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติ
วิสต์ เร่ือง อัตราส่วน ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 83.38/80.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่กำหนดไว้ และอัญชนา คำน้อย (2561) ได้ทำการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง 
สัดส่วนและโจทย์ ปญัหาสัดส่วน ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเตรียมอ
ดุมศึกษาพัฒนาการ พบว่า  กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง สัดส่วนและโจทยป์ัญหาสัดส่วน ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพ 91.19/83.57 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไวสู้งกว่า 80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ ในรูปแบบออนไลน์  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปน็เพราะวา่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคนได้นำองค์ความรู้เดิมที่นักเรียน
เคยเรียนรู้มาเป็นฐานในการคิดต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ข้ึนมาใหม่ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปเปน็องค์ความรู้ของตนเองได้เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่ครูสมมติขึ้น มกีารอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพื่อน
ในชั้นเรียนทำให้เห็นความคิดทีห่ลากหลายเป็นสิ่งทีท่ำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี นักเรียนที่มขี้อสงสัยแต่ไม่
กล้าถามครูก็สามารถถามเพื่อนในกลุ่มได้ และเนื่องจากการจัดกลุ่มเป็นการจัดแบบคละความสารถทำให้
เพื่อนสามารถช่วยเพื่อนได้ โดยเพื่อนในกลุ่มที่เรียนเก่งสามารถช่วยเหลืออธิบาย หรืออาจสมมติสถานการณ์
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ตัวอย่าง เพื่อให้เพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าตนเองสามารถสร้างกระบวนการคิดด้วย
ตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ จักรพันธุ์ เขียนวงศ์ (2562) ได้ทำการศึกษา การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการและ
อสมการพหุนามตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง การแก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยบทเรียนออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 
และยังสอดคล้องกับ ธิติมา ขันตรี (2562) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน โดยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบวรมงคล ที่ได้รบัการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และอัญชนา คำน้อย (2561) ไดท้ำการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เรื่อง สัดส่วนและโจทย์ ปัญหาสดัส่วน ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปี ที่ 1 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ พบวา่ การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียน
และหลังการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนการเรียนอย่างมีนยัสำคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .05 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ในรูปแบบออนไลน ์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน
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ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปน็เพราะว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีโอกาสแสดงความคิดของตนเองอย่างอิสระ และนักเรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง อีกทั้งนักเรียนได้มปีฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาข้อสรุปที่ดี
ที่สุดของกลุ่ม ทำให้นักเรียนรู้สกึสนุกกับการเรียน ได้แสดงความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ตอ้งนั่งฟัง
บรรยายหรือรอครูสอนแก้สถานการณ์ปัญหาที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้นเองโดยที่ตัวนักเรียนไม่ได้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ด้วยตนเอง ซึ่งนัน่จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเบื่อและไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ ดงันั้นความรู้ที่
เกิดจากการสร้างขึ้นมาโดยความเข้าใจของตัวนักเรียนเองและถูกสนับสนุนให้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
เป็นประจำจะเปน็การชว่ยย้ำความทรงจำ และการระลึกได้ซึ่งจำทำให้ความรู้ที่เกิดขึ้นมามีความคงทน ซึ่ง
สอดคล้องกับ จักรพันธุ์ เขียนวงศ์(2562 ) ได้ทำการศึกษา การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติ
วิสต์ บทเรียนออนไลนท์ี่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการและอสมการพหุ
นามตัวแปรเดียวของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  พบวา่ ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การแก้สมการและ
อสมการพหุนามตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ ธิติมา ขันตรี(2562) ได้ทำการศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน โดยการจัดกิจกรรมตามแนวคดิทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ พบว่า ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติ
วิสต์ เร่ือง อัตราส่วน มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก และอัญชนา คำน้อย(2561) ได้ทำการศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง สัดส่วนและโจทย์ ปัญหาสดัส่วน ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตรต์ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  
 
ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  
1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีด่ีขึ้น ซึ่งนักเรียนไดน้ำองค์ความรู้เดิม มาศึกษา ต่อยอดจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ทำ
ให้มีความรู้ที่ฝังแน่นและคงทน 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีการตั้ง
คำถามที่เกิดจากข้อสงสัยของตนเอง แล้วมีการค้นคว้าจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แต่หาก
นักเรียนมีพื้นฐานไม่เพียงพออาจหาข้อสรุปไม่ได้หรืออาจได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ครูจึงต้องพยายามสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน คอยกระตุ้น เสริมแรงด้วยการให้กำลังใจ คำชม หรือตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การค้นหา
วิธีการหาคำตอบ  

3.  ครูผู้สอนควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูได้จัดขึ้นซึ่งการเรียนรูปแบบ
ออนไลน์มีเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในการทำกิจกรรม นักเรียนได้ฝึกคิด 
มีความกล้าคิดกลา้ตอบ และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอนหรือเพื่อน ๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
1.  ควรศึกษาการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบ

ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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2.  ควรนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์ ในรูปแบบ
ออนไลน์ ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
จดจำเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการท่องจำ และสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น 

3.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในเนื้อหาสาระอืน่ ๆ 
หรือระดับชั้นอ่ืน ๆ ในรูปแบบออนไลนท์ี่หลากหลาย 
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