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    บทคัดย(อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค;เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดย

การจัดการเรียนรู Dตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร; กRอนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลัง

การจัดการเรียนรู Dตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร; กับเกณฑ;รDอยละ 70 และเพื่อศึกษาเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ประชากร เปVนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ชั้นปWที่ 3 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย ไดDแกR กิจกรรม

การจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; แบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิด

ริเริ ่มและแบบวัดเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; สถิติที ่ใชDในการวิเคราะห;ขDอมูล โดยการทดสอบคRาที (One 

Sample test) วิเคราะห;หาคRาเฉล่ีย และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวRา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีความคิดสรDางสรรค;ทาง

คณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังสูงกวRากRอนการจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต;อยRางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังการจัดการเรียนรูD

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;มีคะแนนโดยเฉลี่ยเทRากับ 12.43 สูงกวRาเกณฑ;รDอยละ 70 อยRางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; 

โดยรวมอยูRในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายดDาน พบวRา ดDานความรูDสึก มีคRาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดDาน

ความคิดความเขDาใจและดDานพฤติกรรม ตามลำดับ 
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คำสำคัญ :  ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร; คอนสตรัคติวิสต;  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; 

 

Abstract 

 The purposes of this research were:  to compare creative thinking initiative in 

mathematics before and after using constructivist activity learning, to compare creative 

thinking initiative in mathematics after using constructivist activity learning with criterion and 

to study the attitudes towards mathematics after using constructivist activity learning 

management. The population was 21undergraduate students in the third year of Mathematics 

program.  The instruments were the lesson plan focus on constructivist activity learning, 

creative thinking initiative in Mathematics test and attitude towards mathematics. Statistics for 

data analysis were one sample test, mean and standard deviation. 

 Were found that the creative thinking initiative in mathematics after using higher than 

before using constructivist activity learning, creative thinking initiative in mathematics after 

using constructivist activity learning was higher than criterion at a significance level of .05 and 

after using constructivist activity learning, their attitude towards mathematics, an overall was 

a high level, feeling aspect, aspect of understanding and behavior respectively. 

 

Keywords: Creative Thinking, Constructivist, Attitudes towards mathematics. 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปVนเครื่องมือในการสรDางคน สรDางสังคม และสรDางชาติ เปVนกลไกลหลักในการพัฒนา

กำลังคนใหDมีคุณภาพ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสรDางความไดDเปรียบของประเทศเพื่อการ

แขRงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตDระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปVนพลวัต ทั่วโลกจึงใหDความสำคัญและทุRมเท

กับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย;ของตนใหDสามารถกDาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1) การ

ดำรงชีวิตอยูRไดDอยRางเปVนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยRางรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตDองมี

ทักษะการเรียนรูD 3Rs และ 8Cs คณิตศาสตร;จึงกลายเปVนศาสตร;หนึ่งที่มีความสำคัญและเปVนเครื่องมือท่ี

นำมาใชDในการศึกษาวิทยาศาสตร;ตลอดจนศาสตร;อื่นๆ มีความสำคัญยิ่งตRอการพัฒนาความคิดมนุษย;และเปVน

ประโยชน;ตRอการดำเนินชีวิตชRวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหDดีข้ึน ทำใหDสามารถอยูRรRวมกับผูDอื่นไดDอยRางมีความสุข 

(สถาบันสRงเสริมการสอนวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี[สสวท.], 2555 : 1) 
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ความคิดสรDางสรรค;เปVนหนึ่งทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญอยRางมากในสรDางนวัตกรรมใหมRๆใหD

เกิดขึ้น คนที่มีทักษะความคิดสรDางสรรค;จะมีความฉับไว มีความวRองไว ที่รู Dป�ญหาและมองเห็นป�ญหา เปVน

ลักษณะความคิดเอกนัย ความคิดหลากหลาย หลายแงRมุม คิดไดDกวDางไกล โดยลักษณะความคิดในลักษณะน้ี

นำไปสูRความคิดการประดิษฐ;สิ่งแปลกใหมRรวมถึงการคDนพบวิธีการแกDป�ญหาไดDสำเร็จ มี 4 องค;ประกอบไดDแกR 

ความคิดคลRอง ความคิดยืดหยุ Rน ความคิดริเริ ่มและความคิดละเอียดลออ (Guilford ,1967) วิธีการคิด

สรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;เกิดขึ้นไดDดDวยการกระตุDน โดยใชDสัญลักษณ;ทางคณิตศาสตร; จุดประสงค;การ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสมการชี้แจงขDอตกลงประกอบดDวยตัวอยRาง จะสามารถทำใหDเด็กมีความคิดสรDางสรรค;มาก

ขึ้น (Anna Craft, 2000) ในการคิด ใชD และตีความคณิตศาสตร;ในบริบทที่หลากหลายรวมถึง การใหDเหตุผล

อยRางเปVนคณิตศาสตร; และการใชDแนวคิด กระบวนการ ขDอเท็จจริงและเครื่องมือเกี่ยวกับคณิตศาสตร;ในการ

บรรยาย อธิบาย และทำนายปรากฏการณ;ตRางๆ และเครื่องมือเกี่ยวกับคณิตศาสตร;ในการบรรยาย อธิบาย 

และทำนายปรากฏการณ;ตRางๆ การรูDเรื่องคณิตศาสตร;ชRวยใหDรูDและเขDาใจบทบาทของคณิตศาสตร;ที่มีในโลกทำ

ใหDสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานความรูDที่เขDมแข็ง เพื่อจะเปVนพลเมืองที่มีความคิด มีความหRวงใย และสรDางสรรค;

สังคม (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสRงเสริมการสอนวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี, 2012) 

ความคิดริเริ่ม เปVนหนึ่งในองค;ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ประการ ของความคิดสรDางสรรค;ที่ Guilford ไดD

ศึกษาในปW ค.ศ.1967 กลRาววRาความคิดสรDางสรรค;ดDานการคิดริเริ่ม คือความคิดที่แปลกใหมRไมRซ้ำใคร เปVน

ความคิดที่แตกตRางไปจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มสรDางสรรค;อาจจะมาจากความคิดเดิมที่มีอยูRกRอนแลDว 

นำมาดัดแปลงใหDเปVนสิ่งใหมR ความคิดริเริ่มจึงเปVนสิ่งสำคัญที่ทำใหDผูDเรียนมีจิตนาการผสมผสานกับเหตุผลและ

หาวิธ�การทำใหDเกิดผลงาน กลDาคิด กลDาแสดงออก และ Torrance ไดDศึกษาในปW 1963 กลRาววRา ความคิดริเร่ิม 

หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหมR แตกตRางจากความคิดธรรมดา และไมRซ้ำกับที่มีอยูR สอดคลDองกับการ

จัดการเรียนรูDที ่สRงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิชาคณิตศาสตร;มีบทบาทสำคัญอยRางยิ่งตRอการพัฒนา

ความคิดมนุษย; ทำใหDมนุษย;มีความคิดสรDางสรรค; คิดอยRางมีเหตุผล เปVนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะห;ป�ญหาและประเมินสถานการณ;ไดDอยRางถ่ีถDวนรอบคอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) 

การจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต; (Constructivist) เปVนอีกหนึ่งการจัดการ

เรียนรูDที่สRงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เปVนการพัฒนาการทางเชาว;ป�ญญาของบุคคล มีการปรับตัวผRานทาง

กระบวนการซึมซับ หรือดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสรDางทางป�ญญา พัฒนาการจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล

เป�ดรับ และซึมซับขDอมูล หรือประสบการณ;ใหมR เขDาไปสัมพันธ; กับความรูDหรือโครงสรDางทาง ป�ญญาที่มีอยูRเดิม 

หากไมRสามารถสัมพันธ; กันไดDจะเกิดสภาวะไมRสมดุลขึ้น บุคคลจะพยายาม ปรับสภาวะใหDอยูRในสภาวะสมดุล

โดยใชDกระบวนการปรับโครงสรDางทางป�ญญาโดยเชื่อวRา คนทุกคนมีการพัฒนาไปตามลำดับขึ้น จากการมี

ปฏิสัมพันธ; และประสบการณ; กับสิ่งแวดลDอมตามธรรมชาติ และประสบการณ; เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและ

คณิตศาสตร; รวมทั้งการถRายทอดความรูD ทางสังคม วุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลน้ัน 
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(Piaget, 1986) และ Vygotsky (1978) ไดDกลRาววRา การจัดกิจกรรมการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัค

ติวิสต; ดังนี้ มนุษย;ไดDรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลDอมตั้งแตRแรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดลDอมจากธรรมชาติ แลDวก็ยังมี

สิ่งแวดลDอมทางสังคม ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตRละสังคมสรDางขึ้น ดังนั้น สถาบัน สังคมตRาง ๆ เริ่มตั้งแตRครอบครัว

จะมีอิทธิพลตRอพัฒนาการทางเชาว;ป�ญญาของแตRละบุคล นอกจากนั้น ภาษายังเปVนเครื่องมือสำคัญของการคิด 

และพัฒนาเชาว;ป�ญญาข้ันสูง พัฒนาการ 33 ทางภาษา และทางความคิดของเด็ก เร่ิมดDวยการพัฒนาท่ีแยกจาก

กัน แตRเมื่ออายุมากขึ้น พัฒนาการทั้งสองดDานจะเปVนไปแบบรวมกัน มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสรDางแรงจูงใจ ข้ัน

ทบทวนความรูDเดิม ขั้นจัดโครงสรDางแนวคิดใหมR ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูD ขั้นสะทDอนความคิด ขั้นประเมินผล 

คอนสตรัคติวิสต;เปVนหนึ่งในปรัชญาของวิจัยในทางจิตวิทยาในคณิตศาสตร;ศึกษา ในงานวิจัยของ Piaget and 

Glasersfeld พยายามชี้ใหDเห็นความแตกตRางบางสRวนของจิตวิทยา การศึกษาและผลลัพธ;ญาณวิทยาของ

ทฤษฎีของพวกเขา ประกอบดDวยปรัชญาของคณิตศาสตร; ความคิดของเรื่องการรับรูD และความสัมพันธ;บริบท

ทางสังคม (Paul Ernest, 1993) การจัดการเรียนรูDโดยใชDแนวคิดคอนสตรัคติวิสต; มีผลกระทบเชิงบวกแกR

นักเรียนและคุณครู (Sertel Altun, 2007) 

จากเหตุผลดังกลRาวผูDวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม 

โดยการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร;  ในรายวิชาการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน หมูRเรียน 

5911205 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปWที่ 3 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; คณะวิทยาศาสตร; จึงไดDจัดทำ

กิจกรรมการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต; เพื่อประโยชน;แกRอาจารย;ในการนำรูปแบบการสอน

ดังกลRาวไปใชDพัฒนาความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ ่ม ของนักศึกษาไดDอยRางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใหDนักศึกษามีเจตคติที่ดีตRอรายวิชา การเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและ

ความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน จะไดDเปVนแนวทางใหDกับนักศึกษาครูใหDมีคุณภาพ ในการออกแบบการเรียนการ

สอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนในระดับโรงเรียนตRอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กRอนและหลังเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กับเกณฑ;รDอยละ 70 

  3. เพื่อศึกษาเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; หลังสูงกวRากRอนเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร;สูงกวRาเกณฑ; 

รDอยละ 70 

  

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 ประชากรและกลุRมตัวอยRาง 

  ประชากร เปVนนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; คณะวิทยาศาสตร; มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 2 ปWการศึกษา 2562 

  กลุ RมตัวอยRาง เปVนนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร;ช ั ้นปWที ่  3 คณะวิทยาศาสตร;

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในภาคเรียนที ่ 2 ปWการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน ไดDแกR หมู Rเรียน 

6111208 

 ดDานเน้ือหา 

  เน้ือหาท่ีใชDเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม โดยการ

จัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต; ตามหลักสูตรครุศาสตร;บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ในรายวิชาการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน ซ่ึงการ

วิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน เปVนสาระท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง ปW 60) 

 ดDานตัวแปร 

  ตัวแปรตDน ไดDแกR    - การจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต; 

  ตัวแปรตาม ไดDแกR  - ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม 

      - เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; 

 ดDานระยะเวลา 

  ดำเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปWการศึกษา 2562 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1.  เครื่องมือที่ใชDในการทำวิจัย ไดDแกR กิจกรรมจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; แบบ

วัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่มและแบบวัดเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; รายละเอียด

ดังน้ี 

  1.1 กิจกรรมพัฒนาความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยจัดการเรียนรูD

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; เก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะ

เปVนระดับโรงเรียน จำนวน มี 6 ข้ันตอน 12 ช่ัวโมง 

1.กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค ณิตศาสตร; โดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัค

ติวิสต; เก่ียวกับการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน จำนวน 12 ช่ัวโมง มี 

6 ข้ันตอน คือ  

ข้ันท่ี 1 ข้ันสรDางแรงจูงใจ คือ จัดกิจกรรมหรือต้ังคำถามใหDนักศึกษาเกิด  

แรงจูงใจและความสนใจในการเรียน โดยกิจกรรมหรือคำถามท่ีจัดข้ึนน้ันจะเปVนการเตรียมความพรDอมกRอนเขDา

สูRเน้ือหา 

ข้ันท่ี 2 ข้ันทบทวนความรูDเดิม คือ ใหDนักศึกษาทำแบบทดสอบกRอนเรียนหรือ  

กิจกรรมท่ีอาจารย;และนักศึกษากันออกแบบเพ่ือทบทวนความรูDเดิมท่ีเคยเรียนผRานมาแลDว เพ่ือเตรียมความ

พรDอมในการเรียนเน้ือหาใหมR 

   ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดโครงสรDางแนวคิดใหมR คือ เปVนข้ันท่ีอาจารย;ใหDนักศึกษาทำกิจกรรม

เพ่ือใหDนักเรียนเขDาใจเน้ือหา เชRน ใหDนักเรียนทำกิจกรรมกลุRม เปVนตDน โดยใชDส่ือประกอบการสอนในการทำ

กิจกรรม 

   ข้ันท่ี 4 ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูD ค ือ เปVนข้ันท่ีใหDนักศึกษาไดDมีการแลกเปล่ียนเรียนรูD 

ความคิด วิธีการ กระบวนการคิดตRาง ๆ เพ่ือแสดงความรูDความเขDาใจท่ีมีอยูRของนักศึกษา โดยการใหDนักศึกษา

ทำใบงานหรือใบกิจกรรมและนำมาอภิปรายรRวมกัน 

   ข้ันท่ี 5 ข้ันสะทDอนความคิด คือ อาจารย;ใหDนักศึกษาแสดงความคิ ดเห็นจากส่ิงท่ีไดD

เรียนรูDและปฏิบัติจากช่ัวโมงเรียนช่ัวโมงน้ัน 

ข้ันท่ี 6 ข้ันประเมินผล คือ เปVนข้ันท่ีอาจารย;ประเมินจากการทแบบทดสอบ  

และจากการสังเกตพฤติกรรมในการรRวมกิจกรรมในช้ันเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูDในเร่ืองท่ีเรียนวRาเปVนไปตาม

เกณฑ;ท่ีต้ังไวDหรือไมR และเพ่ือเปVนขDอมูลยDอนกลับในการสอนซRอมเสริมนักศึกษาท่ีไมRผRานจุดประสงค;การเรียนรูD

  1.2  แบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม เร่ือง การออกแบบการ 

เรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน  
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   1.2.1  ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเร่ือง การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ปรับปรุงปW 2560) กลุRมสาระการเรียนรูDวิชาคณิตศาสตร;  

   1.2.2  สรDางแบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม เร่ืองการ

ออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน จำนวน 4 ขDอ 

   1.2.3  นำไปทดลองใชDกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ช้ันปWท่ี 4 ปWการศึกษา 

2562 จำนวน 28 คน แลDวนำมาหาคRาความเช่ือม่ันโดยวิธีการของครอนบาค(Cronbach’s alpha)  มีคRา

เทRากับ 0.81 คRาความยากงRาย พบวRา มีคRาอยูRระหวRาง 0.62 – 0.73 และคRาอำนาจจำแนก พบวRา มีคRาอยูR

ระหวRาง 0.20 – 0.30 

  1.3  แบบวัดเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; เปVนแบบมาตราสRวนประมาณคRา 5 ระดับ ตามแบบ

ของลิเคอร;ท (Likert scale) จำนวน 10 ขDอ นำไปทดลองใชDกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ช้ันปWท่ี 2 ปW

การศึกษา 2562 จำนวน 28 คน นำมาหาคRาความเช่ือม่ันโดยใชDสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคRาเทRากับ 0.85  

 2.  การเก็บรวบรวมขDอมูลมี 5 ข้ันตอนดังน้ี 

  2.1 นักศึกษาทำแบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม เรื่อง การ

ออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนกRอนการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; 

  2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; จำนวน 12 ช่ัวโมง  

  2.3 นักศึกษาทำแบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม เรื่อง การ

ออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนหลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;    

2.4 นักศึกษาทำแบบวัดเจตคติตRอการเรียนคณิตศาสตร;ท่ีผูDวิจัยสรDางข้ึน  

2.5 นำคะแนนจากการเก็บขDอมูลท้ังหมด มาวิเคราะห;ขDอมูลดDวยวิธีการทางสถิติ 

3.  การวิเคราะห;ขDอมูล  

3.1 การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิมกRอนและ 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรม

วิชาคณิตศาสตร; ใชDการทดสอบคRาที (t-test dependent) โดยใชDโปรแกรม Statistics Package for the 

Social Sciences (SPSS) 

  3.2  การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่มหลังการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กับ

เกณฑ;รDอยละ 70 ใชDการทดสอบคRาที (One Sample test) 
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การใหDคะแนนความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิมนตามสัดสRวน 

ของความถี่ของคำตอบที่กลุRมตัวอยRางตอบคำถาม คำถามใดกลุRมตัวอยRางตอบซ้ำกันมาก ๆ จะไดDคะแนนนDอย

หรือไมRไดDคะแนนเลย ถDาคำตอบไมRซ้ำกับคนอ่ืน หรือซ้ำกับคนอ่ืนนDอยจะไดDคะแนนมากข้ึน  

เกณฑ;การใหDคะแนนดังน้ี 

   คำตอบซ้ำกัน 29 % ข้ึนไป (ซ้ำ 7 คนข้ึนไป)  ใหD 0 คะแนน 

   คำตอบซ้ำกัน 20 - 28 % (ซ้ำ 5 - 6 คน)  ใหD 1 คะแนน 

   คำตอบซ้ำกัน 10 - 19 % (ซ้ำ 3 - 4 คน)  ใหD 2 คะแนน 

   คำตอบซ้ำกัน 4 - 9 % (ซ้ำ 1 - 2 คน)  ใหD 3 คะแนน 

   คำตอบซ้ำกัน 0 % (ไมRซ้ำใครเลย)   ใหD 4 คะแนน 

การแปลผลรDอยละดังน้ี 

   รDอยละ 80 ข้ึนไป มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;มากท่ีสุด 

   รDอยละ 70 - 79   มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;มาก 

   รDอยละ 60 - 69   มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ปานกลาง 

   รDอยละ 50 - 59   มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;นDอย 

   ต่ำกวRารDอยละ 50  มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;นDอยท่ีสุด 

3.3  การศึกษาแบบวัดเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; ใชDการวิเคราะห;หาคRาเฉลี่ย ( �̅�) และสRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ;การใหD

คะแนนดังน้ี 

การแปลผลคRาเฉล่ียดังน้ี 

   4.50 - 5.00 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับมากท่ีสุด 

   3.50 - 4.49 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับมาก 

   2.50 - 3.49 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับปานกลาง 

   1.50 - 2.49 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับนDอย 

   1.00 - 1.49 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับนDอยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

  การพัฒนาความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ผู Dวิจัยดำเนินการ

วิเคราะห;ขDอมูล 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบความคิดสรWางสรรคDทางคณิตศาสตรDดWานความคิดริเร่ิม โดยการจัดการเรียนรูWตาม 

  แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตD สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรD  

  ก(อนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 1  ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม โดยการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎี 

    คอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กRอนและหลังเรียน 

ความคิดสรWางสรรคDทางคณิตศาสตรD 

ดWานความคิดริเร่ิม 

จำนวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 
x" S.D. t Sig. 

กRอนการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต; 
21 16 8.46 1.52  

8.12 .000 
หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต; 
21 16 12.43 1.73 

  p < .05 

 จากตารางท่ี 1  พบวRา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีความคิดสรDางสรรค;

ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังสูงกวRากRอนการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; อยRาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคRา t = 8.12 และค Sig. = .000 

  

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดสรWางสรรคDทางคณิตศาสตรDดWานความคิดริเร่ิม หลังการการจัดการเรียนรูW 

  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตDสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรD  

  กับเกณฑDรWอยละ 70 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม หลังการจัดการเรียนรูDตาม 

     แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร;   

     กับเกณฑ;รDอยละ 70  

ความคิดสรWางสรรคD

ทางคณิตศาสตรD 

ดWานความคิดริเร่ิม 

n k  S.D t Sig แปล 

หลังการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต; 

21 16 12.43 1.73 4.32  .000 มาก 

             p < .05 

X
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 จากตารางท่ี 2 พบวRา ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม หลังการจัดการเรียนรูD

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; คะแนนโดยเฉล่ียเทRากับ 12.43 สูงกวRาเกณฑ;รDอยละ 70 (k = 16 คะแนน) 

อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทRากับ 1.73 คRา t = 4.32 และ Sig. =.000 

 

ตอนท่ี 3 การศึกษาเจตคติต(อวิชาคณิตศาสตรDหลังการจัดการเรียนรูWตามแนวคิดทฤษฎีคอน 

 สตรัคติวิสตD สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรD 

ตารางท่ี 3  แสดงคRาเฉล่ีย ( ) และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;  

              หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; 

X

เจตคติต(อวิชาคณิตศาสตรD  S.D. ความหมาย 

ดWานความคิดความเขWาใจ 4.29 0.66 มาก 

1.  ความรูDเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนท่ีฉันไดDรับสามารถนำไปใชD

ในช้ันเรียนระดับข้ันพ้ืนฐานไดD 

4.53 0.52 

มากท่ีสุด 

2.  การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความ

นRาจะเปVนระดับโรงเรียนงRายสำหรับฉัน 

4.22 0.61 
มาก 

3.  ฉันคิดวRาการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและ

ความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน ยาก มีความซับซDอน และนRาเบ่ือ 

4.12 0.86 
มาก 

ดWานพฤติกรรม 4.14 0.69 มาก 

4.  ฉันอยากการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและ

ความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนใหDมากกวRาน้ี 

3.80 0.57 
มาก 

5.  ฉันมีความกระตือรือรDนในการคDนควDาหาความรูDเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะ

เปVนระดับโรงเรียนอยูRเสมอ 

4.05 0.74 

มาก 

6.  ฉันมักจะหลีกเล่ียงการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนในเน้ือหาท่ีไมRคุDนเคย 

4.25 0.70 
มาก 

7.  ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนการ

วิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนใหDเพ่ือนๆฟ�ง 

 

4.42 0.75 

มาก 

X



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1749 ~ 
 

 

จากตารางท่ี 3 พบวRา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร;มีเจตคติตRอวิชา

คณิตศาสตร; หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; โดยรวมอยูRในระดับมาก (�̅� = 22.4	

และ	𝑆. 𝐷. = 65.0) เมื่อพิจารณารายดDานพบวRา ดDานความคิดความเขDาใจ มีคRาเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 29.4	และ

	𝑆. 𝐷. = 66.0) รองลงมาคือ ดDานความรูDสึก (�̅� = 23.4	และ	𝑆. 𝐷. = 61.0) และ ดDานพฤติกรรม  (�̅� =

14.4	และ	𝑆. 𝐷. = 69.0) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล  

  1.  การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กRอนและหลัง

เรียน เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน ตามสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงปW 2560) กลุRมสาระการเรียนรูDวิชาคณิตศาสตร; 

สาระที่ 3 การวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVน เนื้อหาคณิตศาสตร;ชั้นประถมศึกษาปWที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา

ปWที่ 6 ไดDแกR ประกอบดDวยเนื้อหาดังตRอไปนี้ การวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน เรียนรูD

เกี ่ยวกับการวิเคราะห;ขDอมูล การกำหนดประเด็น การเขียนขDอคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บ

รวบรวมขDอมูล การนำเสนอขDอมูล คRากลางและการกระจายของขDอมูล การวิเคราะห;และการแปลความขDอมูล 

การสำรวจความคิดเห็น ความนRาจะเปVน การจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; มี 6 ขั้นตอน 

ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสรDางแรงจูงใจ คือ จัดกิจกรรมหรือตั้งคำถามใหDนักศึกษาเกิดแรงจูงใจและความสนใจในการ

เรียน โดยกิจกรรมหรือคำถามที่จัดขึ้นนั้นจะเปVนการเตรียมความพรDอมกRอนเขDาสูRเนื้อหา ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวน

ความรูDเดิม คือ ใหDนักศึกษาทำแบบทดสอบกRอนเรียนหรือกิจกรรมที่อาจารย;และนักศึกษากันออกแบบเพ่ือ

ทบทวนความรูDเดิมที่เคยเรียนผRานมาแลDว เพื่อเตรียมความพรDอมในการเรียนเนื้อหาใหมR ขั ้นที่ 3 ขั้นจัด

โครงสรDางแนวคิดใหมR คือ เปVนขั้นที่อาจารย;ใหDนักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อใหDนักเรียนเขDาใจเนื้อหา เชRน ใหD

ดWานความรูWสึก 4.23 0.61 มาก 

8.  การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความ

นRาจะเปVนระดับโรงเรียนมีความนRาสนใจ 

4.62 0.69 
มากท่ีสุด 

9.  ฉันรูDสึกสนุกเม่ือไดDออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนรRวมกับเพ่ือน 

4.03 0.52 
มาก 

10.  ฉันมีความสุขกับการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน 

4.05 0.62 
มาก 

รวม 4.22 0.65 มาก 
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นักเรียนทำกิจกรรมกลุRม เปVนตDน โดยใชDสื่อประกอบการสอนในการทำกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูD 

คือ เปVนขั้นที่ใหDนักศึกษาไดDมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูD ความคิด วิธีการ กระบวนการคิดตRาง ๆ เพื่อแสดงความรูD

ความเขDาใจที่มีอยูRของนักศึกษา โดยการใหDนักศึกษาทำใบงานหรือใบกิจกรรมและนำมาอภิปรายรRวมกัน ขั้นท่ี 

5 ขั้นสะทDอนความคิด คือ อาจารย;ใหDนักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดDเรียนรูDและปฏิบัติจากชั่วโมงเรียน

ชั่วโมงนั้น ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล คือ เปVนขั้นที่อาจารย;ประเมินจากการทแบบทดสอบและจากการสังเกต

พฤติกรรมในการรRวมกิจกรรมในช้ันเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูDในเร่ืองท่ีเรียนวRาเปVนไปตามเกณฑ;ท่ีต้ังไวDหรือไมR 

และเพ่ือเปVนขDอมูลยDอนกลับในการสอนซRอมเสริมนักศึกษาท่ีไมRผRานจุดประสงค;การเรียนรูD (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2560 : 3) และ Driver and Bell 1986 : 20) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังสูงกวRากRอนการจัดการ

เรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต;อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลDองกับ Mercer, 

Cecil D.; And Others (1996 : 147-156) ไดDศึกษาเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร;ตามแนวคอนสตรัคติ

วิสต;สำหรับผูDเรียนที่หลากหลาย มีการแบRงหDองเรียนปกติและการจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัค

ติวิสต; พบวRา มีความสัมพันธ;ของครูและนักเรียน ความตDองการของการเรียนรูDแบบคอนสตรัคติวิสต;ในการ

จัดการเรียนรูDคณิตศาสตร; และมีความคิดสรDางสรรค;ดีขึ้น และสอดคลDองกับงานวิจัยของ นางชุลีมาตร บรรณ

จงส; (2553) พบวRา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องความนRาจะเปVน วิชาคณิตศาสตร; ของกลุRมที่สอน

โดยใชDบทเรียนออนไลน;ตามแนวคิดทฤษฏีการสรDางองค;ความรูDดDวยตนเองสูงกวRากลุRมที่สอนแบบปกติ อยRางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.  การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กับเกณฑ;รDอยละ 

70 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน พบวRา ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;มีคะแนนโดยเฉลี่ยเทRากับ 12.43 สูงกวRาเกณฑ;รDอยละ 70 อยRางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลDองกับ Paul Ernest (1993 : 87-93) พบวRา คอนสตรัคติวิสต;เปVนหน่ึง

ในปรัชญาของวิจัยในจิตวิทยาในคณิตศาสตร;ศึกษา อยRางไรก็ตามมีความยากในการอDางอิง ในงานวิจัยน้ีจะ

อDางอิงของ Piaget and Glasersfeld และพยายามเห็นความแตกตRางบางสRวนของจิตวิทยา การศึกษาและ

ผลลัพธ;ญาณวิทยาของทฤษฏีของพวกเขา ประกอบดDวย การระบุของปรัชญาของคณิตศาสตร;ทDายที่สุด 

ความคิดของเร่ืองการรับรูD และความสัมพันธ;บริบททางสังคมไดDรับการตรวจสอบอยRางย่ิง 

 3.  เพื่อศึกษาเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; โดยรวมอยูRในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดDานพบวRา ดDานความคิดความเขDาใจ 

มีคRาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ ดDานความรูDสึก และดDานพฤติกรรม ตามลำดับ อมรินทร; อำพลพงษ; (2559) 
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พบวRา เจตคติที่มีตRอวิชาคณิตศาสตร;ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ไดDรับการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูD

คอนสตรัคติวิสต;บนเครือขRายอินเตอร;เน็ตเทียบผRานเกณฑ;เฉลี่ย 3.5 และสอดคลDองกับวิจัยของ จารุวรรณ ศรี

สวัสดิ์และสถาพร ขันโต (2555) พบวRา เจตคติตRอการเรียนวิชาคณิตศาสตร; ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 1 

หลังไดDรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูDคณิตศาสตร;โดยใชDรูปแบบการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติ

วิสต;  เร่ือง เลขยกกำลัง  พบวRา โดยภาพรวมอยูRในระดับมากท่ีสุด (x ̅ = 4.54) 

 

สรุปผลและขWอเสนอแนะ  

  1.  สรุปผลการวิจัย 

    1.1  การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กRอน

และหลังเรียน พบวRา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีความคิดสรDางสรรค;ทาง

คณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังสูงกวRากRอนการจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต;อยRางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

   1.2 การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กับ

เกณฑ;รDอยละ 70 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน พบวRา ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม 

หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;มีคะแนนโดยเฉลี่ยเทRากับ 12.43 สูงกวRาเกณฑ;รDอยละ 

70 อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

      1.3  การศึกษาเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการ

จัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; โดยรวมอยูRในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดDานพบวRา ดDาน

ความคิดความเขDาใจ มีคRาเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ ดDานความรูDสึก และดDานพฤติกรรม ตามลำดับ 

  2.  ขDอเสนอแนะ 

2.1  ขDอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชD 

    2.1.1   นักศึกษาสามารถนำไปการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;

นำไปใชDสอนจริงกับนักเรียนระดับมัธยม 

    2.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูDควรจะคำนึกถึงบริบทของผูDเรียนที่จะจัดการเรียนรูD

เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูD 

   2.2  ขDอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตRอไป 

  2.2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ 
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วิสต;ในลักษณะแตกตRางตามบริบทของผูDเรียนและเนื้อหาวิชา เพื่อใหDผูDเรียนเกิดการเรียนรูDอยRางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

   2.2.2 ควรมีวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในดDานอื่นๆ เชRน การแกDป�ญหาทางคณิตศาสตร; 

การคิดวิเคราะห;ทางคณิตศาสตร; และคุณลักษณะอื่นๆ โดยใชDกระบวนการจัดการเรียนรูDที่หลากหลายเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการเรียนรูDอยRางสูงสุด 
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