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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองเรื่องความนาจะเปน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
A Study of Achievement and Satisfaction with Teaching and Learning Mathematics
on the Probability-based Constructivist Theory of Matthayom Sueksa Six Students
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูด ว ยตนเอง ใหมปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรกอ นเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
6 ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูด ว ยตนเอง และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 42 คน ไดมาโดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรู สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test
ผลการวิจยั พบวา (1) กิจกรรมการเรียนรูว ชิ าคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูด ว ยตนเอง
เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 81.03/80.63 เปนไปตามเกณฑ
80/80 (2) กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองเรื่องความนาจะเปน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: แนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง / ความนาจะเปน / ความพึงพอใจ / ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร
Abstract
The objectives of this study were to: (1) develop mathematics learning activities
for the Matthayom Sueksa Six students based on constructivist theory with the efﬁciency
criterion set at 80/80; (2) compare students’ academic achievements prior to and after
the study was completed; and (3) determine the levels of satisfaction expressed by these
students as regards the aforementioned learning activities. Using the cluster random
sampling method, the researcher collected a sample consisting of 42 Matthayom Sueksa
Six students at the Demonstration School of Ramkhamhaeng University. The instruments
for data collection consisted of: (1) a test for measuring academic achievement, and
(2) a measure of student satisfaction towards learning management. The statistics used in
the research were percentage, mean, standard deviation and t-test. The results of this
study indicated that: (1) mathematics learning activities on the Probability-based
Constructivist Theory of the Matthayom Sueksa Six Students satisﬁed the efﬁciency
standard at 81.03/80.63 with the efﬁciency criterion being set at 80/80; (2) academic
achievement in mathematics shown by samples was higher upon completion of the
study than prior to the study at the statistically signiﬁcant level of .01; and (3) overall,
the level of satisfaction of the sample under study with these learning activities was at
a high level.
KEYWORDS: CONSTRUCTIVIST THEORY / PROBABILITY / SATISFACTION / MATHEMATICS
LEARNING ACHIEVEMENT
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บทนํา
คณิ ต ศาสตร มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ ความสํ า เร็ จ ในการเรี ย นรู  ใ นศตวรรษที่ 21
เนื่องจากคณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ
มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถี่ถวน ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใชใน
ชี วิ ต จริ ง ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ค ณิ ต ศาสตร ยั ง เป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของชาติใหมีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษา
คณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนี้ คณิตศาสตรเปนศาสตรที่มี
ลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัว ทําใหคณิตศาสตรมคี วามแตกตางจากศาสตรอนื่ คนสวนใหญ
มักมองวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยตัวเลขและการคํานวณ และมักคิดวาคณิตศาสตร
เปนวิชาที่ยาก เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม มากมาย และไมมีสื่อรูปธรรมที่ใชแทน
ไดชัดเจน ความรูทางคณิตศาสตรจึงเปนความรูที่ดูเหมือนจะดูหางไกลมนุษย แตแทจริงแลว
ความรูทางคณิตศาสตรเปนความรูที่อยูคูกับชีวิตมนุษยตั้งแตตื่นนอนจนถึงกอนเขานอน
มนุษยไดใชคณิตศาสตรทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว (อัมพร มาคนอง,
2559)
ที่ผานมาประเทศไทยใหความสําคัญกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวาวิชา
อื่น ๆ มีการพัฒนา การจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง แตปญหาสําคัญของการจัด
การเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร คือครูสว นใหญยงั คงใชวธิ กี ารสอนแบบบรรยายซึง่ เนนครู
ผูสอนเปนศูนยกลาง โดยนักเรียนมีหนาที่คอยจดตามที่ครูสอน ทําใหนักเรียนที่เรียนรูไดเร็ว
สามารถเขาใจเนื้อหาไดงาย สวนนักเรียนที่เรียนรูชา ฟงบรรยายไมทัน หรือไมเขาใจเนื้อหา
ที่ครูบรรยายจะเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียน นอกจากนี้ การสอนแบบบรรยายทําให
นักเรียนแทบไมมสี ว นรวมในการจัดกิจกรรม ไมเอือ้ ตอการคิดวิเคราะหดว ยตนเอง ทําใหความรู
ที่ไดมาเปนความรูที่ไมถาวร ลืมงาย เมื่อตองเรียนเรื่องใหมจะยิ่งประสบปญหามากขึ้น
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เพราะขาดความรูความเขาใจในเรื่องเดิมที่เปนพื้นฐาน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรตาํ่ ลง และมีเจตคติทไี่ มดตี อ การเรียนคณิตศาสตร (ทรายทอง พวกสันเทีย๊ ะ, 2552)
ไดกลาวถึงการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
ในหลักสูตรการศึกษาวา การพัฒนาความรูค วามสามารถของนักเรียนนัน้ นอกจากจะขึน้ อยูก บั
ตัวนักเรียน ครูผูสอน และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาแลว ยังมีปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู โดยครูผูสอนจําเปน
ตองศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาที่นักเรียน
สวนใหญเขาใจยาก
ทั้งนี้ การเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยอาศัยหลักการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง
ใหนกั เรียนเปนผูส รางองคความรูจ ากประสบการณเดิมทีม่ ี ก็เปนการจัดการเรียนการรูร ปู แบบ
หนึ่งที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาใหไดมากที่สุด นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู
ที่ยึดหลักการมีสวนรวมของนักเรียนจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด เนื่องจากการมี
สวนรวมสามารถกระตุน ใหนกั เรียนเกิดความกระตือรือรน ความกระฉับกระเฉง และความตืน่ ตัว
ในการเรียนรู รวมถึงความรูสึกรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง หากผูสอนเปดโอกาส
ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นการวางแผนการเรียนรู
ขั้นทํากิจกรรมการเรียนรู และขั้นประเมินผลการเรียนรู ซึ่งตรงกับแนวคิดของ (นพพร
แหยมแสง, 2555) ที่กลาวถึงการใชวิธีการใหนักเรียนคนพบไดดวยตนเองวา เทคนิคการสอน
เพื่อใหเกิดการคนพบดวยตนเองของนักเรียน ชวยสงเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน เมื่อนักเรียนสามารถคนพบไดดวยตนเองแลว นักเรียนจะมีความเชื่อมั่นวาตนเอง
สามารถเรียนรูคณิตศาสตรได สงผลใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาและอาจสงผลตอความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ครูจึงควรกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนคนพบไดดวย
ตนเอง
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist theory) นี้มีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของ Piaget และ Vygotsky ซึ่งเปนทฤษฎีที่กลาวถึง
การเรียนรูวา เกิดขึ้นในบริบทที่ผูเรียนสรางความรูในขณะที่ไดประสบการณในสถานการณ
ตาง ๆ ทฤษฎีนี้เกิดจากการสังเกตการเรียนรูของเด็กเล็ก ๆ ที่สรางความรูโดยการมีปฏิสัมพันธ
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แบบตาง ๆ เชน ดู ฟง ชิม ดม สัมผัส ซึ่งแสดงวาเด็กสรางความรูดวยการมีสวนรวมอยางตื่นตัว
กับสถานการณจริงในชีวิต และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน บาน โรงเรียน ชุมชน และโลก
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา ผูเรียนจะเขาใจอยางถองแท เมื่อเขารูจักสิ่งนั้นดวยตนเองอยางตื่นตัว
เขาจะตองจัดกระทํากับขอมูลใหมดวยความรูที่มีอยู และถาขอมูลใหมไมมีอะไรเกี่ยวของ
กับความรูเดิมจะเกิดความขัดแยงขึ้นในใจและจะตองหาทางแกไข (ชนาธิป พรกุล, 2554)
นอกจากนี้ ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2553) ยังกลาวถึงการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสราง
องค ค วามรู  ด  ว ยตนเองว า เป น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในผู  เรี ย น ผู  เรี ย นเป น ผู  ส ร า ง
(Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม
โดยผูเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางปญญาได โดยจัดสภาพที่ทําใหเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น และยังสอดคลองกับ
บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554) ที่กลาววา ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับตัวผูเรียน โดยความรูเปนสิ่งที่
ถูกสรางขึน้ โดยผูเ รียน ผูเ รียนใชความรูแ ละประสบการณทมี่ อี ยูเ ปนพืน้ ฐานในการสรางความรู
ใหม การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก
ผูเรียนแตละคนจะสรางความรูดวยวิธีการที่แตกตางกัน ดังนั้นการสอนตามทฤษฎีนี้จึงเนน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดสื่อสารและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยผูสอน
คอยชวยเหลือใหผูเรียนนําความรูที่มีอยูออกมาใช และไตรตรองสิ่งที่ไดจากการอภิปราย
กับผูอื่น ผูสอนมีหนาที่จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสม ตั้งประเด็นปญหาที่ทาทาย
และชวยเหลือใหผูเรียนสรางความรูไดเอง
จารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ (2554) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง เลขยกกําลัง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหวยบงเหนือ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ชลดา หองแซง (2557) ที่กลาวถึงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยใชเทคนิคระดมสมอง
ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วาเปนกิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง สามารถเสนอความคิดเห็นไดอยาง
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อิสระ การระดมสมองชวยใหนักเรียนมีความคิดที่หลากหลาย และไดรวมกันตรวจสอบ
ความถูกตองของคําตอบทําใหไดคําตอบที่มีความถูกตอง นอกจากนี้ เสรี คําอั่น (2558)
ยังพบวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.49/80.14 ซึง่ เปนไปตามเกณฑ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรี ย นรู  ด  ว ยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โดยภาพรวมอยู  ใ นระดั บ มาก วิ ภ าวรรณ
สุขสุวรรณ จักรกฤษณ สมพงษ, และ อังคณา ออนธานี (2560) พบวา เมื่อนํากิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหไปทดลองใช
แลว ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด
เหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยเลือกนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist theory) ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
มุงใหนักเรียนคนหาและสรางองคความรูใหมดวยตนเอง ผานการนําพื้นฐานความรูเดิมที่มีอยู
มาเชือ่ มโยงกับความรูใ หมทไี่ ดจากความเขาใจของตนเอง โดยมีครูเปนผูส รางสถานการณปญ
 หา
และคอยกระตุนใหนักเรียนพยายามแกปญหานั้นใหได และนํามาใชจัดการเรียนการสอน
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรู
วิ ช าคณิ ต ศาสตร โดยจั ด การเรี ย นรู  ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร า งองค ค วามรู  ด  ว ยตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ ความนาจะเปน เพื่อสงเสริม
ให นั ก เรี ย นมี ค วามรู  ค วามเข า ใจในบทเรี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น กระตุ  น ให ส นใจเรี ย น และ
มีความกระตือรือรนในการคนหาความรู
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง
ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเอง
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3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเอง
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 4 หองเรียน 134 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน 42 คน โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster random sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
จํานวน 7 แผน ประกอบดวย (1) เรื่องหลักการนับเบื้องตน (2) การเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ
n สิ่ง ที่แตกตางกันทั้งหมด เปนแนวเสนตรง (3) การเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ n สิ่งที่ไมแตกตาง
กันทั้งหมด เปนแนวเสนตรง (4) การเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกตางกัน n สิ่ง เปนวงกลม
(5) การจัดหมูสิ่งของ n สิ่ง ที่แตกตางกันทั้งหมด (6) ทฤษฎีบททวินาม และ (7) ความนาจะ
เปน ใชเวลาในการจัดกิจกรรมทั้ง 7 แผน รวม 14 ชั่วโมง โดยนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน โดยการทบทวนความรู
เดิม และแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ขั้นสอน เปนขั้นจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
แบงออกเปน
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1) ขั้นเผชิญสถานการณปญหาและไตรตรองปญหารายบุคคล เปนขั้นที่ครู
เสนอสถานการณปญหาที่สัมพันธกับเรื่องที่เรียน โดยเชื่อมโยงใหสอดคลองกับการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนแรงจูงใจ กระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น นําไปสู
การหาแนวทางแกไขสถานการณปญหา นอกจากนี้ครูยังกระตุนใหนักเรียนพยายามคิดคนหา
วิธีการแกสถานการณปญหาที่หลากหลายเปนรายบุคคล
2) ขั้นไตรตรองปญหาระดับกลุม เปนขั้นที่ใหสมาชิกแตละคนในกลุม รวมกัน
อภิปรายซักถามเหตุผลและทีม่ าของวิธกี ารหาคําตอบ จากนัน้ ใหสมาชิกภายในกลุม ตกลงเลือก
วิธีหาคําตอบที่ดีที่สุดตามความเห็นของกลุม
3) ขั้นไตรตรองปญหาระดับชั้นเรียน เปนขั้นที่ใหตัวแทนกลุมยอยออกมา
นําเสนอแนวทางการแกปญหาที่เปนมติกลุม จากนั้นใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันอภิปราย
และซักถามแนวทางในการแกปญหาของกลุมที่นําเสนอ
ขั้นสรุป เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคความรู หลักการ และกระบวนการ
ที่ใชในการแกสถานการณปญหาที่เหมาะสม
ขั้นฝกทักษะ เปนขั้นของการทําใบกิจกรรม ใบงาน หรือแบบฝกหัดตาง ๆ ในหนังสือ
แบบเรียน เพื่อทบทวนองคความรู หลักการ และกระบวนการที่สรางขึ้นอีกครั้ง
1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องความนาจะ
เปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย
ตั้งแต 0.24–0.61 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23–0.75 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเทากับ 0.88
1.2.2 แบบวั ด ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต  อ การจั ด การเรี ย นการรู 
ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดคา IOC เทากับ 1
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดย
3.1 ครูปฐมนิเทศนักเรียนเพือ่ ชีแ้ นะเกีย่ วกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูท พี่ ฒ
ั นาขึน้
3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน
3.3 ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูค ณิตศาสตร เรือ่ งความนาจะเปน ตามแนวคิดทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเอง
3.4 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน
3.5 นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อหา (1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร า งองค ค วามรู  ด  ว ยตนเอง เรื่ อ งความน า จะเป น ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (2) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
กอนเรียนและหลังเรียน และ (3) หาคาเฉลีย่ แบบวัดความพึงพอใจ โดยสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
ขอมูลประกอบดวย รอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และ คา t-test (Paired sample t-test)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีการสราง
องคความรูดวยตนเอง เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.03/80.63 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80
ดังตาราง 1
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ตาราง 1 คะแนนเฉลีย่ (M) และรอยละของคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ดจากการทําใบงานใบกิจกรรมการทําแบบทดสอบ
ยอย และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
M
8.10
9.07
9.96
9.33
36.46

ใบงาน
ใบกิจกรรม
แบบทดสอบยอย
พฤติกรรมการเรียนรู
รวม

รอยละ
80.95
90.71
66.43
93.33
81.03

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรกอ นเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูด ว ยตนเอง
เรื่องความนาจะเปนที่ไดจากผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน
เฉลี่ยเทากับ 11.33 คะแนน หลังเรียนเทากับ 24.19 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 37.78
และรอยละ 80.63 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อนําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 2 และ 3
ตาราง 2 ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
คะแนน
ระหวางเรียน
หลังเรียน

จํานวน (คน)
42
42

คะแนเต็ม
45
30

คะแนนเฉลี่ย
36.45
21.19

รอยละ
81.03
80.63

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เรื่อง ความนาจะเปน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง กอนเรียนและหลังเรียน
คะแนนผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน
หลังเรียน
หมายเหตุ: * p < .01

N
42
42

M
11.33
24.19

SD
3.25
5.04

t

df

Sig.

23.645

41

.000*
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3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ มี ต  อ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเอง
ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.38–4.45
โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (M = 3.85) นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรื่องการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู (M = 4.45) รองลงมาเรื่องการเปนผูนําใน
การทํางานกลุม (M = 4.17) และนักเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด เรื่องความกระตือรือรนใน
การเรียน และรูสึกวาการเรียนคณิตศาสตรงายขึ้น (M = 3.38) ดังตาราง 4
ตาราง 4 คาเฉลีย่ (M) คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน ทีเ่ รียนดวยกิจกรรม
การเรียนรูต ามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูด ว ยตนเอง เรือ่ ง ความนาจะเปน ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6
รายการ
1. นักเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
2. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และรูสึกวาการเรียน
คณิตศาสตรงายขึ้น
3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดดีขึ้น
4. นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
5. นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
6. นักเรียนมีความเปนผูนําในการทํางานกลุม
7. นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
8. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
9. การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามลําดับขั้นตอน
10. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้ง
รวม

M SD
3.83 0.88

ระดับ
มาก

3.38 1.45 ปานกลาง
3.48
3.71
3.76
4.17
4.05
4.45
3.93
3.74
3.85

0.94 ปานกลาง
1.26
มาก
0.91
มาก
0.88
มาก
0.99
มาก
0.97
มาก
1.09
มาก
1.34
มาก
1.07 มาก
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อภิปรายผล
1. กิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวย
ตนเอง เรือ่ ง ความนาจะเปน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 81.03/80.63 หมายความวา
นักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงาน ใบกิจกรรม แบบทดสอบยอย และ
การประเมิ น พฤติ ก รรมระหว า งเรี ย น คิ ด เป น ร อ ยละ 81.03 และได ค ะแนนเฉลี่ ย จาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน คิดเปนรอยละ 80.63
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
การสรางองคความรูดวยตนเองเปนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความอยากรูของนักเรียน
โดยครูผสู อนเชือ่ มโยงสถานการณปญ
 หากับสิง่ ทีส่ ามารถพบเจอในชีวติ ประจําวัน ทําใหนกั เรียน
ไดมีการฝกกระบวนการคิดวิเคราะหดวยตนเองเพื่อแกสถานการณปญหาที่ครูสมมติขึ้น โดย
ครูผูสอนคอยกระตุน ชี้แนะแนวทางใหนักเรียนพยายามคิด วิเคราะห หาทางแกสถานการณ
ปญหาดวยตนเอง เมื่อนักเรียนเกิดกระบวนการณคิด วิเคราะห และสรุปเปนองคความรูของ
ตนเองได นักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ทําใหองคความรูที่ได
เปนความรูที่คงทน จําไดนาน สามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
ฉลอม ไชยริบูรณ (2553) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต สามารถสงเสริมใหนักเรียนสรางความหมายและองคความรูดวยตนเอง
เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมเนนใหนกั เรียนเปนผูค ดิ สังเกต ลงมือปฏิบตั จิ ริง และประมวลความรู
ดวยตนเอง การมีกิจกรรมที่หลากหลายทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม และการใหนกั เรียนลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมดวยตนเอง ทําใหนกั เรียนมีโอกาสปฏิสมั พันธ
กับผูอื่น ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหนักเรียนไดคนหาประสบการณ
ความรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ในทํานองเดียวกัน Thenjiwe and
Boitumelo (2012) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ในโรงเรียนประถมของสาธารณรัฐบอตสวานา พบวา การจัดการเรียน
การสอนทีท่ า ทายความคิดของนักเรียน และใหนกั เรียนมีสว นรวมในการจัดกิจกรรมทีส่ อดคลอง
กับสถานการณในชีวิตจริง โดยมีครูเปนผูชี้แนะแนวทาง จะทําใหผูเรียนมีการสรางความรู
ดวยตนเองและมีการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเอง เรื่อง ความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากกอนเรียนนักเรียนยังไมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนหรือนักเรียนบางคนอาจพอมีความรูพื้นฐานเดิมอยูบาง เมื่อไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองจากครูผูสอน ทําให
นักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น สามารถสรางกระบวนการคิดวิเคราะห และสรุปเปนองคความรู
ของตนเองได เพือ่ ใชเปนแนวทางในการแกไขสถานการณปญ
 หาทีค่ รูสมมติขนึ้ ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรห ลังเรียนสูงกว า ก อ นเรี ย น ซึ่ ง แสดงให เ ห็ นถึ ง พั ฒ นาการของ
นักเรียนในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเองยังชวยใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม
นักเรียนทีม่ ขี อ สงสัยแตไมกลาถามครูกส็ ามารถถามเพือ่ น ในกลุม ได และเนือ่ งจากการจัดกลุม
เปนการจัดแบบคละความสารถทําใหเพื่อนสามารถชวยเพื่อนได โดยเพื่อนในกลุมที่เรียนเกง
สามารถชวยเหลือ อธิบาย หรืออาจสมมติสถานการณที่สอดคลองกับสถานการณตัวอยาง
เพื่อใหเพื่อนที่เรียนออนกวาตนเองสามารถสรางกระบวนการคิดดวยตนเองได
Piazza and Anderson (1995) ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสํารวจการจัด
การเรียนการสอนคณิตศาสตรภายใตทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต พบวาการจัดการเรียนการสอน
แบบคอนสตรัคติวิสต ชวยใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูทางคณิตศาสตรไดดีขึ้น และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธราทิตย เกตุหอม (2559) ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ตามแนวทฤษฎีการสรางความรูที่มีตอทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรดาน
การเขียน และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร เรือ่ ง จํานวนจริง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 4 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรูนั้นมีลักษณะเดน คือ
มีการใหความสําคัญกับกระบวนการการเรียนรูของผูเรียนและความสําคัญของความรูเดิม
ครูเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูแสดงความรูและสรางความรูดวยตนเอง นักเรียนไดนําความรู
ความเขาใจจากการคนพบมาประยุกตใชกับสถานการณ หรือแบบฝกทักษะที่ครูกําหนดขึ้น
เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจยิ่งขึ้น
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เรือ่ งความนาจะเปน ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูด ว ยตนเองอยูใ น
ระดับมาก อาจเนือ่ งมาจากนักเรียนไดมสี ว นรวมในกิจกรรม มีโอกาสแสดงความคิดของตนเอง
อยางอิสระ มีปฏิสมั พันธระหวางเพือ่ นในกลุม มีการแลกเปลีย่ นความคิดเพือ่ หาขอสรุปทีด่ ที สี่ ดุ
ของกลุม ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกกับการเรียน ไดแสดงความคิดของตนเองอยางเต็มที่ ไมตอง
นั่งฟงบรรยาย หรือรอครูสอนแกสถานการณปญหาที่ครูเปนผูสรางขึ้นโดยที่ตัวนักเรียนไมได
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะหดว ยตนเอง ซึง่ ทําใหนกั เรียนเกิดความรูส กึ เบือ่ และไมอยากเรียน
คณิตศาสตร สอดคลองกับ คเชนพงษ สุมาลยโรจน (2550) กลาวถึงความพึงพอใจวา
มีความหมายในดานความรูสึกชอบ เห็นดวย ประทับใจ ภูมิใจ ยินดีในสิ่งที่สอดคลองกับ
ความตองการของตนเอง อีกทั้งความพึงพอใจยังเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยให
การดําเนินการในดานตาง ๆ ประสบผลสําเร็จ และ วนิดา นนฤาชา (2553) กลาววา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือเจตคติที่ดีของบุคคล ที่มีตอการทํางานหรือ
การปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก
ศุภเกียรติ มณีเนตร (2559) ไดศกึ ษาเรือ่ ง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวาความพึงพอใจตอการเรียนรูบ นเว็บตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต โดยภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก ทัง้ นีเ้ ปนเพราะวาการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ ทําใหนกั เรียนสามารถแสวงหาความรู
ดวยตนเอง ไมถูกควบคุม ไมเกิดความตึงเครียด เรียนไดตลอดเวลาตามความพรอมและ
ความสนใจของตนเอง กิจกรรมการเรียนนาสนใจ นอกจากนี้ ชาญณรงค วิเศษสัตย (2551)
ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง การหาพื้นที่ของ
รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมโดยการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากในการจัดกิจกรรม นักเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกัน
มีการเติมเต็มความรูใหกัน นอกจากนี้ในขณะสอนครูใชคําถามที่ทาทายกระตุนใหนักเรียน
อยากคิด อยากรวมกิจกรรมอยูตลอด ทําใหนักเรียนสนุกในการเรียนรูยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นควรนําการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม
การเรียนรูต ามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูด ว ยตนเองไปใชกบั เนือ้ หาเรือ่ งอืน่ ๆ ในระดับ
ชั้นตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่สูงขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง เปน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งนักเรียนตองใชความคิดและความสามารถของ
ตนเอง ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สภาพ
ความพรอมในทุก ๆ ดาน รวมถึงพื้นฐานความรูเดิมของนักเรียนแตละคนดวย
3. เนื่องจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
ตองมีการแบงกลุมเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางสมาชิกในกลุม ดังนั้นการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอมภายในหองเรียนควรจัดใหเหมาะสม มีการแบงพื้นที่ภายในหอง
เปนกลุมอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
4. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ เพื่อใหนักเรียนได
เชื่อมโยงการคิดวิเคราะหใหเขากับสถานการณปญหาที่อาจพบเจอในชีวิตประจําวัน
5. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการสรางองคความรู
ดวยตนเองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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