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  บทคดัย่อ  
        การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์  (1) เพื่อพฒันากิจกรรมจดัการเรียนการสอนโดยใช้

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ท่ี

เรียนรู้ผา่นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก่์อนเรียน

และหลงัเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ปีท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 

จ านวน 40 คน วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี ท่ีไดม้าจากการเทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม  



 

(Cluster sampling) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิติทดสอบ t-test dependent ผลการวิจยัสรุปได้

ดงัน้ี     (1)      ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต ์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 91.16/84.41 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

เรียนและหลงัเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียน 

ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 (3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมเท่ากบั 4.45  

       ค าส าคญั : แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์,ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ,ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT  

In this thesis, it aims (1) to develop learning activities for  2nd Year Vocational 
Certificate Students on  Probability   using constructivist theory designed to satisfy the set 
efficiency standard of 80/80.(2) It also compares the academic achievement of these students 
in mathematics on Probability prior to the commencement and after the completion of the 
study. (3) to determine the levels of student satisfaction with the learning activities. Utilizing 
the cluster sampling method, and selecting a sample population consisting of 40 students in 
2nd Year Vocational Certificate Students Using techniques of descriptive statistics, and 
analyzing the collected data in terms of mean and standard deviation. The technique of paired 
sample t-test was also employed. Findings are as follows: (1) The efficiency of learning 
activities using constructivist theory on parallels for the students was at 91.16/84.41, thereby 
surpassing the set efficiency standard of 80/80. (2) The academic achievement of the students 
in mathematics on Probability 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 satisfaction with the learning activities was at a high level. When considered in each 
aspect, it was found that the average was 4.45 
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บทน ำ 

          คณิตศาสตร์ มีความส าคญั ต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้มโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในสังคมปัจจุบนั  ความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ยิ่งเพ่ิมความส าคญัมากข้ึน เพราะ

สภาพทางสังคมในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง ความกา้วหนา้ทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่มีขีดจ ากดั 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ วิทยาการสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์  ตลอดจนความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีตอ้งอาศยัความรู้

ทางดา้นคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ความส าคญัของวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงถือไดว้่าเป็นวิชา

พ้ืนฐานในการศึกษาวิชาต่างๆ หลายสาขา (พิมพพ์ร ฟองหล ่า, 2554, หนา้ 1)  เน่ืองจาก

คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนส่ิงอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้

ข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันามนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545,หนา้ 1)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ยพิุน พิพิธกลุ, 2534, หนา้ 

1)  กล่าววา่วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีพฒันาความคิดของผูเ้รียนใหเ้ป็นคนรู้จกัคิดอยา่งมี

เหตุผล มีระเบียบวิธีในการคิดและมีความช่างสังเกต จากพ้ืนฐานดงักล่าว  จึงส่งผลให้

ผูเ้รียนน าไปเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิทยาการสาขาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แมว้่าคณิตศาสตร์จะมีความส าคญัเป็นอย่างมากก็ตาม แต่การจดัการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมายงัไม่ประสบผลส าเร็จ นักเรียนจ านวนไม่น้อยยงัด้อย



 

ความสามารถเก่ียวกบัการแกปั้ญหา การแสดงหรือการอา้งเหตุผล การส่ือสารหรือการ

เสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงเน้ือหาทางคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ต่างๆ 

และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่าน้ีท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้

คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และในการศึกษาต่อได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (สสวท. ,2551, หน้า 1) ดังนั้นเพ่ือให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มี

ประสิทธิผลตามเป้าหมายของการศึกษาแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ไดค้วามส าคญักบัแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ ส าหรับให้สถานศึกษา

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดไวใ้นมาตรา 24 

หมวดท่ี 4 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงมีจุดเน้นบางประการ คือ ฝึกทักษะ

กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก

การปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 13) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การปรับ

หลกัสูตรคณิตศาสตร์ใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในโลก

ปัจจุบนัและอนาคต โดยมีการพฒันามาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้

แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบบัปรับปรุง 2560)โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติ

ท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้จึงไดมี้การก าหนดสาระการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนไว ้3 สาระไดแ้ก่ 

จ านวนและพีชคณิต การวดัและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น โดยมีการสอดแทรก

ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไวใ้นทุกๆ สาระเพื่อเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ความ

เขา้ใจในสาระเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ไปพร้อมกับการมีทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ควบคู่ไปดว้ยกนั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2560,  หนา้ 4)  



 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวนอกจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากตัวผู ้เ รียนแล้ว ควร

ย้อนกลับมามองตัวครูผู ้สอนด้วย เน่ืองจากนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยู่กบัครูเป็นส าคญั ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดต้ั้งไว ้ผูส้อนควรมีความรู้ความ

เขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนอยา่งลึกซ้ึง เน่ืองจากคณิตศาสตร์นั้นมีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีสามารถอธิบายเป็นรูปธรรมได้ยากกว่าเน้ือหาอ่ืนๆ หากผูส้อนมีความรู้ไม่

เพียงพอและไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอน จะท าใหไ้ม่สามารถสอนผูเ้รียนใหเ้กิดความเขา้ใจ 

และไม่สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้นอกจากน้ีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ผูส้อนควรเน้นทางด้านความรู้และทกัษะกระบวนการ ให้ผูเ้รียน

ไดรั้บการฝึกฝนและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้และส่ิงส าคญัตอ้งให้ผูเ้รียน

สร้างองค์ความรู้เอง เน้นการปฏิบติั และสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2545,หนา้ 20-21)  ผูส้อนเป็นผูช่้วยในการจดัเน้ือหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูส้อนท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าและช้ีแนะใน

ขอ้บกพร่องของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (สิริพร ทิพยค์ง, 2553, หน้า 2) กล่าวว่าการ

จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการฝึกทกัษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ให้เกิดข้ึนเพราะจะท าใหผู้เ้รียนรู้จกัแกปั้ญหา รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล มีขั้นตอน มีระเบียบ

แบบแผน และตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งถึงการให้เหตุผล การส่ือสารส่ือความหมาย การ

น าเสนอ รู้จกัเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และเกิดความคิดสร้างสรรคค์วบคู่ไป

ดว้ย 

การจดัการศึกษาตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivis) เป็นการน าแนวคิด

เก่ียวกบัความรู้และการเรียนรู้มาใชซ่ึ้งการเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงความคิดรวบยอด

ของบุคคล โดยการสร้างและยอมรับความคิดใหม่ๆ หรือเปล่ียนจากความคิดเดิมท่ีมีอยู่

แลว้ (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540, หนา้ 13)  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหา

และคน้พบความรู้ดว้ยตนเองเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นเจา้ของการเรียนรู้



 

ท่ีแทจ้ริง ไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจใคร่รู้ เห็นคุณค่าและความส าคญั ไดมี้โอกาส ได้

วางแผนการเรียนรู้ คิดตดัสินใจ เลือกขอบเขตแนวทางวิธีการเรียนรู้ตามความถนดัความ

สนใจของตนเอง รับผิดชอบเตรียมการจดัท าเคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูลเคร่ืองมือประเมินผล

การเรียนรู้ จดัเตรียมส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ ฯลฯ ก ากบัควบคุมตนเองในการเรียนรู้ตาม

แผน บนัทึกขอ้มูล วิธีการเรียนรู้ ขอ้คน้พบปัญหาอุปสรรค ขอ้จ ากดั ขอ้สังเกตแลว้น า

ขอ้มูลมาน าเสนอ อภิปรายวิเคราะห์สรุปความรู้และจดัท าช้ินงานน าเสนอผลการเรียนรู้

และวิธีการเรียนรู้ให้เป็นรูปประธรรม  (พจนา ทรัพยส์มาน, 2550, หนา้ 194) สอดคลอ้ง

กบั (นพพร เเหยมแสง, 2555, หนา้ 35)  กล่าวว่า การสอนใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้

ดว้ยตนเอง เป็นอีกแนวทางท่ีจะท าให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน เพราะการเรียนการสอนใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้

ของบุคคลท่ีวิจยั อ่าน เรียน ฝึกฝน หรือท ากิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น จน

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน ดังนั้ นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เป็นรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยให้ความส าคัญกับ

ประสบการณ์และกระบวนการไดม้าซ่ึงความรู้ เนน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดและสร้างความรู้จาก

การเผชิญสถานการณ์ปัญหา แลว้เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ ซ่ึง

ตอ้งอาศยัการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ โดย

การคน้หาและแสวงหาความรู้มาใชแ้กปั้ญหาสถานการณ์ปัญหาดว้ยตนเองและเรียนรู้

จากการปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่ม 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผูว้ิจัยมีความสนใจใน

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะน าเสนอแนวคิดทฤษฎี  คอนสตรัคติวิสตม์าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เร่ืองความน่าจะเป็นใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

 
 



 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1. เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียน

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตใ์หมี้ประสิทธิภาพ                            

ตามเกณฑ ์80 / 80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความน่าจะเป็น ของนกัเรียนชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก่์อนเรียนและหลงั

เรียน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ืองความน่าจะเป็น  

 
สมมติฐำนของกำรวจิัย 

1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ของ

นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการ

สอน เร่ือง ความน่าจะเป็น ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ย

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตอ์ยูใ่นระดบัมาก 

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
     ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไว ้ดงัน้ี 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2 ท่ีก าลงัศึกษา

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี จ านวน 11 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 

496 คน 



 

 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2 ท่ีก าลงั

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี จ านวน1 หอ้งเรียน มี

นกัเรียน40 คน ซ่ึงไดม้าจากการเทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 

 3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั ผูวิ้จยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ในภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2564  จ านวน 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 2 ชัว่โมง รวม  8 คาบ 

 4.เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ความน่าจะเป็น ตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ของ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 เร่ือง 

เร่ืองท่ี 1 การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ 

เร่ืองท่ี 2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

เร่ืองท่ี 3 วิธีหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
ตัวแปรที่ศึกษำ 

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองความ

น่าจะเป็น ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต ์

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1.ไดแ้ผนจดัการเรียนรู้ เร่ืองความน่าจะเป็นตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ืองความน่าจะเป็น ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

3.เป็นขอ้มูลและแนวทางส าหรับผูท่ี้จะท าการวิจยัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตต่์อไป 

 



 

วธีิกำรด ำเนินกำรวจิัย 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวจิัยคร้ังนีม้ี 3 ชนิด ได้แก่ 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น 

ระดบัชั้น ปวช.2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์จ านวน 4 แผน ซ่ึงประกอบดว้ย 

ขั้นน า ขั้นสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และขั้นสรุป ผ่านการตรวจสอบ

จากผูเ้ช่ียวชาญไดผ้ลดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(IOC) อยู่

ท่ี 1.00 

2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนก่อนเ รียน และหลัง เ รียน เ ร่ือง 

ความน่าจะเป็น ระดบัชั้น ปวช.2 ชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก  ตวัเลือกจ านวน  29  ขอ้ ผา่น

การตรวจสอบจากผู ้เ ช่ียวชาญ ได้ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ

จุดประสงค์ (IOC) อยู่ท่ี 1.00 ซ่ึงแบบทดสอบทุกขอ้มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.40-

0.80 ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.335-0.901 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้ง

ฉบบัมีค่า 0.930 

3.แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษ

ฎีคอนสตรัคติวิสต์  9 ข้อ ผ่านการตรวจสอบจากผู ้เช่ียวชาญ ได้ผลดัชนีความ

สอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(IOC) อยูท่ี่ 1.00 

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้น 

ปวช.ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี 

ผูวิ้จยัด าเนินการศึกษาและเกบ็ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี    

1.ผูวิ้จยัด าเนินการใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ก่อนเรียน(Pre-Test)  จ านวน 29 ขอ้เพ่ือวดัความรู้พ้ืนฐานเดิมของนกัเรียนและ 

บนัทึกผลการทดสอบ 



 

2.ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด 

คอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนกัเรียนระดบัชั้นปวช.ปีท่ี 2  จ านวน 4 

แผน ซ่ึงใชเ้วลาในการทดลองทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง  

3.เม่ือด าเนินการเสร็จส้ินผูวิ้จยัใหน้กัเรียนท าการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียน (Post-test)  แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์วิธี การทางสถิติเพื่อตรวจสอบ 

สมมติฐาน 

         4.น าแบบวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสตไ์ปสอบถามนกัเรียน  

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
     ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยการหาประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ (𝐸1) และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (𝐸2) 

ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะ

เป็น ดว้ยการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลงั

เรียน โดยใชส้ถิติ t-test (Depen Sample t-test) ก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 

ท่ีมีต่อการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต ์โดยการหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  

 
 
 



 

ผลกำรวจิัย 
ตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสตส์ าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  ปรากฏดงัตาราง 1 

ตำรำง 1 
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส์ าหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2   

          จากตาราง 1 พบวา่ ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.16/84.41 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะ

เป็น ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน มีรายละเอียดดงั

ตาราง 2 

ตำรำง 2 

ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี2 

ประสิทธิภำพ คะแนนเต็ม �̅� S.D. ค่ำ
ประสิทธิภำพ 

ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร (𝑬𝟏) 

30 27.34 2.21 91.16 

ประสิทธิภำพของผลลพัธ์ 
(𝑬𝟐) 

29 24.48 2.51 84.41 

ประสิทธิภำพของเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน(𝑬𝟏/𝑬𝟐)เท่ำกบั 91.16/84.41 



 

กำรทดสอบ จ ำนวน

นักเรียน 

�̅� S.D. df t 

ก่อนเรียน 40 14.60 4.94 39 11.391* 

หลงัเรียน 40 24.48 2.51 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตาราง 2 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง ความ

น่าจะเป็น ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากบั 4.94 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานหลงัเรียนเท่ากบั 2.51 

   ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 

2 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีรายละเอียดดงั

ตาราง 3 

ตำรำง 3 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันากิจกรรม

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น 

ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 2  

 

ข้อ 

 

รำยกำร 

ระดบัควำมพงึ

พอใจ 

แปล

ควำมหมำย 

    

  �̅� S.D.  

1 การน าเขา้สู่บทเรียน ครูมกัจะข้ึนตน้

ดว้ยค าถาม เพื่อดึงดูดความสนใจ 

นกัเรียนรู้สึกอยา่งไร 

4.72 0.62 มากท่ีสุด 



 

2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนความรู้

เดิม นกัเรียนรู้สึกวา่เป็นประโยชน์มาก

นอ้ยในระดบัใด 

4.44 0.62 มาก 

3 ค าถามท่ีครูใชก้บันกัเรียนมีส่วนท าให้

นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได้

ในระดบัใด 

4.37 0.81 มาก 

4 ครูสามารถจุดประกายใหน้กัเรียนเกิด

ความคิดในการแกปั้ญหาไดใ้นระดบัใด 

4.48 0.50 มาก 

5 นกัเรียนชอบการน าเสนอผลงานหนา้

ชั้นเรียนกบัเพ่ือนๆ ในระดบัใด 

4.32 0.52 มาก 

6 นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และซกัถามขอ้สงสัยมากนอ้ยในระดบั

ใด 

4.55 0.54 มากท่ีสุด 

7 นกัเรียนชอบการอภิปรายเน้ือหา สรุป

สาระส าคญัดว้ยตนเองมากนอ้ยใน

ระดบัใด 

4.32 0.71 มาก 

8 นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรกบัวิธีการวดัและ

ประเมินผลของครูท่ีมีความหลากหลาย 

4.32 0.77 มาก 

9 ครูใหเ้วลาในการจดักิจกรรมไดอ้ยา่ง

เหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

4.53 0.59 มากท่ีสุด 

 รวมเฉล่ีย 4.45 0.63 มาก 

 

 

 



 

จากตาราง 3 แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพฒันากิจกรรมการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ความน่าจะเป็น 

ส าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด

เท่ากบั 4.32 คือ “นกัเรียนชอบการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนกบัเพ่ือนๆ ในระดบัใด” 

และค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดเท่ากบั 4.72 คือ “การน าเขา้สู่บทเรียน ครูมกัจะข้ึนตน้

ด้วยค าถาม เพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียนรู้สึกอย่างไร” ส่วนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

เท่ากบั 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.63 แสดงวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก  ซ่ึงตรงกบัท่ีกล่าวไว ้

 สรุปกำรวจิัย 

 จากการวิจยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1.ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.16/84.41 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น ดว้ยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 2 โดยเฉล่ียเท่ากบั 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.63 แสดงวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตรงกบัท่ีก าหนดไว ้

 
 
 



 

อภิปรำยผล 
จากการวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีท่ี 2  สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1.ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 

2 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.16/84.41หมายความวา่ นกัเรียนทั้งหมดไดค้ะแนนเฉล่ียจาก

การท าใบกิจกรรมและการประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียนคิดเป็นร้อยละ 91.16 และได้

คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.41 

แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาระหวา่งเรียนไดดี้ และการท่ีค่า

ประสิทธิภาพของกระบวนการสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพของผลสมัฤทธ์ิ แสดงวา่

กระบวนการท่ีครูจดัใหก้บันกัเรียนนั้น นกัเรียนสามารถเขา้ใจในเน้ือหาไดดี้กวา่การ

เรียนรู้สรุปผลปลายทาง แต่กไ็ม่ใช่ความรู้ทั้งหมดเพราะถูกประเมินในเวลาจ ากดั ท าให้

เน้ือหาอาจยงัไม่ครอบคลุมเท่ากบัตอนประเมินขั้นกระบวนการ และเน่ืองจากการจดัการ

เรียนร้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตใ์หค้วามส าคญักบัประสบการณ์และ

กระบวนการ การไดม้าซ่ึงความรู้ ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและสร้างความรู้จากการเผชิญ

สถานการณ์ปัญหา โดยครูเป็นผูค้อยกระตุน้นกัเรียนโดยใชค้ าถามใหน้กัเรียนไดแ้สดง

แนวคิด ใหเ้หตุผลขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ แลว้เช่ือมโยงความรู้นั้น จนกระทัง่สามารถสรุปเป็น

หลกัการและกระบวนการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศราวธุ สุวรรณวร

บุญ(2554,หนา้20) กล่าววา่ ครูจะตอ้งท าทุกวิถีทางท่ีจะท าใหน้กัเรียนสร้างความรู้ดว้ย

ตนเองจากฐานความรู้เดิมท่ีนกัเรียนมีอยู ่โดยเร่ิมจากการคน้หาความรู้เดิมของนกัเรียน 

ซ่ึงตวัครูเองจะตอ้งศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ในการท่ีจะเช่ือมโยงจากความรู้เดิมท่ี

นกัเรียนมีอยูก่บัความรู้ใหม่ พร้อมทั้งกระตุน้ดว้ยค าถามท่ีท าใหเ้กิดการคิดอยา่งมีเหตุผล 

ทา้ทายใหน้กัเรียนสร้างขอ้คาดเดาและยัว่ยใุหน้กัเรียนไดต่้อสู้กบัปัญหาและครูจะให้

ความช่วยเหลือกต่็อเม่ือเห็นวา่มีความจ าเป็นหรือเห็นวา่ควรตกแต่งความรู้ในส่วนท่ีควร



 

จะเติมเตม็ใหส้มบูรณ์ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุกลุ แจง้สวา่ง (2561, หนา้ 80) 

ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีประจนัต ์“เมธีประมุข” ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง พบวา่ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.62/81.07 ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไวแ้สดงใหเ้ห็นวา่ถึงจะทดลองกบันกัเรียนคนละสงักดั ต่าง

โรงเรียน ต่างระดบัชั้น แต่จดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง

เหมือนกนั ผลท่ีไดก้เ็ป็นไปในแนวทางเดียวกนั   

2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ก่อนเรียน นกัเรียนไม่เคยมีความรู้ในเร่ืองท่ีเรียนมาก่อน ดงันั้น เม่ือมีการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท์ าใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาต่อยอด

สามารถสร้างองคค์วามรู้ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงั

เรียนจึงสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสรี ค าอัน่ (2558,หนา้ 42) ศึกษาเร่ือง การพฒันา

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เร่ืองล าดบัและ

อนุกรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราค าแหง พบวา่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัค 

ติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดเท่ากบั 4.32 คือ นกัเรียนชอบการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

กบัเพ่ือนๆ นกัเรียนชอบการอภิปรายเน้ือหา สรุปสาระส าคญัดว้ยตนเอง เพราะครูมกัจะ

ใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียนทุกคร้ัง ไม่วา่ครูจะสอนดว้ยวิธีใด ส่วน ค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงสุดเท่ากบั 4.72 คือ การน าเขา้สู่บทเรียน ครูมกัจะข้ึนตน้ดว้ยค าถาม เพ่ือ

ดึงดูดความสนใจของนกัเรียน แสดงว่านกัเรียนไม่เคยไดพ้บกบัวิธีสอนแบบข้ึนตน้ดว้ย



 

ค าถาม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีแตกต่างจากวิธีเดิมท่ีเคยพบมาดงันั้น นกัเรียนจึงชอบวิธีการใชค้  าถาม

ก่อนเขา้สู่บทเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของวิธีการสอนโดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัค 

ติวิสต์ โดยรวมค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.63 

แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  แสดงถึงการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถช่วยให้นักเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาง่ายข้ึน และ

สามารถหาค าตอบได้ถูกต้อง จึงท าให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั สิทธิกร  สุมาลี(2558)ไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง 

องคค์วามรู้ใน รายวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการแยกตวัประกอบพหุนาม ส าหรับนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี ท่ี 3  โรง เ รี ยนสารสาสน์ วิ เทศราชพฤกษ์ ซ่ึ งผลการวิ จัยพบว่ า 

ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ในรายวิชา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง การแยกตวัประกอบพหุนาม  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.11/83.86 

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า  ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 

. 0 1  แ ล ะ นั ก เ รี ย น มี ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม 

ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ทุกขอ้มี ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.66-4.48 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.จากผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดว้ยกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น ควรน าการจดัการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไ์ปใชใ้นเน้ือหาเร่ืองอ่ืนๆในระดบัชั้นต่างๆ เพ่ือช่วยให้

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนตมแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์เป็น

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งคอยใหค้วามช่วยเหลือ โดย



 

ใชวิ้ธีการกระตุน้ดว้ยค าถาม และส่งเสริมก าลงัใจ ซ่ึงนกัเรียนตอ้งใชค้วามคิด และ

ความสามารถของตนเอง ดงันั้น การออกแบบกิจกกรมครูตอ้งค านึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล สภาพความพร้อมในทุกๆดา้น รวมถึงพ้ืนฐานความรู้เดิมของนกัเรียนแต่

ละคนดว้ย 

3.ขั้นประเมินผล เป็นขั้นทบทวนความคิด ความเขา้ใจ และสามารถถ่ายทอด

ออกมาเป็นภาษาของตนเองได ้ซ่ึงนกัเรียนไม่สามารถสรุป ความคิดรวบยอดได ้

ครูผูส้อนควรตั้งค าถาม โดยเร่ิมจากค าถามง่ายๆ ไปยากตามล าดบั ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัใน

การสร้างองคค์วามรู้เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีผูส้อนตอ้งดูแลเอาใจใส่ เพ่ือใหน้กัเรียน เกิด

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1.ควรติดตามผลในระยะยาว เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เพื่อผูเ้รียนจะสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง 

2.จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ควรเพ่ิมเวลา

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคร้ังใหม้ากข้ึน เน่ืองจากระยะเวลาท่ีจ ากดัอาจ

มีผลกระทบต่อการสร้างองคค์วามรู้ของนกัเรียน 
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