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  บทคดัย่อ  

        การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1)เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้เร่ือง การน าเสนอ

ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตใ์ห้

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองการน าเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

แผนภูมิรูปวงกลม โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ระหว่างก่อน

เรียน และหลงัเรียน (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้ตาม แนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์เร่ือง แผนภูมรูปวงกลม 

          กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ไดม้าโดยบงัเอิญจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1      
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนท่ี 2 โดยก าหนดไวใ้นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี   



 
 

ในทุกปีการศึกษา ท่ีก าลงัศึกษาอยูภ่าคเรียนท่ี 2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
ค่าเฉล่ีย (Mean)   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และสถิติทดสอบ   t – 
test dependent เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1)แผนการจดัการเรียนรู้ (2) แบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ (3)แบบวดัความพึงพอใจ 
         ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (1) ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติใชก้ารจดัการเรียนรู้ เร่ืองการ

น าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 

85.5/85.10 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการ

น าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม โดยการใชกิ้จกรรมการ

เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมาย

ขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติ

วิสต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณีโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 แสดงวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

       ค  าส าคญั : แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ,ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT  

The objectives of this research (1) to develops learning activities for Presentation 
Circular chart Constructiviist Teaching  using constructivist theory designed to satisfy 
the set efficiency standard of 80/80 (2) . It also compares the academic achievement of 
these students in Presentation Circular chart Constructiviist Teaching  using 
constructivist theory designed prior to the commencement and after the completion of 
the study (3) determine the levels of student satisfaction with the learning activities.  



 
 

 The sample group used in this research Utilizing the accidental sampling 
consisting of 40 students in mathayomsuksa I students datdaruni School 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 on Presentation Circular 
chart Via Constructiviist Teaching for the students was at  85.5/85.10, thereby 
surpassing the set efficiency standard of 80/80. (2) The academic achievement of on 
Presentation Circular chart Via Constructiviist Teaching 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 4.31 
 
Keywords : Constructivist Theory , Learning Achievement , Satisfied 

 
บทน า 
ในช่วงระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์อยู่บ่อยคร้ังทั้งในด้านวิธีการสอนท่ีเราให้ความส าคัญและด้านเน้ือหาท่ี

น ามาใชใ้นการเรียนการสอน ซ่ึงในดา้นเน้ือหามีบางเร่ืองท่ีถูกตดัออกไปแลว้น าเน้ือหา

เร่ืองใหม่ๆ ท่ีมีความส าคญั และเปน นประโยชน์สอดรับกบัเหตุการณ์ในยุคปัจจุบนัมาใช้

ในการจดัการเรียนการสอนแทนเน้ือหาเดิม(Smith, 2007; สมชาย ประสิทธ์ิจูตระกูล, 

หนา้ 13) หน่ึงในเน้ือหาใหม่ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ไดแ้ก่ เร่ืองแผนภูมิรูปวงกลม ซ่ึงเปนน

เร่ืองท่ีตอ้งน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากเน้ือหาดงักล่าวเปน นพื้นฐานในการพฒันา



 
 

ความรู้ทางดา้นอ่ืน ๆ รวมทั้งยงัเปน นเน้ือหาท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นฝึกทกัษะ การคิด 

การแกปั้ญหา รวมทั้งทกัษะการแกปั้ญหา 

 แผนภูมิรูปวงกลม (pie chart หรือ circular chart) เปนนการน าเสนอขอ้มูลโดยการ

แบ่งพื้นท่ีของวงกลมหน่ึงวงออกเปนนส่วน ๆ ตามสัดส่วนของขอ้มูลท่ีน าเสนอโดยการ

น าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิรูปวงกลม เหมาะส าหรับการเปรียบขอ้มูลเชิงคุณภาพแต่ละ

กลุ่มกบัภาพรวมของขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงเราสามารถพบไดใ้นคณิตศาสตร์ ดา้นวิชาอ่ืน ๆ 

เช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ วิทยาการจัดการ เปน นต้น รวมถึงเหตุการณ์ใน

ชีวติประจ าวนั     

 ปัจจุบนัแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีตาม

แนวคิด คอนสตรัคติวิสตมี์แนวโนม้ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอนทางดา้น

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ในอนาคตเปนนอย่างมาก เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวมุ่งเนน้

ฝึกให้ผูเ้รียนเปน นผูมี้ความ ใฝ่รู้ มีอิสระในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ตระหนกัถึงบทบาท 

สามารถก าหนดทิศทางในกระบวนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการคิดอยา่งมีเหตุผล และ

รวมไปถึงมีความเขา้ใจต่อเน้ือหาท่ีเรียนรู้ อยา่ง 3 ลึกซ้ึงและสามารถน าความรู้น้ีไปใช้



 
 

ต่อไปได ้(Jonassen, 1991, หนา้ 131 - 135 ) การจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติ

วสิตจ์ะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ และการ ตระหนกัรู้ในกระบวนการนั้น ซ่ึง

ผูเ้รียนจะเปนนผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อยา่งต่ืนตวั (Active) ผูเ้รียนจะตอ้งเปนนผูเ้รียบเรียง

ขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อกลัน่กรองและสร้างความหมายให้กบัส่ิง นั้นดว้ย

ตนเอง (ทิศนา แขมมณี,2557, หนา้ 124) ไดรเวอร์และเบลล ์(Driver & Bell, 1986, หนา้ 

253) ไดส้รุปการเรียนรู้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตไ์วว้่าเปน นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิด

จากการท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรง จากการใชป้ระสาทสัมผสัหรือการเกิดปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคมและกระบวนการคิดท่ีเกิดจากความพยายามในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบั

ความรู้เดิม ดว้ยการอธิบายใหเ้หตุผลเปรียบเทียบหรือ ตรวจสอบความขดัแยง้ของขอ้มูล

ท่ีมีอยู่เดิม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง กลายเปนนโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีความซับซ้อน

และคงทนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนพยายามในการประยุกตใ์ช้โครงสร้าง ทางความรู้

เดิมกบัสถานการณ์ใหม่ๆจะท าาให้ผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญาและพยายามรับ 

ขอ้มูลใหม่ไปเช่ือมโยงกบัโครงสร้างทางความรู้เดิมแลว้สร้างเปนนความรู้ใหม่ นบัว่าเปน น

ความพยายามในการหาค าตอบเพื่อลดความเครียดทางปัญญา ดงันั้นนการจดัการเรียนรู้ท่ี

ท าให้ผูเ้รียน สามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัประสบการณ์เดิมเขา้ดว้ยกนัจึงถือว่าเปน น

การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ นอกจากน้ีผลการวิจยัของเมอร์ฟ่ี (Murphy, 1997, หนา้ 149) พบว่า 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์นอกจากนกัเรียนจะไดส้ร้างความรู้ ดว้ย

ตนเองแลว้นกัเรียนยงัไดเ้รียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และสามารถควบคุมการเรียนรู้ของ

ตนเองได้ๆ  

 จากท่ีกล่าวมาจะเหนนวา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเ์ปนนวิธีการ

จดัการเรียนรู้หน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 (ฉบบัปรับปรุง 2561) และ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553 ท่ีสนบัสนุนและพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้น เน้ือหาสาระและกระบวนการรวมทั้งเจต

คติท่ีจ  าเปนนต่อการศึกษาผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเปนนส าหรับผูเ้รียน เช่น กระบวนการ

คิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (วิศิษฐ์ศรีโตศุกลวรรณ์ , 2556) ในช่วง 10 ปีท่ี



 
 

ผ่านมามีงานวิจยัจ  านวนหน่ึงไดน้ าแนวคิดคอนสตรัคติวิสตไ์ปใชใ้นการ จดัการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์แล้วมีผลดี เช่น งานวิจัยของละมัย แก้วสวรรค์(2558) ได้เปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงแบ่งเปน นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ ตามแนวคิดคอน สตรัคติวิสตแ์ละกลุ่มควบคุมไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิด

สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หรือ 4 นอกจากน้ีผลการวิจยัของ วิจยัวนิดา 

นนฤาชายงัพบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเม่ือใชแ้ผนการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส์อดคลอ้งกบังานวิจยัของทดันิดา 

คุณสนอง (2553) ท่ีพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือใชก้ารจดัการ

เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

  ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้และประกอบกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ท่ี

กล่าวว่า เดนก ทุกระดบัชั้นของการพฒันาสามารถเรียนรู้เน้ือหาวิชาใดกนได ้ถา้ไดรั้บการ

สอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของเดนก (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2556, หนา้ 132 – 135) 

ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมาย

ขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ ตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปล

ความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม ของโรงเรียนดดัดรุณี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้งัน้ี  

  1. เพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้เร่ือง การน าเสนอข้อมูลและการแปล

ความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตใ์หมี้ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80   



 
 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองการน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูป

วงกลม โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิตร์ะหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน 

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้ตาม แนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์เร่ือง แผนภูมรูปวงกลม 

สมมติฐานของการวจิัย 

  สมมติฐานของการวจิยั  

  1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้ ตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวสิตมี์ผลการเรียนรู้ เร่ืองการน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมาย

ขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

  2. นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง การน าเสนอ

ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวสิตห์ลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียน 

  3. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจในระดับดีมากในการ

จดัการเรียนรู้ตาม แนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์เร่ือง แผนภูมรูปวงกลม 

ขอบเขตของการวจิัย  

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย  

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเปน นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดดัดรุณี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จ  านวนหอ้งเรียน 12 หอ้งเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ีเปน นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนดดัดรุณี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จ านวนห้องเรียน 1 

หอ้งเรียนรวม 40 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  

 

 



 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา  

  1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์เร่ือง 

การน าเสนอขอ้มูลและ การแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม  

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

   2.1 ผลสัมฤทธ์ิเรียนรู้เร่ือง การน าเสนอข้อมูลและการแปล

ความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

   2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน สตรัคติวิสต์ เร่ือง การน าเสนอข้อมูลและการแปล

ความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม 

 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

      1.ไดแ้นวทางการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ 
      2. ไดแ้นวทางในการช่วยใหน้กัเรียนสนใจเรียนวชิาคณิตมากข้ึนจากกิจกรรมการ
เรียนการสอน เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตเ์พื่อน าไปสู่ความพึงพอใจท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์  
 
วธิีการด าเนินการวจิัย 
     เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าการวจิยัคร้ังน้ี มี 3 ชนิดไดแ้ก่ 
       1.แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การน าเสนอขอ้มูล
และการแปลความหมายข้อมูลแผนภูมิรูปวงกลม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจ์  านวน 5 
แผน รวม 7 ชัว่โมง ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นเขา้สู่บทเรียน  ขั้นน าความรู้กบัประสบการณ์เดิม 



 
 

ขั้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ขั้นความรู้ใหม่ และขั้นประเมินผล ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดผ้ลดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค(์ IOC) อยูท่ี่ 1.00 
      2.แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง การน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชนิดปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้  ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ไดผ้ลดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์
(IOC) อยูท่ี่ 1.00 ซ่ึงแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.2 - 0.8 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้อยูท่ี่ 0.25 – 0.599 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่า 0.875 
      3.แบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 15 ข้อ ได้ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค ์(IOC) อยูท่ี่ 1.00 
 



 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกนบขอ้มูลนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

 1. ทดสอบก่อนการปฏิบติัการทดลอง (Pre  test) พร้อมกบัช้ีแจงนกัเรียน ดงัน้ี ทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนสอน เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมาย

ขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์กบั

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/7 โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ จ  านวน 25 ขอ้บนัทึกผลการ

สอบไวเ้ปนนคะแนนก่อนการทดลองส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.  จดักิจกรรมการเรียนการสอน สอน เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมาย

ขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดย

ใชเ้วลา 1 ชัว่โมงต่อวนั เปนนระยะเวลา 9 วนั  

3. ทดสอบหลงัปฏิบติัดงัน้ี 

 ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเรียนจบทุกแผนการสอน เร่ือง การ

น าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/7 โดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิบนัทึกผลการสอบไวเ้ปนนคะแนนสอบหลงัการทดลอง ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4. ให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน สอน เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular 

chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์หลงัจากเรียนจบทุกแผน 

  



 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผูว้จิยัไดด้  าเนินการดงัน้ี 

1.  หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ เ ร่ือง การน าเสนอข้อมูลและการแปล

ความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน

สตรัคติวสิต ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ปรากฏดงัตาราง 4 

ตาราง 1 

  ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปล

ความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอน

สตรัคติวสิต ์

  จากตาราง 2 พบว่า ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองการ

น าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.5/85.10 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเร่ือง การน าเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

แผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์ ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลงัเรียน มีรายละเอียดดงัตาราง 2 

  

ประสิทธิภาพ คะแนนเตนม �̅� S.D. ค่าประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  𝐄𝟏  

30 25.65 0.53 85.5 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  𝐄𝟐  

25 21.26 0.33 85.1 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 𝐄𝟏 𝐄𝟐     เท่ากบั 85.5/85.10 



 

ตาราง 2 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) 

ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์
การทดสอบ จ านวนนกัเรียน 𝐗 S.D. df t 
ก่อนเรียน 40 12.38 0.47 39.5 11.391* 
หลงัเรียน 40 21.28 0.33 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  จากตาราง 2 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การ

น าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภมิูรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  3. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ี

ใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตาราง 3 
  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูป
วงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี 
 
 
 

 



 

ข้อ รายการ ระดับความพงึ
พอใจ 

แปล
ความหมาย 

    
  �̅� S.D.  

1 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart) น่าสนใจมากข้ึน 

4.00 0.82 มาก 

2 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart) ช่วยใหน้กัเรียนรู้
วธีิการพบความรู้ดว้ยตนเอง 

4.55 0.82 ดีมาก 

3 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart) เปิดโอกาสใหมี้
อิสระทางความคิด 

4.40 0.82 มาก 

4 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart) ช่วยส่งเสริมการ
คิด ท่ีหลากหลาย 

4.23 0.82 มาก 

5 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart) ช่วยกระตุน้
นกัเรียนให้รู้สึกอยากเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.25 0.82 มาก 

6 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart) มีขั้นตอนท่ีชดัเจน
ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย 

4.25 0.82 มาก 

7 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart) ท าใหผู้เ้รียนมี

4.33 0.82 มาก 



 

ข้อ รายการ ระดับความพงึ
พอใจ 

แปล
ความหมาย 

    
  �̅� S.D.  

โอกาส แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
8 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ

ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart) นกัเรียนรู้สึกวา่มี
ความทา้ทาย สนุก ไม่น่าเบ่ือ 

4.28 0.82 มาก 

9 การจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิ
รูปวงกลม (circular chart)ท าใหน้กัเรียนมี
โอกาสแกปั้ญหาร่วมกนั 

4.35 0.82 มาก 

10. ครูมีการล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก 4.33 0.82 มาก 
11. ครูมีส่วนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี 

ไม่ตึงเครียด  
4.15 0.82 มาก 

12. ครูมีความรู้ในเน้ือหาดีท่ีจะท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจง่าย 

4.38 0.82 มาก 

13. ครูใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมและเปน นท่ีปรึกษา
ท่ีดีใหก้บันกัเรียนได ้

4.33 0.82 มาก 

14. ครูยอมรับฟังความคิดเหนนท่ีแตกต่าง เปิด
โอกาสใหคิ้ดอยา่งอิสระ 

4.38 0.82 มาก 

15. ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถามขอ้สงสัย 
และสามารถตอบ ค าถามผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.58 0.82 ดีมาก 

 รวมเฉล่ีย 4.31 0.74 มาก 

  จากตารางแสดงวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอนเร่ือง การน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular 
chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 



 

โรงเรียนดดัดรุณีโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 แสดงว่านกัเรียน
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตรงกบัท่ีก าหนดไว ้
สรุปการวจิัย 
         จากการวจิยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงเร่ือง การน าเสนอขอ้มูล
และการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใช้การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี   สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
      1. ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติใช้การจัดการเรียนรู้ เร่ืองการน าเสนอข้อมูลและการแปล

ความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.5/85.10 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

              2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการน าเสนอข้อมูลและการแปล
ความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม โดยการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 
             3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การ
น าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณีโดย
เฉล่ียเท่ากบั 4.31 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 แสดงว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก 
 
 
 
 
 
 



 

อภิปรายผล 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
      1. ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติใชก้ารจดัการเรียนรู้ เร่ืองการน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมาย
ขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม โดยผูว้ิจยัได้น าไปทดลองจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ผลการ
ทดลองมีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.5/85.10 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 
หมายความวา่นกัเรียนไดค้ะแนนจากการวดัระหวา่งเรียน จากการจากท ากิจกรรมกลุ่ม และใบ
กิจกรรมทา้ยบทของนกัเรียน ตามแผนการจดัการเรียนรู้จ  านวน 5 แผน  คิดเปนนร้อยละ 85.5 และ
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนของนกัเรียนทุกคนรวกนัคิดเปนนร้อย
ละ 85.10 แสดงวา่ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมาย
ขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม โดยการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิต ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งใจและเทคนิคการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์  มีความเหมาะสมและช่วยในการพฒันา
ความรู้ความสามารถเร่ืองการน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม 
ของนกัเรียนได ้ทั้งน้ีอาจเปนนเพราะวา่กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ท่ี
ส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหา เปนนการจดักิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญกบัปัญหา ไดล้งมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดรั้บประสบการณ์ตรงและไดอ้ภิปรายหรือแสดงความคิดเหนนทั้งเปนน
รายบุคคลและเปนนรายกลุ่มท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือหรือประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเกิด
ความต้ืนเตน้ สนุกสนานและไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆในการเรียน    ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   
จกัรพงษ ์   ตรียทุธ์ (2561:บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎี การ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง เส้นขนานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมุ่งเนน้
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 ผลการวจิยัพบวา่ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.37/81.17 ซ่ึงเปนนไปตามเกณฑ ์80/80    
และสอดคลอ้งกบั    พรรณิกา สิทธิแกว้ (2560: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “ผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นท่ีผวิและปริมาตร ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยมุ่งเนน้ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหมี้



 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  ผลการวจิยัพบวา่ กิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
88.21/80.63 ซ่ึง เปนนไปตามเกณฑ ์ 80/80 
      2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการน าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมาย
ขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม โดยการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิต ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
เปนนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาจากค่าสถิติ ทดสอบ  t-test   มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ทั้งน้ี อาจเปนนเพราะวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ท่ีส่งเสริม
ทกัษะการแกปั้ญหา ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดท่ีครูเนน้ใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีการคิดไตร่ตรองกรณีท่ีตอ้งเผชิญ
กบัสถานการณ์ท่ีครูก าหนดให ้ซ่ึงท าใหเ้กิดกระบวนการคิด วเิคราะห์การตดัสินใจและเปนน
วธีิการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล การยอมรับฟังความคิดเหนนของผูอ่ื้น การร่วมแสดงความคิดและ
การระดมความคิด ซ่ึงสอดคลอ้งการงานวจิยัของ      สิทธิกร สุมาลี(2558: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  รายวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการ
แยกตวัประกอบ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสารสาสนว์เิทศราชพฤกษ ์ซ่ึง
ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .01 
      3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การน าเสนอ
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณีโดยเฉล่ีย
เท่ากบั 4.31 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 แสดงว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากส่วนค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีสูงท่ีสุด คือการจดัการเรียนรู้ของครูเร่ืองการน าเสนอขอ้มูลและ
การแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ช่วยใหน้กัเรียนรู้วิธีการพบความรู้
ดว้ยตนเองซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 แสดงให้เหนนว่านกัเรียนยงัไม่เคยพบกบัเน้ือหาเร่ืองใดมา
ก่อนมกัจะใหค้วามสนใจมากเปนนพิเศษ ซ่ึงท าใหก้ารเรียนรู้ของนกัเรียนเปนนไปอยา่งต้ืนเตน้และ
ทา้ทาย ซ่ึงท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรงตามเทคนิคการสอนโดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   สามารถประเมินผลไดว้่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองแกโ้จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ



 

วิสต์ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เปน นการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งหลกัสูตร 
เน้ือหาสาระ กระบวนการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใช้
ชีวิตประจ าว ันท่ีต้องใช้ทักษะในกระบวนการคิดและทักษะด้านต่าง ๆท่ีหลากหลายซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ     พรรณิกา สิทธิแก้ว (2560:บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง “ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีความพึงพอใจต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการเตรียมความพร้อม และศึกษารูปแบบและวธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิต ์ใหเ้ขา้ใจและครบถว้นทุกองคป์ระกอบ เพื่อน าไปใชแ้ลว้ท าใหน้กัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
               2. ครูผูส้อนระดับชั้นอ่ืน ๆ สามารถปรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การ
น าเสนอขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ท่ีใชก้ารจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์ไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนกบันกัเรียนได ้
     3. การจดัการเรียนสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์เปน นกิจกรรมการเรียนท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนสร้างความรู้ ด้วยตนเองท าให้นักเรียนต้องใช้เวลาเพื่อคิด วิเคราะห์ และหาวิธี
แกปั้ญหาดว้ยตนเองเปนนหลกั ซ่ึงท าใหต้อ้งใชเ้วลาในแต่ละกิจกรรมการสอนมาก ดงันั้นผูส้อน
จ าเปน นตอ้งออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนมีอิสระในการคิดและไดใ้ช้เวลาอย่างเตนมท่ีอย่างเกิด
ประโยชน์ และในแต่ขั้นของการสอนหากนกัเรียนพบขอ้สงสัย ควรให้นกัเรียนไดคิ้ดทบทวน
ดว้ยตนเองก่อน จนนักเรียนเกิดแนวคิดและเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาดีพอ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาได ้แต่หากทบทวนและใชค้วามรู้เดิมแลว้ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้เพื่อนร่วม
กลุ่มและ ผูส้อนจ าเปนนตอ้งใหค้วามร่วมมือ แนะน า และตอบขอ้สงสัยของนกัเรียนโดยเนน้การ
กระตุน้ใหใ้ช ้แนวคิดต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนเคยแกปั้ญหามาก่อน หรือความรู้ จากสถานการณ์ปัญหาท่ี
มีลกัษณะ คลา้ยกนั 
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