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บทคัดย่อ 

วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 32 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม และใช้วิธีการจับสลากเลือก
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ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t test dependent)  

ผลการวิจัยพบว่า  
    1. การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีค่าประสทิธิภาพ เท่ากับ 83.89/81.09  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80  
       2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (
X = 16.22, S.D= 1.82) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X = 9.84, S.D= 1.72) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05    
 3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบวา่ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับ มาก (X = 4.35, S.D= 0.38) 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง, ความพึงพอใจของนักเรียน 
 
Abstract 

The Independent Study title A Study of Learning Achievement in Mathematics subject 
on Sets topic with Learning Management by using Constructivism Theory of Mathayomsuksa 4 
Students aims to (1) Seek the effectiveness of Learning Achievement in Mathematics subject 
on Sets topic with Learning Management by using Constructivism Theory of Mathayomsuksa 4 
Students to be effective according to the 80/80 benchmark. (2) Compare the learning 
achievement in mathematics subject of Mathayomsuksa 4 Students on Sets topic before and 
after the Learning Management by using Constructivism Theory. (3) Study the satisfaction of 
Mathayomsuksa 4 students to the learning activities from mathematics subject on Sets topic 
by learning with Learning Management by using Constructivism Theory.     

The sample population consisted of 32 students from the first semester of the 
Academic Year 2021, Rajaprachanukroh 49 School, Trat Province. Samples were obtained from 
the cluster sampling by using the classroom as the sampling unit.  The tickets have been 
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conducted to pick the classroom. Research tools are Mathematics learning management plan 
on Sets topic with learning management by the Constructivism Theory, the assessment form 
for mathematics learning achievement on Set topic and the questionnaire on the students’ 
satisfaction with the mathematics learning activities on Sets topic. Data analysis was 
conducted by using percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent. 
The results revealed that  
   1. The finding of the effectiveness of Learning Achievement in Mathematics subject on Sets 
topic with Learning Management by using Constructivism Theory of Mathayomsuksa 4 
Students. It has an efficiency value of 83.89/81.09, which is higher than the 80/80 benchmark. 
    2. The comparison of the learning achievement in mathematics subject of Mathayomsuksa 
4 Students on Sets topic before and after the Learning Management by using Constructivism 
Theory. It was found that the average score after learning was X  = 16.22, S.D = 1.82 which 
was higher than the average score before learning (X = 9.84, S.D = 1.72) with a statistical 
significance level at .05  
3. A study on the satisfaction of Mathayomsuksa 4 students to the learning activities from 
mathematics subject on Sets topic by learning with Learning Management by using 
Constructivism Theory. It was found that the students were satisfied with the learning 
management in mathematics subject on sets topic by using Constructivism Theory was at the 
high level (X  = 4.35, S.D = 0.38) 
Keyword : Mathermatics achievement; Constructivist Theory; Student Satisfaction 
 
บทน า 

วิวัฒนาการของการเจริญก้าวหน้าของโลกได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประเทศไทยเปน็ประเทศหนึ่งที่อยู่
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงนัน้  เพื่อให้สังคมไทยก้าวทนัโลกในยุคโลกาภิวัตน์ จงึต้องปรบัเปลี่ยนแนวคิด
ในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเมธี ลิ้มอักษร (2548, หน้า 21) กล่าวว่า การศึกษาเปน็ส่วนส าคัญซึง่สามารถกล่าวได้
ว่าเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปสังคมหรือสร้างสังคมให้ดีในทุก ๆ ด้าน ปัจจุบนัสื่อการเรียนมีบทบาทในวงการ
การศึกษาในประเทศไทยอย่างมาก ทั้งนี้เปน็ผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจบุัน การน าสื่อการ
สอนมาพฒันาการศึกษานัน้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณคา่และความเหมาะสมควบคู่กันไป  ประเทือง ชนะพันธ์ 
(2552, หน้า 24) กล่าวว่า การด ารงชีวิตของคนเรานั้น ส่วนหนึง่ต้องการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ 
จ าเป็นต้องอาศัยสถานศึกษาหรือโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นสถาบันส าคัญในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าใจชีวิต 
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สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนจะต้องรู้จักแก้ไขปญัหาได้โดยอาศัยสตปิัญญา ความรู้ ประสบการณ์
และคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาชวีิตให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนัน้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 1) จึงได้จัดมวลประสบการณ์เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จกัคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ก าหนดเป็น 8 กลุ่มสาระ ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นสาระทีม่ีความส าคัญ
เพราะเป็นวชิาทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน มีความคิด คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณไ์ด้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ  ท าให้ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และยังเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้วิชา
อ่ืน ๆ ซึ่ง อัมพร  ม้าคนอง (2553, หน้า 2) กล่าวว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มลีักษณะและธรรมชาติเฉพาะตวั 
คณิตศาสตร์จึงมีความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ คนส่วนใหญ่มักมองว่าคณิตศาสตร์เปน็วิชาที่วา่ด้วยตัวเลขและ
การค านวณ และมักคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวชิาที่ยาก เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม มากมาย และไม่มสีื่อ
รูปธรรมที่ใช้แทนได้ชัดเจน แต่แท้จริงแล้วความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นความรู้ที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์มาโดยตลอด 
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2560, หน้า 8) กล่าวว่าคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยคุโลกาภิวัตน์  และกรมวิชาการ (2545, หน้า 8) ได้ให้ความส าคัญไว้ว่า 
คณิตศาสตร์เป็นวชิาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน เปน็วชิาทีส่ร้างสรรค์จิตใจมนุษย์ ซึ่ง
เก่ียวข้องกับความคิด กระบวนการ  เหตุผล และฝึกฝนให้คิดอย่างมีระบบ ฝึกฝนให้เกิดทักษะจนเกิดความ
แคล่วคล่อง แม่นย า รวดเร็ว คณิตศาสตร์จึงมปีระโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

ถึงแม้คณิตศาสตร์จะมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั แต่จากการตรวจสอบคุณภาพทางการ
ศึกษา พบวา่นักเรียนทุกระดบัมแีนวโน้มวา่อ่อนในวชิาคณิตศาสตร์ ดังที่กรมวิชาการ (2543, หน้า 21) กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  เห็นได้จากการรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานปี
การศึกษา 2563 (2563, หน้า 56) พบว่านักเรียนมผีลการประเมินวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 
ในระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 26.04 ระดับจังหวัดคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.38 ระดับโรงเรียนมีเฉลี่ยร้อย
ละ 16.82  จากผลการประเมินพบว่านักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา คณิตศาสตร์และทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ ที่ต่ ามาก จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาเหตุจากครูไม่พัฒนาและน ารูปแบบการเรียนการสอนให้นา่สนใจ ซึ่งโกวิท 
ประวาลพฤกษ์ (2551, หน้า 18) กล่าวไว้ว่าเมื่อครูมีทิศทางในการน าผู้เรียนสู่เปา้หมายทีช่ัดเจน เป็นเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่ฝังแน่นและยั่งยืนมชีิ้นงาน ร่องรอย มีเกณฑ์การให้คะแนนวา่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
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มาตรฐานการเรียนรู้เป็นที่ยอมรบัได้จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แล้วน าลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้การออกแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ผลปลายทาง หรือผลงานของผู้เรียนเมื่อเรียนจบบทมาเป็นหลัก ครูออกแบบอย่างดี คิดอย่างดีแล้ว 
จึงน าองคป์ระกอบส าคัญต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแบบไปลงในแผนการสอน ขยายเพิ่มตามรายละเอียด ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ เมื่อน าไปสอนจริงก็จะเกิดผลการเรียนรู้ ผู้เรียนมคีุณภาพตามที่ระบุไว้ และสุวิทย์ มูลค า, (2544, 
หน้า 30) กล่าววา่ ครูคิดออกแบบก่อนลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีกรอบที่เป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กนัและ
ด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวนการวัดและประเมินผลมีสว่นในการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปพฒันากระบวนการ
เรียนรู้และการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ได้สอดคล้องกันแล้ว ก็จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นได้  
   จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยจึงเห็นวา่การออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการน าทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองที่ให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มี
ความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก การ
เรียนรู้จะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเอง มองเห็นความส าคัญในสิง่ที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าและสรา้งเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา ผู้วจิัยเห็นความส าคัญและความจ าเปน็ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพจึงสนใจที่จะน าทฤษฎีและหลักการการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) มาใช้กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง 
เซต ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1. การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีกา ร
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เรื่อง เซต อยู่ในระดับมาก  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 62 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 32 คน ที่ได้มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม และใช้วิธีการจับสลากเลือก
ห้องเรียน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ตัวแปรตาม คือ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เซต ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ เนื้อหาเรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้เวลาทั้งหมด 13 คาบ 
โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 11 คาบ และท าการ
ทดสอบหลังการเรียน จ านวน 1 คาบ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจได้แนวทางในการวิจัยเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
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2. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนและผู้ที่สนใจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49  จ านวน  11 แผน ผู้วจิัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้  

1.1   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี จากเอกสารต ารา ที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   

1.3   ด าเนินการวิเคราะห์ สงัเคราะห์เนื้อหาสาระ และจุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง เซต ในหนังสือ
เรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

1.4   ศึกษาแนวคิดการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
สาระการเรียนรู ้

1.5   ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้ทฤษฎี ารสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนส าคัญ คือ ขั้นน า ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
ขั้นเสริมความรู้ใหม่   ขั้นประยกุต์ใช้ความรู้ และขั้นประเมินผล  

1.6   จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  11 แผน แผนละ  1 คาบ  คาบละ 50 นาที 

1.7   น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ เพื่อ
พิจารณาเนื้อหาและจุดประสงค ์การเรียนรู ้และน าข้อเสนอแนะในรายละเอียด กระบวนการจดัการเรียนรู้ในแต่
ละแผนการเรียนรู้ เพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไข  
  1.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 11 แผน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และน ามาปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมได้คา่ IOC มีค่า 0.93 น า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เสนอต่อประธานและคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
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 1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4/2  จ านวน  30  คน เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยใช้ทฤษฎี การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้คา่ประสิทธภิาพเท่ากับ 82.46/80.67 

1.10 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการท าวิจัยต่อไป  
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผูว้ิจัยได้ด าเนิน
ตามล าดับขั้นดงันี ้

2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือการวัดผลประเมินผล 
2.2 ศึกษาทฤษฎี และการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.3 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

จ านวนข้อสอบของแบบทดสอบ 
2.4 สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ 
 2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึน้จ านวน 30 ข้อ เสนอต่อประธานและ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ ด าเนนิการปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและคณะกรรมการ
การศึกษาอิสระ 
            2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ทีไ่ด้รับการปรับปรุงแลว้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน (ข้อ 1.8) ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวา่แบบทดสอบแตล่ะข้อสร้างได้ครอบคลุมเนื้อหาและ
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่และน ามาปรบัปรุงแก้ไข  

     2.7  น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC มีค่าเท่ากับ 1.00  
     2.8  น าแบบทดสอบทีผ่่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เชีย่วชาญแล้วมาจัดพิมพ์ แล้วน าไปทดลอง

ใช้ กับนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน  30  คน  
     2.9 น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่าหนึ่ง
ค าตอบให้ 0 มาวิเคราะห์หาค่าความยากงา่ยและคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป คัดเลือก
ข้อสอบที่ใช้ได้จ านวน 20 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่  0.43 – 0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่  0.20 – 
0.87 และค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.86   

   2.10 จัดพิมพ์และท าส าเนาแบบทดสอบที่ผา่นการหาคุณภาพแล้วเพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 49 ต่อไป 
3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ไดด้ าเนินการดงันี ้

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
3.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  
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3.3 สร้างมาตราวัดความพึงพอใจ โดยก าหนดช่วงความรู้สึก เปน็ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด รวบรวมข้อมูลที่บรรจุลงในมาตราวัดที่เป็นลักษณะบ่งชี้หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จ านวน 20 ข้อ 

3.4 สร้างตารางวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
3.5 น าแบบสอบถามวัดความพงึพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต และตารางวิเคราะห์แบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3 ทา่น  ตรวจความชัดเจน 
ความถูกต้อง และดัชนีค่าความสอดคล้องข้อค าถามกับจุดประสงค์เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาโดยการหา
ค่า IOC  

3.6 เลือกข้อความที่มีดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปไว้ ส่วนข้อความที่มีค่าดชันีความ
สอดคล้องน้อยกว่า 0.50  ก็ตัดทิ้งไป บางข้อก็ได้ปรับปรุงแก้ไขและให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบใหม่เพื่อให้ได้
แบบสอบถามตามที่ก าหนดได้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ  

3.7 น าแบบสอบถามวัดความพงึพอใจ จ านวน 10 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00  
ไปใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณ วิเคราะห์โดย
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.81  จากนั้นจัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างต่อไป   

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงไปยัง
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด เพือ่ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ด าเนินการนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพือ่ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน เร่ือง เซต 
3. ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีการสรา้งองค์

ความรู้ด้วยตนเอง จ านวน 11 แผน 
4. เม่ือจัดการเรียนรู้ตามแผนทีก่ าหนดครบถ้วนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. ท าแบบวัดความพึงพอใจที่มตี่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
6. น าผลการทดสอบทีไ่ด้มาตรวจและวิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่

เรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน 
7. น าผลการวัดความพึงพอใจทีม่ีต่อการเรียนมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติของความพึงพอใจของผู้เรียนใน

แต่ละหัวข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และผลการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  โดยการหาคา่เฉลี่ย  ร้อยละ 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่  t-test 
 4. คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน โดยหาค่า
ความยากงา่ย ค่าอ านาจจ าแนก วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่พฒันาโดย สาคร แสงผึง้ 
ส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยการหาสหสัมพันธ์ตามแบบของ เพียร์สัน     
 5. ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่า IOC 

6. ค่าความพึงพอใจ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
 
ผลการวิจัย 

1. การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.89/81.09  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80  
      2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (
X  = 16.22, S.D  = 1.82) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X = 9.84, S.D  = 1.72) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05    

3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก ( X  = 
4.35, S.D  = 0.38)  
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอแล้วนั้น มีสิ่งที่ค้นพบและน่าสนใจน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. จากการทดสอบนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสทิธิภาพ เท่ากับ 83.89/81.09  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เมื่อพิจารณา

เป็นรายเนื้อหา พบว่าทุกเนื้อหามีคะแนนเฉลี่ยของกระบวนการระหว่างเรียนต่อคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์
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มาตรฐาน 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่สรา้งขึ้น  เป็นแผนที่ไดผ้่านขั้นตอนกระบวนการสรา้ง

อย่างมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ ซึ่งได้ค านวณหาค่า IOC  และหาคุณภาพและประสทิธิภาพ โดยน าไป

ทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับชั้นเดยีวกัน ได้พฒันาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จน

ครบทุกขั้นตอน  นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต นี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้

หลักการ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดค านวณ

อย่างถ่องแท้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงท าให้คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนและคะแนนการ

ทดสอบหลังเรียนมีค่าประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ดังที่ สนุันทา  สนุทรประเสริฐ (2550, หน้า 

3) กล่าวว่า แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน เป็นผู้ได้ลงมาปฏิบัติให้มากทีสุ่ด  

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบค าตอบหรือท าส าเร็จด้วยตนเอง  เน้นทักษะกระบวนการ มุ่งให้ผู้เรียนรับรู้ และ

น าไปใช้จริง  สอดคล้องกับพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, หน้า 26 -29) กล่าวว่าวิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ ควรมีความถูกต้องด้านเนื้อหา เที่ยงตรง และครอบคลุมเนื้อหา ตลอดจนภาษา ถ้อยค า รูปภาพ และ

ขั้นตอนควรเหมาะสมกับนักเรียน ผู้สอนสามารถหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือได้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ด้านเนื้อหาและรูปแบบของเครื่องมือว่ามีความถูกต้องเที่ยงตรง และครอบคลุม แล้วน ามาหาเกณฑ์ประสทิธิภาพ

ของสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์คะแนนประสทิธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์ นอกจากนี้ลว้น  สายยศ และอังศนา  สายยศ (2545, หน้า 101) กล่าวว่า การทดสอบหาประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองมือท าได้โดยน าไปทดลองกับนักเรียน แบบรายบุคคล (Individual try out)  แบบกลุม่เล็ก (Small 

Group Try out) และแบบภาคสนาม (Field Try out) แล้วน ามาค านวณหาประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดี

ขึ้น สอดคล้องกับชัยยนัต์ ภูมิสม (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจยัพบวา่ แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีประสทิธิภาพเท่ากับ 74.30/73.01 และสอดคล้องกับพชั

รี   เรืองสวัสดิ์ (2562, บทคัดย่อ)  การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่

ส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัยพบวา่ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทีส่่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความ

น่าจะเป็น ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเทา่กับ 81.90/83.57 และสอดคล้องกับภัทรวดี ยศ

สิริพิมล  (2563, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนตามแนวคิด

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ที่มตี่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้วิชา
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คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี

ประสิทธิภาพ 84.98/82.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

    2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบวา่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (X  

= 16.22, S.D= 1.82) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X = 9.84, S.D= 1.72) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  ที่สร้างขึ้นนั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่

กับความรู้เก่าได้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง ให้มีการน าเสนอ

ความคิด  ผลงาน  ผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ร่วมกัน สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิด

วิเคราะห์ และมีทักษะในการคิดค านวณ โดยล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะทางการคิดค านวณได้อย่างเปน็ระบบ  ท าให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจใน

การเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีครผูู้สอนคอยกระตุ้นค าถามให้นักเรียนเกิดความคิด ซึ่ง นพพร แหยมแสง.(2559, 

ค าน า) กล่าววา่การน าเสนอเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรูใ้นเนื้อหา ผู้เรียนและผูส้อนจ าเป็นจะต้องให้

ความเอาใจใส่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างจริงจังในทุกข้ันตอน ผู้เรียนจะต้องพร้อมที่จะศึกษาเล่า

เรียนอย่างจริงจัง มุ่งมัน่ที่จะศึกษาค้นควา้และท าแบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ เมื่อมีข้อสงสัยจะตอ้งด าเนินการ

ศึกษาหาค าตอบในข้อสงสัยเหล่านั้น โดยอาจร่วมกันศึกษาไปพร้อมกับเพื่อนและกับผู้สอน ส่วนผู้สอนจะมี

บทบาทเปน็ผู้ชว่ยเหลือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องค านึงถึงระดับความสามารถและวุฒิภาวะ

ของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องเร่ิมจากง่ายไปยาก จากรูปธรรมไปสู่กึ่งรูปธรรมและ

นามธรรม ใช้สื่อต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประกอบการศกึษาค้นคว้า เพื่อให้พบกฎเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน 

และกรมวิชาการ (2545, หน้า 188-189) กล่าวว่า หลักการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คดิ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ค านึงถึงความรู้

พื้นฐานของผู้เรียน มีการทบทวนความรู้เดิม ส าหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ในขั้นปฏิบัติกิจกรรมใช้ปัญหาซึ่งมี

ความเชื่อมโยงกับเรื่องราวในขั้นเตรียมความพร้อมใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปหรือเข้าใจหลักการ 

แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน์ ทฤษฎีบท หรือบทนิยามด้วยตนเอง ซึ่งผลการวิจัยยงัสอดคล้องกับ จิรพรรณ คงเคารพ

ธรรม (2553) ได้ศึกษาการเรียนการสอนโดยแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนย่อย ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค
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สกลนคร ระหว่างการสอนโดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอน สตรัคติวิสซึม กับการสอนปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนย่อย ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่สอนโดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม สูงกวา่ที่สอนโดยใช้การสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01  และสอดคล้อง

กับ นัยนา ไพจิตต์   (2557, หน้า 134) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรี

ราชา จงัหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ด้รับการจดัการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสูงกวา่เกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

    3. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบวา่นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.35, S.D= 

0.38) แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียน

คณิตศาสตร์ เพราะครูผู้สอนไดศ้ึกษาและใช้กระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   มีรูปแบบของกระบวนการและมีกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้และ

สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ปฏิบตัิกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ท าให้เข้าใจ

เนื้อหาที่เรียนได้ดี  ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น เกิดทักษะการคิดค านวณ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้ ซึ่ง ทิศนา  แขมมณี (2547) ได้เสนอลักษณะการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ

น าทฤษฎีการสรา้งความรู้ด้วยตนเอง คือ การเน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความส าคัญของ

ความรู้เดิม  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความรู้  ลงมือปฏบิัติจริง ร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้วน าไป

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการและสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ และเพิ่มเติมเปน็องค์ความรู้ที่

สมบูรณ์ต่อไป จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนได้แสดงออก

และมีความสุขในการเรียน ดังนัน้นักเรียนจึงมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ภัทร

วดี ยศสิริพิมล  (2563, บทคัดยอ่) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคิด

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ทีม่ีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู ้โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก และสอดคล้องกับ สมพร  ขวัญสนัเทียะ (2562, บทคัดย่อ) 

ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 (IPASPA Model)  มีค่าเฉลี่ย = 45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.64 ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรก าหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเนื้อหาอ่ืนตามความ
เหมาะสมโดยค านึงถึงผู้เรียนเปน็ส าคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
 2. ควรศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ให้มากข้ึน ทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้มาตรฐานและตรงตามความสนใจของผู้เรียน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นและขยายไปสู่การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่างๆ 
ให้มากข้ึน 
 
ค าขอบคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่อบรมสัง่สอนให้ความรู้ ขอขอบพระคุณอาจารย์
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระที่ค าปรึกษาและค าแนะน าในการท าวจิัยในคร้ังนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี ขอขอบคุณ
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ และขอขอบคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัด
ตราด ตลอดจนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าตลอดการวิจัย 
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