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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์กับเกณฑ์ และเพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ประชากร เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ปีท่ี 3 จ านวน 28 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรูค้อนสตรัคติวิสต์ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบค่าที วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านความคิดความเข้าใจและด้านพฤติกรรม ตามล าดับ   
ค าส าคัญ: คอนสตรัคติวิสต์ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: To compare mathematics learning achievement before 
and after using constructivist activity learning, to compare mathematics learning achievement after 
using constructivist activity learning with achievement criterion and to study the attitudes towards 
mathematics after using constructivist activity learning management.  The population was 28 
undergraduate students in the third year of Mathematics program. The instruments were the lesson 
plan focus on constructivist activity learning, mathematics learning achievement test and attitude 
towards mathematics.  Statistics for data analysis were one sample test, mean and standard 
deviation.  
 Were found that the achievement in mathematics using higher than before using 
constructivist activity learning, achievement 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, Discussion for each aspect, 
aspect of there were aspect of understanding and behavior respectively.  
Keywords: Constructivism / Achievement in mathematics / Attitudes towards mathematics 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โลกในปัจจุบันเป็นโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและในบางครั้งก็มีการพลิกผันของ
สถานการณ์ คนที่จะอยู่ได้อย่างสอดคล้องกับสังคมในยุคใหม่จึงต้องฝึกความสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งที่จริงมีอยู่
แล้วในความเป็นมนุษย์แต่การเรียนรู้และการฝึกฝนที่ดีจะช่วยให้แหลมคม ฉับไวและอดทน คนที่มีทักษะนี้สูงจะได้
งานที่ดีกว่า ชีวิตก้าวหน้ากว่า และจะท าประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่โลกได้ดีกว่า (วิจารณ์ พานิช , 2555) ประเทศ
ไทยมุ่งพัฒนาการศึกษาไทยก้าวสู่ยุค 4.0 สืบเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากสังคมที่เน้นภาคการเกษตรกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) ในการคิด ใช้ และตีความคณิตศาสตร์ในบริบทที่
หลากหลายรวมถึง การให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ และการใช้แนวคิด กระบวนการ ข้อเท็จจริงและเครื่องมือ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในการบรรยาย อธิบาย และท านายปรากฏการณ์ต่างๆ และเครื่องมือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ใน
การบรรยาย อธิบาย และท านายปรากฏการณ์ต่างๆ การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ช่วยให้ รู้และเข้าใจบทบาทของ
คณิตศาสตร์ที่มีในโลกท าให้สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง เพื่อจะเป็นพลเมืองที่มีความคิด มีความ
ห่วงใย และสร้างสรรค์สังคม (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2012)  
 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เป็นการพัฒนาการทางเชาว์
ปัญญาของบุคคล มีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซับ หรือดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
พัฒนาการจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเปิดรับ และซึมซับข้อมูล หรือประสบการณ์ใหม่ เข้าไปสัมพันธ์ กับความรู้หรื อ
โครงสร้างทาง ปัญญาที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์ กันได้จะเกิดสภาวะไม่สมดุลขึ้น บุคคลจะพยายาม ปรับ
สภาวะให้อยู่ในสภาวะสมดุลโดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญาโดยเช่ือว่า คนทุกคนมีการพัฒนาไป
ตามล าดับขึ้น จากการมีปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการ
คิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ ทางสังคม วุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนาความสมดุล
ของบุคคลนั้น (Piaget, 1986) และ Vygotsky (1978) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism) ดังนี้ มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ 
แล้วก็ยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แต่ละสังคมสร้างขึ้น ดังนั้น สถาบัน สังคมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคล นอกจากนั้น ภาษายังเป็นเครื่องมือส าคัญของ
การคิด และพัฒนาเชาว์ปัญญาขั้นสูง พัฒนาการ 33 ทางภาษา และทางความคิดของเด็ก เริ่มด้วยการพัฒนาที่แยก
จากกัน แต่เมื่ออายุมากขึ้น พัฒนาการทั้งสองด้านจะเป็นไปแบบรวมกัน มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างแรงจูงใจ                   
ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นประเมินผล              
คอนสตรัคติวิสต์เป็นหนึ่งในปรัชญาของวิจัยในทางจิตวิทยาในคณิตศาสตร์ศึกษา ในงานวิจัยของ Piaget and 
Glasersfeld พยายามชี้ให้เห็นความแตกต่างบางส่วนของจิตวิทยา การศึกษาและผลลัพธ์ญาณวิทยาของทฤษฏีของ
พวกเขา ประกอบด้วยปรัชญาของคณิตศาสตร์ ความคิดของเรื่องการรับรู้ และความสัมพันธ์บริบททางสังคม               
(Paul Ernest, 1993) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีผลกระทบเชิงบวกแก่นักเรียนและคุณครู 
(Sertel Altun, 2007) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ในรายวิชา การเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น หมู่เรียน 
5911205 ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์ในการน ารูปแบบการสอนดังกล่าวไปใช้
พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี
ต่อรายวิชา การเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นระดับโรงเรียน จะได้เป็นแนวทางให้กับ
นักศึกษาครูให้มีคุณภาพ ในการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นในระดับโรงเรียน 
ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์

ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้  

คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน ได้แก่ หมู่เรียน 5911205 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
คอนสตรัคติวิสต์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นระดับโรงเรียน จ านวน 12 ช่ัวโมง 
มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างแรงจูงใจ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ข้ันจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้น
สะท้อนความคิดและขั้นประเมนิผล หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม
ในการที่จะน าไปใช้สอนจริง พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 

2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็นระดับโรงเรียน จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความ
เหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67–1.00 และน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปี่ที่ 4 จ านวน 26 คน จากนั้นน ามาค านวณค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือ
สัมประสิทธิ์แอลฟา ("α"–Coefficient) เท่ากับ 0.86 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้สูตร
ของ D.R.Sabers พบว่า ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.62 - 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง                    
0.20 - 0.30    

3.  แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท์ 
(Likert scale) จ านวน 10 ข้อ หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดย
การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และน าแบบวัดเจตคติ

การจัดการเรยีนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
คอนสตรัคติวิสต ์

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร ์
2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
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ต่อวิชาคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี่ท่ี 4 จ านวน 26 คน จากนั้นน ามาค านวณค่าความ
เชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา ("α"–Coefficient) เท่ากับ 0.84  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 4 ข้ันตอน ดังนี้  

1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติ
วิสต์ จ านวน 12 ช่ัวโมง ดังนี้ ขั้นสร้างแรงจูงใจ ข้ันทบทวนความรู้เดิม ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ขั้นสะท้อนความคิดและขั้นประเมินผล    

3.  นักศึกษาท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลัง
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 4.  น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ 
จัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ใช้
การทดสอบค่าที (t-test dependent) โดยใช้โปรแกรม Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบ
ค่าที (One Sample test) 

3.  การศึกษาแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅� ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑥.𝑥.) แปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 4.50 - 5.00 หมายถึง  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับมาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับน้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับน้อยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 

 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้บบสรา้งองค์ความรู้คอนสตรัคตวิสิต์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ n x̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ 28 16.18 5.19 
-5.55 .00 

หลังการจดัการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ 28 23.20 4.21 
p < .05 
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 จากตารางที่ 1  พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตร ีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสรา้งองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสตอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 
.05 
 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้  
คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k X  S.D t Sig 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ 

28 21 23.20 4.21 29.14 .00 

p < .05 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้  

คอนสตรัคติวิสต์มีคะแนนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 23.20 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ X  S.D. ความหมาย 
ด้านความคิดความเข้าใจ 4.04 0.80 มาก 
   1.  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นที่ฉันได้รับ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.25 0.44 มาก 

   2.  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นง่ายส าหรับฉัน 4.18 0.67 มาก 
   3.  ฉันคิดว่าการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ยาก มีความ
ซับซ้อน และน่าเบื่อ 

3.68 1.06 มาก 

ด้านพฤติกรรม 4.01 0.88 มาก 
   4.  ฉันอยากเรียนการวิเคราะหข์้อมูลและความน่าจะเป็นให้มากกว่านี้ 4.25 0.65 มาก 
   5.  ฉันมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นอยู่เสมอ 

4.04 0.51 มาก 

   6.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเปน็
ในเนื้อหาท่ีไม่คุ้นเคย  

3.61 1.29 มาก 

   7.  ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ให้เพื่อนๆฟัง 

4.14 0.76 มาก 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ (ต่อ) 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ X  S.D. ความหมาย 
ด้านความรู้สึก 4.18 0.62 มาก 
   8.  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นมีความน่าสนใจ 4.25 0.65 มาก 
   9.  ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นร่วมกับ
เพื่อน 

4.21 0.50 มาก 

   10.  ฉันมีความสุขกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 4.07 0.72 มาก 
รวม 4.07 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความคิดความเข้าใจ และด้านพฤติกรรม ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้าง                    
องค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาคณิตศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธี
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปล
ความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ คือ จัดกิจกรรม
หรือตั้งค าถามให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจและความสนใจในการเรียน โดยกิจกรรมหรือค าถามที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหา ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม คือ ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนหรือ
กิจกรรมที่อาจารย์และนักศึกษากันออกแบบเพื่อทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเรียนเนื้อหาใหม่ ข้ันที่ 3 ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ คือ เป็นขั้นที่อาจารย์ให้นักศึกษาท ากิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหา เช่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น โดยใช้สื่อประกอบการสอนในการท ากิจกรรม ขั้นที่ 4 
ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เป็นขั้นที่ให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด วิธีการ กระบวนการคิดต่าง ๆ 
เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ของนักศึกษา โดยการให้นักศึกษาท าใบงานหรือใบกิจกรรมและน ามาอภิปราย
ร่วมกัน ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนความคิด คือ อาจารย์ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติจาก
ช่ัวโมงเรียนช่ัวโมงนั้น ข้ันที่ 6 ขั้นประเมินผล คือ เป็นขั้นที่อาจารย์ประเมินจากการท าแบบทดสอบและจากการ
สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ในเรื่องที่เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ และเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการสอนซ่อมเสริมนักศึกษาที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) กิจกรรมทั้ง 6 ขั้นนี้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายต่อตนเอง จากการ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนค้นพบ
ความรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ท าให้ผู้เรียนต้อง
ปรับข้อมูลใหม่กับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นโดยมีครูผู้สอน เป็นผู้จัดโอกาส 
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากงานวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Driver and Bell, 1986) สอดคล้องกับ Mercer, Cecil D And Others (1996) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย มีการแบ่งห้องเรียน
ปกติและการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ พบว่า มีความสัมพันธ์ของครูและนักเรียน ความ
ต้องการของการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรูแ้บบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีมาตร บรรณจงส์ (2553) พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ของกลุ่มที่สอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ อรอนันต์ ปุณณะเวส (2550) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์การเงินของนักเรียนกลุ่ม
ที่ใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรูด้้วยตนเองกับกลุ่มที่ใช้วิธีการจัดการเรยีนรู้แบบปกติท่ีมีความแตกตา่งกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ Paul Ernest (1993) พบว่า คอนสตรัคติวิสต์เป็นหนึ่งในปรัชญาของวิจัยใน
จิตวิทยาในคณิตศาสตร์ศึกษา อย่างไรก็ตามมีความยากในการอ้างอิง  ในงานวิจัยนี้จะอ้างอิงของ Piaget and 
Glasersfeld และพยายามเห็นความแตกต่างบางส่วนของจิตวิทยา การศึกษาและผลลัพธ์ญาณวิทยาของทฤษฏีของ
พวกเขา ประกอบด้วย การระบุของปรัชญาของคณิตศาสตร์ท้ายที่สุด ความคิดของเรื่องการรับรู้ และความสัมพันธ์
บริบททางสังคมได้รับการตรวจสอบอย่างยิ่งขึ้น การเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็น สิ่งเร้า
ภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด (Cognitive processes) ที่ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมี
ส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทธิภาพ เมื่อผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ท าให้ผู้เรียนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งความรู้นั้นเกิดจากสิ่งที่เป็น
ประสบการณ์หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางปัญญาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการดูดซึมทางปัญญาและการเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จนเกิดการปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาและในที่สุดก็น าไปสู่การสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ความรู้เหล่านั้นจะเป็นความรู้ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้กว่าการเรียนแบบท่องจ าหรือการเรียนแบบปกติ 
 3.  ศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีมีต่อเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านความคิดความเข้าใจ และด้านพฤติกรรม ตามล าดับ อมรินทร์ อ าพลพงษ์ (2559) พบว่า เจตคติที่มี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเทียบผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3.5 และสอดคล้องกับวิจัยของ จารุวรรณ ศรีสวัสดิ์และสถาพร ขันโต 
(2555) พบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เลขยกก าลัง พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์เป็นกระบวนการปรับ
โครงสร้างทางปัญญาโดยเช่ือว่า คนทุกคนมีการพัฒนาไปตามล าดับขึ้น จากการมีปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ กับ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ี
จะอยากเรียนรู้และมีเจตคติต่อผู้สอนและการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านความคิดความเข้าใจ ด้าน
พฤติกรรมและความรู้สึก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  นักศึกษาสามารถน าไปออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์น าไปใช้
สอนจริงกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจะค านึกถึงบริบทของผู้เรียนที่จะจัดการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ในลักษณะ

แตกต่างตามบริบทของผู้เรียนและเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์และวัดตัวแปร
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.  ควรมีวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะอื่นๆ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างสูงสุด 
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