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บทคัดย่อ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ที่เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ 1 ห้อง และได้มาโดยใช้เทคนิคสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
sampling) ได้มา 1 ห้อง จาก 10 ห้อง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จ านวน 40 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และ สถิติทดสอบ t- test dependent เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (2) แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และ (3) แบบวัดความพึงพอใจ  
  ผลการวิจัยสรปุได้ดงันี้  (1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.00/82.77 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
(2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมเท่ากบั 4.47  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กับ 0.37 แสดงว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งตรงกับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research (1) to develops learning activities for selected Mathayom Suksa 5 
students on Interest and Value of Money using constructivist theory designed to satisfy the set efficiency 
standard of 80/80 (2) to compares the academic achievement of these students in mathematics on 
Interest and Value of Money prior to the commencement and after the completion of the study (3) to 
study the satisfaction of students about learning management by using Constructivist Theory. 
 The sample group used in this research was defined in one room and obtained by using cluster  
sampling technique. One room out of 10 rooms was obtained, which consisted of 40 students in 
Mathayom Suksa 5/7 at Watputthabucha School. Who are currently studying in the second semester of 
the academic year 2021. The statistics that use for analysis data, there are Mean, Standard deviation, and 
T- test dependent. The tools in this research are (1) lesson plan (2) achievement tests and (3) the 
questioniares on learning satisfaction. 
 Findings are as follows (1) The efficiency of learning activities using constructivist theory on 
Interest and Value of Money for the students was at 92.00/82.77, thereby surpassing the set efficiency 
standard of 80/80. (2) The academic achievement of the students in mathematics on Interest and Value 
of Money using the learning activities after the completion of the study was higher than prior to its 
commencement at the statistically significant level of .05. (3) The overall student satisfaction was 4.47 
deviation and the standard was 0.37, it means the students’ satisfaction was in the high level. 
 
Keywords: Mathematics Learning Achievement; Constructivist Theory 
 
บทน า   
 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทฤษฏีที่เป็นทฤษฎีการเรยีนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ให้ความส าคัญกับวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการของบุคคล และเป็นการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง เป็นการสอนที่เน้นไปที่กระบวนการสร้างองค์ความรู้ 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนศึกษา ค้นควา้ สาธิต ทดลอง ดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างความหมายที่
หลากหลายได้ โดยทีน่ักเรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระท ากับประสบการณ์หรือข้อมูลต่างๆและจะตอ้งสร้างความหมายให้กับสิง่นัน้
ด้วยตนเอง (ลักขณา สริวัฒน,์ 2557, หน้า 185-188) ซึ่งในช่วงเวลาที่ผา่นมาได้มีความพยายามที่จะน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
สซึม มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (นพพร แหยมแสง, 2556, หน้า 44) และจากการศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองหรือทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ชี้ให้เห็นชัดวา่ ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ การคิด ได้พัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 ในปัจจุบนั “เงิน” เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยแต่ละคนมีวิธีการหาเงินที่แตกต่างกัน การออม
เงินก็มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผลตอบแทนจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับประเภทและปัจจัยหลายๆประการ โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบันที่มีราคาน้ ามนัแพง เกิดสงครามในตา่งประเทศแต่กระทบคนทั่วโลก เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องดอกเบี้ย
และมูลค่าของเงินจงึเป็นเร่ืองทีม่ีความส าคัญและเก่ียวข้องกับชวีิตประจ าวัน  ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน การผ่อน



 
 

ช าระเปน็งวดๆ เวลาหลายปีเพือ่ที่จะซื้อสินค้าที่มีราคาสงูมาก เช่น บ้าน รถยนต์ เปน็ตน้ ท าให้จะต้องมีการคิดดอกเบี้ย  
และค านวณค่างวดในการผ่อนช าระแต่ละเดือน ดังนัน้การคิดดอกเบี้ย การแบ่งช าระคา่งวดเปน็เร่ืองที่เข้ามาเก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนัอยู่เสมอ  
 จากการศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั  
ผู้วิจัยได้แนวคิดว่า เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินในวิชาคณิตศาสตร์ ถึงแม้จะเปน็สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั  แต่
เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเชือ่มโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ ไม่เข้าใจสถานการณ์ หรือเงื่อนไขจากโจทย์ปัญหาที่
ก าหนดให้ และไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา และหาค าตอบของ
ปัญหานัน้ได้ จากเหตุผลที่กลา่วไว้ข้างตน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนเร่ือง ดอกเบี้ย
และมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงนิ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผา่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1.  กจิกรรมการเรียนรู ้เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการสรา้ง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  นักเรียนที่เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและ
มูลค่าของเงิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ .05 
  3.  นักเรียนที่เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและ
มูลค่าของเงิน มีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดพุทธบูชา จ านวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 346 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้   ชักกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคสุม่แบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยสุ่ม 1 ห้อง จาก 
10 ห้อง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จ านวน 40 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียน
วัดพุทธบชูา  
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองวิชาคณิตศาสตร ์
  2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่  



 
 

      2.1  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองเร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 
       2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการวิจัย 
  1.  เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  2.  เป็นแนวทางในการปรบัปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในเร่ืองอ่ืนๆ โดยใชท้ฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 3.  เป็นแนวทางในการปรบัปรุง และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสรา้งองคค์วามรู้ด้วยตนเองไป
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศาสตร์อ่ืนๆ ต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเก่ียวข้อง ดังนี ้
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2550, หน้า 3) ได้กลา่วถึงขั้นตอนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไว้ ดังนี้ 
 1.  ขั้นแนะน า (orientation) เป็นขั้นทีน่ักเรียนจะรับรู้ถึงจุดมุง่หมายของบทเรียน และสร้างความน่าสนใจในการ
เรียน  
 2.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior knowledge) เป็นขั้นที่แสดงความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ที่
เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่ก าลังจะเรียน   
 3.  ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) เป็นขั้นตอนทีส่ าคัญทีสุ่ด ซึ่งมีขั้นตอนย่อยๆดังนี ้ 
      3.1  ท าความกระจา่งและแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกนั (clarification and exchange of ideas) เป็นการ
ช่วยให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้  
      3.2  การสร้างความคิดใหม่ (constructivism of new ideas) จากการสาธิตและอภิปรายร่วมกัน ท าให้
นักเรียนสามารถก าหนดความรู้ ความคิดขึ้นใหม่ได ้
      3.3  ประเมินความคิดใหม่ (evaluation of new ideas) การทดลอง การคิดอย่างลึกซึ้ง  
 4.  ขั้นน าความคิดไปใช้ (application of ideas) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนมีการน าความเข้าใจหรือความรูแ้นวคิด มา
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมีความหมาย  
 5.  ขั้นทบทวน (review) เป็นขัน้ตอนที่นักเรียนจะเปรียบเทียบความรู้ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
โดยการทบทวนความรู ้ความเข้าใจ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(กรมวิชาการ, 2540, หน้า 55-56) ได้เสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
 1.  ขั้นปฐมนิเทศ ครูให้โอกาสนกัเรียนสร้างจุดประสงค์และแรงจูงใจในการเรียนรู้ ในเร่ืองที่ก าหนด  
 2.  ขั้นท าความเข้าใจ ครูให้นักเรียนบรรยายความเข้าใจหรือปรับแนวคิดปจัจุบนัของตนเองในหัวข้อที่ก าลังเรียน ซึ่ง
นักเรียนแต่ละคนอาจมีแบบจ าลองทางความคิดรวบยอดที่อาจจะไม่สมบูรณ์ในตอนที่เร่ิมเรียน โดยนักเรียนอาจจะท ากิจกรรม
ที่หลากหลายเชน่ การอภิปราย กลุ่มเล็กการเขียนผังความคิด การเขียนสรุปความคิด เปน็ตน้  



 
 

 3.  ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่นี้เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสรา้งสรรค์
ความรู้ ประกอบด้วย  
      3.1  การช่วยให้นักเรียนสรา้งสรรค์ความรู้เข้าใจใหม่ ตามแนวความคิดของการสร้างสรรค์ความรู้ การช่วย
นักเรียนก็คือครูช่วยนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดใหม่หรือการสร้าง ความคิดรวบยอดที่ยังไม่สมบูรณ์ข้ึนใหม่ ตลอดจนขยาย
ไปสู่แบบจา ลองทางความคิดรวบยอด ของตนเอง โดยครูต้องมีภาระความรับผิดชอบที่ส าคัญคอื การวินิจฉัยความเข้าใจผิด
ของนักเรียน ซึ่งสามารถท าไดโ้ดยการสัมภาษณ์ซักถามนักเรียนโดยตรง เชน่ สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อค้นพบ แบบจ าลอง
ความคิดรวบยอดที่ไมส่มบูรณ์และสร้างแบบจ าลองที่สมบูรณ์ข้ึนมาใหม่  
      3.2  การสร้างแผนผังความคิดรวบยอด แผนผงัความคิดรวบยอดเป็นรูปแบบ โครงสร้างทางความคิดของ
นักเรียนด าเนินการได้ดังนี้ 
          3.2.1  นักเรียนจัดความคิดรวบยอดของค าลงไปในโครงสรา้ง หรือจัดท าเป็น หมวดหมู่  
          3.2.2  ระบุความคิดรวบยอดทีต่้องการศึกษาตั้งแต่สองความคดิรวบยอดข้ึนไป  
          3.2.3  สร้างโครงสร้างความรู้ของความคิดรวบยอด และตัวปัญหาที่ต้องการศึกษา เป็นแผนผงัความคิดรวบ
ยอด และตัวปัญหาที่ต้องการศึกษาเป็นแผนผังความคิดรวบยอด  
          3.2.4  น าโครงสรา้งความรู้ทีไ่ดม้าอภิปรายร่วมกันเปน็กลุ่ม และจัดท าเปน็แผนผัง ความคิดรวบยอด
ร่วมกัน  
      3.3  การตรวจสอบความเข้าใจ หลังจากการชว่ยให้นักเรียนความคิดรวบยอดใหม่ขึ้นด้วยตนเองแล้ว ยังต้องการ
ตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้  
          3.3.1  ความคิดรวบยอดได้เกิดการเชื่อมประสานระหว่างกนั และจัดระเบียบ เป็นโครงสร้างความรู้แล้ว
หรือยัง   
          3.3.2  ความคิดรวบยอดได้รับการเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายของปัญหาที่ต้องพิสูจน์หรือยัง  
         3.3.3  ตัดความรู้สามารถน า ไปใช้ในบริบททางสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม ่ 
 4.  ขั้นน า แนวคิดไปใช้ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนน าแนวคิดของตนเองที่สร้างขึ้นไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
หลากหลายทั้งที่คุ้นเคยและแปลกใหม่  
 5.  ขั้นทบทวนหรือเปรียบเทียบความรู้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสะท้อนตนเองว่า แนวความคิดของตนได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนเร่ิมเรียนรู้อย่างไรโดยอาจจะเขียนหรือ วาดภาพเปรียบเทียบระหว่างความคิดตอนเร่ิมต้น เรียนรู้
ในบทเรียนนัน้กับความคิดตอนสิ้นสุด การเรียนรู้ในบทเรียนนั้น 
 ชาคริต เรืองประพันธ์ (2556, หน้า 39) และมลฤดี สิงห์นุกูล (2555, หน้า 27-28) ได้สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง ในท านองเดียวกัน ดังนี ้ 
 1.  ขั้นแนะน า เป็นขั้นที่นักเรียนจะรับรู้ถึงจุดหมายและมีแรงจงูใจในการเรียนรู้ บทเรียน ครูสามารถเลือกใช้
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่าเร่ืองต่าง ๆ ให้นักเรียนซักถาม หรือตั้งค าถาม การชวนสนทนา การกระตุ้นความสนใจด้วยเกม 
เป็นต้น  
 2.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นเรื่องที่นักเรียนแสดงออกถึงความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ เก่ียวกับเร่ืองที่เรียน เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมพลัง ความคิด เป็นต้น  
 3.  ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด เปน็ขั้นตอนที่ส าคัญในการเรียนรู้ นักเรียนท าความกระจา่งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน การสร้างความคิดใหม่ การประเมิน ความคิดใหม่  
 4.  ขั้นการน าความคิดไปใช้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนใช้แนวคิดหรือความรู้ ความเข้าใจ ประมวลองค์ความรู้ เพื่อการ
น าไปใชป้ระโยชน์  
 5.  ขั้นสะท้อนความคิด/ขั้นทบทวน เป็นขัน้ตอนทีน่ักเรียนไดป้ระเมินและพัฒนา ความคิดอย่างรอบคอบ และ



 
 

ต่อเนื่องจนสามารถประเมินผลได้ 
 จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มีผู้ น าเสนอไว้ดงักล่าวแล้ว จะเห็นได้
ว่า ส่วนใหญ่จะมีความคลา้ยคลงึกันแม้ว่า รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปบางแต่วิธีการหลักๆ ก็ไม่แตกต่างกัน  ผู้วิจัย
ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ไว้ดังนี้ 
 1.  การน าเข้าสู่บทเรียน ขัน้นี้เป็นการแนะน าบทเรียน โดยครจูะก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และความส าคัญของ
เร่ืองที่จะเรียน และใช้ค าถามสรา้งแรงจูงใจ ด้วยการให้สังเกตสิง่รอบตัว สิ่งที่พบเจอในชีวิตประจ าวันให้เกิดความอยากรู้อยาก
เห็น 
 2.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นข้ันที่ให้นักเรียนจะต้องแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจต่อเนื้อหาที่มีอยู่เดิม ก่อนเรียน
เนื้อหาใหม่เพิ่มเติม มาจัดความสัมพันธ์เข้ากับหัวข้อที่ก าลังจะเรียนใหม่ โดยครูตั้งค าถามให้นักเรียนท าการอภิปรายกลุ่มย่อย 
โดยครูมีหน้าที่เปน็เพียงผู้แนะน า 
 3.  ขั้นเสริมความรู้ใหม่ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยๆ ดังนี ้ 
      3.1  ขั้นแสดงความคิด ให้แสดงความคิดเห็นที่แตกตา่ง แสดงความรู ้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมที่เก่ียวกับเนื้อหาที่จะ
เรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม หรือคล้ายคลึงกัน ครูอาจจะสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้นักเรียนได้
น าข้อมูลมาอภิปรายร่วมกัน และเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยครูมีหน้าที่เปน็เพียงผู้แนะน าในกรณีที่นักเรียนไมส่ามารถ
หาจุดเริ่มต้นได ้
      3.2  ขั้นการเชื่อมโยงความรู้ ข้ันตอนนี้เป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิม กับการเล่มเกม การอภิปราย การ
ทดลอง เป็นตน้ ท าให้นักเรียนสามารถก าหนด ความคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โดยให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยครูเป็นเพียงผู้แนะน า 
      3.3  ขั้นการน าเสนอองค์ความรู้ นักเรียนสามารถ เสนอวิธีแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น และเลือกมาประยุกต์
กับความรู้เดิมที่มีอยู่ พร้อมทั้งสือ่ความหมายด้วยภาษาของตนเองจากองค์ความรู้ที่สร้างขึน้ใหม่ได ้
 4.  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้เป็นขั้นที่นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการในการแก้ปัญหา สนับสนนุ
วิธีด าเนินการ แนวคิดและน าไปประยุกต์ใช้ โดยให้ นักเรียนน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ไปใช้ในการท าแบบฝึกหัด หรือแก้ไข
สถานการณ ์อื่น ๆ ที่ไม่คุน้เคย 
 5.  ขั้นประเมินผล เปน็ขั้นทีน่ักเรียนเปรียบเทียบระหวา่งความรูเ้ดิมกับองค์ความรู้ใหม่ ใช้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
ส าหรับ การเรียนรู้อย่างมีความหมายจ าได้และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ไดผ้ลดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ที่ 1.00 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 26 ข้อ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชีย่วชาญ ได้ผลดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ที่ 1.00 ซึ่งแบบทดสอบทุกข้อมีค่าความยากงา่ย ตั้งแต่ 0.29 – 0.51 ค่าอ านาจ
จ าแนก ตั้งแต่ 0.204 – 0.627 และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่า 0.837 
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน จ านวน 10 ข้อ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ที่ 1.00 



 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  มีขั้นตอนด าเนนิการดังนี ้
  1.  ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่หาคุณภาพมา
เรียบร้อยแล้ว 
  2.  ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนสรา้งขึ้น โดยเร่ิมทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 แผน 6 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี ้
      สอนเร่ืองที่ 1 ดอกเบี้ยคงต้น         จ านวน 1 ชั่วโมง     และเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัด 5 คะแนน 
       สอนเร่ืองที่ 2 ดอกเบี้ยทบต้น         จ านวน 1 ชั่วโมง     และเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัด 5 คะแนน 
      สอนเร่ืองที่ 3 มูลค่าอนาคตของเงินต้น        จ านวน 1 ชั่วโมง     และเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัด 5 คะแนน 
      สอนเร่ืองที่ 4 มูลค่าปัจจบุนัของเงินรวม        จ านวน 1 ชั่วโมง     และเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัด 5 คะแนน 
       สอนเร่ืองที่ 5 ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวด   จ านวน 1 ชั่วโมง     และเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัด 5 คะแนน 
       สอนเร่ืองที่ 6 ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวด   จ านวน 1 ชั่วโมง     และเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัด 5 คะแนน 
  3.  ท าแบบทดสอบหลังเรียนกบักลุ่มตัวอย่าง ดว้ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังสอนเนื้อหาเสร็จสิน้
ครบ 6 แผน 
  4.  น าแบบวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองไปสอบถามนกัเรียน หลังท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเสร็จสิ้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.  หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80โดยการ
หาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) และประสทิธิภาพของผลสัมฤทธิ์ ( 2E ) 
   2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ดว้ยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ทฤษฎีการสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ 
t-test (Dependent Sample t-test) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนยัส าคัญ .05 
  3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าคา่เฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ 
 
ผลการวิจัย 
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคา่ของเงิน 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏดังตาราง 1  ดังนี ้
ตาราง 1  
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม X  S.D. ค่าประสทิธิภาพ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) 30 27.60 3.63 92.00 
ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ ( 2E ) 26 21.52 2.82 82.77 
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ ( 1E / 2E ) เท่ากับ 92.00/82.77 



 
 

  จากตาราง 1 พบว่า ประสทิธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ย
และมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสทิธิภาพเท่ากับ 92.00/82.77 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  มีรายละเอียดดัง
ตาราง 2 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

การทดสอบ จ านวนนักเรียน X  ..DS  df  t 
ก่อนเรียน 40 9.30 3.148 

39 24.296* 
หลังเรียน 40 21.52 2.819 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน โดยใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 3.148 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 2.819 
 3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองมีรายละเอียดดังตาราง 3 
ตาราง 3 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรูโ้ดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ข้อ รายการ 
ระดับความพงึ

พอใจ แปล
ความหมาย 

X  S.D. 
1 ก่อนเร่ิมต้นเรียน ครูมักจะขึ้นต้นด้วยค าถาม มสี่วนช่วยดงึดูดความสนใจของ

นักเรียนในระดับใด 
4.70 0.46 มากที่สุด 

2 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิม นักเรียนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ใน
ระดับใด 

4.30 0.69 มาก 

3 ค าถามที่ครูใช้คอยกระตุ้นนักเรียนมีส่วนท าให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเองในระดับใด 

4.45 0.64 มาก 

4 ครูสามารถจุดประกายให้นักเรียนเกิดความคิดในการแก้ปัญหาได้ในระดับใด 4.58 0.55 มากที่สุด 
5 นักเรียนชอบการน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาหนา้ชัน้เรียนในระดบัใด 4.53 0.64 มากที่สุด 
6 นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยในระดับใด 4.40 0.59 มาก 
7 นักเรียนชอบการอภิปรายเนื้อหา สรุปสาระส าคัญด้วยตนเองในระดับใด 4.55 0.55 มากที่สุด 
8 นักเรียนรู้สึกกับวิธีการวัดและประเมินผลของครูที่มีความหลากหลายใน

ระดับใด 
4.68 0.47 มากที่สุด 

9 แบบฝึกหัดช่วยให้เข้าใจเร่ืองดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินมากข้ึนในระดับใด 4.23 0.73 มาก 
10 ครูให้เวลาแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมในระดับใด 4.30 0.72 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.47 0.37 มาก 



 
 

  จากตาราง 3 แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากบั 4.23 
คือ “แบบฝึกหัดชว่ยให้เข้าใจเร่ืองดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินมากข้ึน” และ ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจสูงสุดเท่ากบั 4.70 คือ 
“ก่อนเร่ิมต้นเรียน ครูมักจะขึ้นต้นด้วยค าถาม มีส่วนช่วยดงึดูดความสนใจของนักเรียน” ส่วนคา่เฉลี่ยความพึงพอใจมีต่อ  
เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยรวมเท่ากับ 4.47   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งตรงกับที่กล่าวไว้ 
 
สรุปการวิจัย 
  จากการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคา่ของเงิน 
ส าหรับนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสทิธิภาพเทา่กับ 92.00/82.77 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคา่ของเงิน โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
ตรงกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทา่กับ 0.37 แสดงวา่นักเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งตรงกบัสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้
 
อภิปรายผล 
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคา่ของเงิน 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสทิธิภาพเทา่กับ 92.00/82.77  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด
ไว้  การที่ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการสูงกว่าคา่ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ แสดงวา่กระบวนการที่ครูจัดให้กับนักเรียน
นั้น นักเรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าการเรียนรู้สรุปผลปลายทาง (Summative evaluation) ซึ่งก็ไม่ใช่
ความรู้ทั้งหมด เพราะถูกประเมนิผลด้วยเวลาทีจ่ ากัด เนื้อหาจึงอาจยังไม่ครอบคลุมเท่ากบัตอนประเมินผลขัน้กระบวนการ  
และเนื่องจากการจัดการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎสีร้างองค์ความรูด้้วยตนเองเป็นเทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดการค้นพบด้วยตนเอง 
ที่ครูคอยกระตุ้นและส่งเสริมโดยใช้ค าถามให้นักเรียนสามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง รวมทั้งผู้วิจัยมีความพร้อมในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกหัด รวมถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ตรงกับเนื้อหาทีน่ักเรียนได้เรียนและตรงกับการ
เรียนรู้ ซึ่งมีความเหมาะสม สามารถน าไปใชป้ระกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของมาร์ติน (Martin, 1994, p. 44) กล่าววา่ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็น กระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในนักเรียน นักเรียนเป็นผู้สรา้งองค์ความรู้ เชื่องโยงระหว่างสิ่งทีพ่บเจอกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ก่อน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ritter (2010) คือ ผลการศึกษาพบวา่ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบั สูงขึ้นอยา่งมี
นัยส าคัญ ทางสถิติจากการเรียนรู้ผ่านรูปแบบกลุ่มโดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษา และ
สามารถแสดงทักษะทางคณิตศาสตร ์อย่างไม่เป็นทางการได้ และยังสอดคล้องงานวิจัยของ จักรพงษ์ ตรียุทธ์ (2561, หน้า 
59-61) ศึกษาเร่ือง การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เส้นขนาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 พบว่าการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 
82.37/81.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และยงัสอดคล้องกับ นุกูล แจ้งสว่าง (2561, หน้า 80) 
ศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง มีประสทิธิภาพเทา่กับ 83.62/81.07 ซึ่งเป็นไปตาม



 
 

เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  แสดงให้เห็นว่าถึงจะทดลองกับนักเรียนคนละสังกัด ตา่งโรงเรียน ตา่งระดับชั้นกนั แต่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเหมือนกัน ผลที่ได้ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยของความแตกต่างกับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเท่ากบั 9.30 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเทา่กับ 
3.148 และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ากับ 21.52 และมีค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานหลงัเรียนเท่ากับ 2.819 เม่ือ
พิจารณาค่า S.D. ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว แสดงให้เห็นว่า  ก่อนเรียนเร่ืองดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินนักเรียนมีความรู้
แตกต่างกันสูงกวา่หลังเรียนเรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหลังเรียนดว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความรู้แตกต่างกันน้อยลง คนที่เคยได้คะแนนทดสอบก่อนเรียน
น้อย ก็ได้คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขั้น นั่นก็แสดงว่า วิธีการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใชไ้ด้ดีกับ
นักเรียนทั้งที่เก่งและไม่เก่ง ให้เข้าใจไปด้วยกนั  ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง สามารถท า
ให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน สามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสรปุเปน็องค์ความรู้ของตนเองได้  
ซึ่งสอดคล้องกับ กิรณา จิรโชติเดโช (2561, หน้า 44) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจที่มตี่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ
ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ความน่าจะเปน็ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน เมื่อทดสอบด้วยสถิติ paired samples t-test นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลอ้งกับ เสรี ค าอั่น (2558, หน้า 42) ศึกษาเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองล าดับและอนุกรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวา่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าถึงจะทดลองกับนักเรียนคนละสังกัด ตา่งโรงเรียน ต่างระดบัชัน้ แต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เปน็ไปในแนวทางเดียวกัน 
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ย
และมูลค่าของเงิน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจน้อยที่สดุเท่ากับ 4.23 คือ “แบบฝึกหัดชว่ยให้
เข้าใจเรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินมากข้ึน” เพราะ ครูมักใช้แบบฝึกหัดกับทุกวิธีการสอน จงึเป็นปกติทีน่ักเรียนจะได้รับ
แบบฝึกหัด ไม่วา่ครูจะสอนด้วยวิธีการใด ส่วน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเท่ากับ 4.70 คือ “ก่อนเร่ิมต้นเรียน ครูมักจะ
ขึ้นต้นด้วยค าถาม มีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียน” แสดงว่า นักเรียนยงัไม่เคยพบกบัวธิีการสอนแบบขึน้ต้นดว้ย
ค าถามซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีเดิมที่เคยพบมา ดังนั้นนักเรียนจึงชอบวิธีการใช้ค าถามก่อนเร่ิมต้นเรียนมากที่สดุ ซึ่งเป็น
หัวใจหลักของวิธีการสอนโดยใชท้ฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยรวมค่าเฉลี่ยความพงึพอใจเท่ากับ 4.47 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้น และสามารถหาค าตอบได้อย่างถูกต้อง จึง
ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วนัซัลมา ปานากาเซ็ง (2560, หน้า 72-74) ศึกษา ก าหนดการ
เชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ก าหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม GSP 
ในทุกด้านอยู่ในระดับมากข้ึนไป และยังสอดคล้องกับ พรรณิกา สิทธิแก้ว (2560,หน้า 71-73) ศึกษาเร่ือง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรตามคอนสตรัคติวิซึม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.41 นั้นหมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่าถึงจะทดลองกับนักเรียนคนละสังกัด ต่างโรงเรียน ต่างระดับชั้น แต่ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง อยู่ในระดับมากเหมือนกัน 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
  1.  จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเองหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
เนื่องจาก กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น จะต้องมีการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีความเข้าใจในวิธีการสอนก่อน และครูจะต้องเอาใส่ใจ ดูแล นักเรียนมากกว่าปกติ เพราะ ครูจะต้องคอยใช้ค าถาม
ชี้แนะแนวทางหรือจุดประกายความคิดตอนทีน่ักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้ 
  2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนตามแนวคิดทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ซึง่ครูผู้สอนจะต้องคอยให้ความช่วยเหลือ โดยใช้วิธีการกระตุน้ด้วยค าถาม และส่งเสริมก าลังใจ ซึ่ง
นักเรียนต้องใช้ความคิด และความสามารถของตนเอง  ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมครูต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สภาพความพร้อมในทุกๆ ด้าน รวมถึงพืน้ฐานความรู้เดมิของนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 3.  ขั้นประเมินผล เปน็ขั้นทบทวนความคิด ความเข้าใจ  และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ ซึ่ง
นักเรียนไม่สามารถสรุป ความคดิรวบยอดได้ครูผู้สอนควรตัง้ค าถาม โดยเร่ิมจากค าถามงา่ย ๆ ไปยากตามล าดบั ซึ่งเป็นเร่ือง
ส าคัญในการสรา้งองค์ความรู้เปน็ขั้นตอนส าคัญที่ผูส้อนต้องดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้นักเรียน เกิดความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร ์
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.  ควรติดตามผลในระยะยาว เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง 
เพื่อผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
  2.  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเองนัน้ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
ค่อนข้างมาก ท าให้เหลือเวลาในการท าแบบฝึกหัดค่อนข้างน้อย ควรศึกษาและวางแผนอยา่งจริงจังกับการท ากิจกรรมให้จบ
ภายในคาบเรียน 
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