212 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม : การวิจัยแบบผสานวิธี
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บทคัดยอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเปนวิธีสอนที่สรางความรูอาศัย
ประสบการณเดิมกับโครงสรางปญญาที่มีอยูเดิมทางความสนใจและแรงจูงใจภายใน ครูผูสอนจําเปนตอง
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่อง สรางองคความรูไดดวยตนเองและทําใหนักเรียนสามารถจดจําความรูไดนานและนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันไดจริง การศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุงหมาย เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกต ใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประยุกตใช
ทฤษฎีคอนสตรัคติ วิซึมและการสอนตามปกติ และเพื่ อศึกษาความพึ งพอใจในการเรี ยนรู ของนักเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมที่พัฒนาขึ้น
การดําเนินการวิจัยเปนแบบผสานวิธี (Mixed-method Research) มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เปนการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยศึกษาทฤษฎี เอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู การสัมภาษณ
แลวสัมภาษณครูผูสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู สังเคราะห
ขั้นตอนการสอนเพื่อนํามาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนคณิตศาสตร
จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณครูผูสอนคณิตศาสตร ขั้นตอนที่ 2 เปนการ
ทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูโดยการนํากิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนนามนราษฎรสงเคราะห จังหวัดกาฬสินธุ
จํานวน 20 คน จาก 1 หองเรียน เปนกลุมทดลอง และ จํานวน 20 คน อีก 1 หองเรียน เปนกลุมควบคุม
ซึ่งแตละหองจัดแบบคละความสามารถ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติซึม
เรื่องรูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 17 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1
ฉบับ 30 ขอ ซึ่งมีคาความยากงายรายขอตั้งแต .35 ถึง .80 มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .20 ถึง .60 และมี
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คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .74 และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ประยุกต ใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เปนแบบวัดชนิดมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 1
ฉบับ 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (rxy)ตั้งแต .38 ถึง .79 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .84 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไกแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง เบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช t-test ( แบบ
Independent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม
โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีประสิทธิภาพเทากับ 86.32/79.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 75/75
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีคาเทากับ .6050 หรือคิดเปนรอยละ
60.50
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง รูป
สี่เหลี่ยม มีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระ
คณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
โดยสรุปการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมีสวนชวยพัฒนาความเขาใจของนักเรียน
ซึ่งครูผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรูที่ดีขึ้น
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรู, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม, กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร, ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
Abstract

Providing the learning and teaching activity is by the integration with Constructivism
Theory to be the teaching method that makes the knowledge with the old experience and
intelligent structure on the internal attention and motivation, a maths teacher needs to
develop a good learning activities to emphasizing student-centered learning since it can help
learners learn continuously. To help the students make the body of knowledge by
themselves and make the students can remember the knowledge for a long time and apply
the knowledge on their routine really. This study has the objectives. To develop the learning
activity for the Phatomsuksa 6 of Mathematics on ‘Sqaure’ Based on the Constructivism
Theory that has efficiency in rule 75/75. To find the effectiveness index of the efficiency of
the learning activity for the Phatomsuksa 6 of Mathematics on ‘Sqaure’ Based on the
Constructivism Theory. To compare the studying achievement on “Square”to be between
the students with the learning activity by the integration with Constructivism Theory and
normal teaching. To study the contentment in the learning of the students with
Development of Mathematics Learning on ‘Square’ For the Phatomsuksa 6 based on the
Constructivism Theory: Mix-Methods. The procedure is a mixed-method research carrying out
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in 2 steps. The first step was the development of maths teaching model based on related
literature and documents from various resources concerning teaching model, observation,
and interview, then the observation and interview were administered with 5 maths teachers
for the development of the learning activity, and syntheses of problem-solving teaching
process for the development of problem-solving lesson plans. The sample for this research
is such as the math teacher about 5 persons. The tools of the research is such as the
question for math teacher. The second step was the pilot of the developed maths with the
samples. The sample for this research is such as the Phatomsuksa 6 at Namonratsongkok
School by Pratomsuka 6 about 20 persons are the testing group and Pratomsuksa about 20
persons are the control group. Each classroom provides mixed ability on 2nd semester year
2557 with Purposive Sampling. The tools of the research are the learning plan with
integration Constructivism Theory“Square”.For Pratomsuksa 6 is about 17 plans to take the
17 hours. The test for math achievement about Square at Pratomsuksa 6 is 4 choices about
30 items that have the easement and difficulty about .35 to .80. There is the discrimination
of each item about .20 to .60 and there is the reliability at all about .74 and rating scale with
5 levels is about 15 items that have the discrimination of each item, rxy, about .38 to .79 and
there is the reliability at all about .84. The statistics for analyzing data are mean, standard
deviation and percentage and Independent Sample t-test.
Research result
1. The learning activity for the Phatomsuksa 6 of Mathematics on ‘Sqaure’ Based
on the Constructivism Theory that has efficiency equals to 86.32/79.33 which were on
established requirement 75/75
2. The efficiency of providing the learning activity for the Phatomsuksa 6 of
Mathematics on ‘Sqaure’ Based on the Constructivism Theory that has equals .6050 or 60.50
3. The students who learn with the learning activity with the Constructivism
Theory have the achievement more than the students learning normal learning activity on
“Square” to be at .05 significances.
4. The students with Pratomsuksa 6 have the contentment to the Development
of Mathematics Learning on ‘Square’ For the Phatomsuksa 6 based on the Constructivism
Theory to at the most satisfied level.
In conclusion, to provide the learning with Constructivism Theory to develop the
understanding of the students that the teachers can apply Constructivism Theory to teach
the learning activity to make the students to have high efficiency and good learning
development and get the achievement in the learning.
Keywords : Learning activity, Constructivism Theory, Learning mathematics, Pratomsuksa 6
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คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผลเปนระบบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพทางสองในดานความคิด การใหเหตุผลและการแกปญหาอยางมีระบบ (สุวร กาญจนมยูร. 2549 : 1)
คณิตศาสตรยังเปนความรูพื้นฐานของวิทยาการแขนงตางๆเปนเครื่อง มือที่นําความเจริญกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมตลอด จนเปนพื้นฐานของการคน ควาวิจัยทุกประเภท และ
คณิตศาสตรยังเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษยเพราะคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิด
ไดอยางมีระบบ มีเหตุผลแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชา
อื่นๆ (อรรถสิทธิ์ ปญจวรานนท. 2548 : 1) ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการที่กลาววาคณิตศาสตรมีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบแบบแผน
สามารถวิเ คราะหป ญหาและสถานการณไดถูกต องและเหมาะสม คณิ ตศาสตร เ ปน เครื่องมื อในการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอด จนศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของคณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและสามารถอยูรวม กับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2551 : 1)
ดังนั้ น การพั ฒ นาการศึ กษาด านคณิ ต ศาสตร จึงนั บ ว า เป น การพั ฒ นาประเทศที่ สํ า คั ญ หลั กสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกความเปนพลเมืองไทย
และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู
และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ งเนน ผู เ รี ยนเปน สํ าคั ญบนพื้น ฐานความเชื่ อวา ทุกคนสามารถเรีย นรู และพัฒ นาตนเองไดตามศั กยภาพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู
คณิตศาสตรอยางตอเนื่องตามศักยภาพการนําความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการ
แกปญหาการดําเนินชีวิต และศึกษาตอ
จากการศึกษาขอมูลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ
กลุมการศึกษานามน สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
มาก โดยเฉพาะนักเรียนชั้ นประถมศึกษาป ที่ 6 ในปการศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรีย นวิช า
คณิตศาสตรไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 65.43 (โรงเรียนนามน ราษฎรสงเคราะห. 2556 : 6) ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว คือรอยละ 75 และจาก
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของผูวิจัย พบวาเนื้อหาที่เปนปญหา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ทั้งนี้อาจเปนเพราะ วารูปสี่เหลี่ยมมีหลายชนิด
แตละชนิดมีสูตรในการคิดคํานวณแตกตางกัน ทําใหนักเรียนสับสนจําสูตรไมไดหรือเลือกใชสูตรไมถูกตอง ขาด
ทักษะการคิดคํานวณ และนักเรียนไมไดฝกการสรางรูปสี่เหลี่ยม
จากการศึกษาปญหา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา สาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรต่ํานั้นสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ สวนหนึ่งเกิดจากการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ซึ่งครูทั่วไปมักเขาใจวาการสอนคณิตศาสตร คือ การอธิบายเนื้อหาสาระ
แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดก็เปนการเพียงพอ แทที่จริงการสอนคณิตศาสตรทุกเรื่องตองพยายามใหนักเรียน
ไดปฏิบัติ จริงควบคูกับการคิดคํานวณการพิสูจน การตรวจสอบ แลวใหทําแบบฝกหัด บางเรื่องครูตองสาธิตให
เขาใจหลักการควบคูกับการอธิบาย (สมนึก ภัททิยธนี. 2551: 3) โดยธรรมชาตินักเรียนในวัยประถมศึกษาจะ
ชอบเลนมากกวาเรียน ชอบความสนุกสนานมากกวาความเครง เครียด ชอบเคลื่อนไหวมากกวานั่งนิ่งๆ ชอบ
พูดแสดงความคิดเห็น ชอบใหเพื่อนและครูยอมรับ (รุงอรุณ ลียะวณิชย. 2555 : 1) กิจกรรมการเรียนรูควร
ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกาย มีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายเพื่อชวยใหประสาทการรับรูของผูเรียน
ตื่นตัวพรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตางๆ ที่จะเกิดขึ้น เกิดการเคลื่อนไหวทางสติปญญา คือเปนกิจกรรมที่
ทาทายความคิดของผูเรียนกระตุนสมองใหเกิดการเคลื่อนไหว จดจอในการคิดสนุกที่จะคิด มีการปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัวเปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณ ความรูสึกของผูเรียนซึ่งจะชวยให
การเรียนรูนั้นเกิดความหมายตอตนเอง (คณาจารยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม. 2552 : 3-4) แตธรรมชาติของวิชานั้นเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนวิชาที่มีลักษณะ
เปนนามธรรม ตองใชความคิดสมเหตุ สมผล เพื่อใหเรียนรูเขาใจโครงสรางของคณิตศาสตร เปนการสอนที่ตอง
อาศัยหลักจิตวิทยา การอธิบายแตละขั้นในแตละหัวขอ (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. 2544 : 1) ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงเปนวิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะ
ตางๆที่ตองการในยุคโลกาภิวัฒน เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน มุงสงเสริม
ใหผูเรี ยนไดเรีย นรู ดว ยตนเองไดเรี ยนในเรื่ องที่ส อดคลองกั บความสามารถ ความตองการ และไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาหลักการ แนวคิดของทฤษฎีการสอนที่จะนํามาใชใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา
อันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากการศึกษาพบวา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีหลายวิธี และวิธีการสอนที่ใชไดเปนอยางดีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร
สามารถตอบสนองความตองการเด็กประถมศึกษาไดวิธีหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฏี
คอนสตัรัคติวิซิม
การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) หรือคอนสตรัคติวิซึม
(Constructivism) เปนเทคนิคการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งประยุกตใชในการเรียน
การสอนโดยจัดกระบวนการใหเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนสามารถสรางองคความรู ผูเรียนสรางและการตระหนัก
รูในกระบวนการนั้น เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะตองเปนตัวอยางและฝกฝน
กระบวนการเรียนรูใ หผูเรียนเห็น ผูเรียนจะตองฝกฝน การสรางความรูดวยตนเอง เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุอุปกรณ สิ่งของ หรือขอมูลตางๆที่เปนของจริงและมีความสอดคลองกับความ
สนใจของผูโดยผูเรียนสามารถ ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆจึงเกิดเปนความรู
ความเขาใจขึ้น ดังนั้นความเขาใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิด การจัดกระทํากับขอมูล มิใชเกิดขึ้น
งายๆ จากการไดรับขอมูลหรือมีขอมูลเพียงเทานั้น ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจจากการมีโอกาสไดสราง
ความรูดวยตนเอง (ทิศนา แขมมณี. 2552 : 94) แตนักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองดวยวิธีตางๆ กัน
โดยอาศัยประสบการณเดิมหรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูมาสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบ
เห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอนมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิ ดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มุ งเน นกระบวนการเรียนรูของผูเ รียนเปนสํ าคัญ การเรีย นรูจ ะเกิด ขึ้นใน
สถานการณที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู เมื่อไดเผชิญกับงานหรือสถานการณที่เปนปญหาของตนเอง หาวิธี
แกปญหาดวยตัวของผูเรียนเอง ดังผลการวิจัย ของ เกื้อจิตต ฉิมทิม และคณะ (2549 : 99) จําเริญ ยศวงษ
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(2549 : 94) และสุมาลี ขจรไพร (2550 : 84) ซึ่งไดจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา พบวา
การสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมี
เจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูป
สี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม โดยใชเทคนิคการวิจัย
เชิงคุณภาพนําขอมูลจากการสัมภาษณครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีผลงานดีเดน ในการสะทอนความคิดเห็นเพื่อ
สังเคราะหใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมแกการนําไปใชในกิจกรรมการเรียนรูจริงใหเกิดผลตามจุดมุงหมาย
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมและการสอนแบบปกติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ไดแก
1.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชวงชั้นที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จํานวน 312 คน จํานวนโรงเรียน 222 โรง
1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ของกลุมพื้นที่การศึกษา
นามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ จํานวนโรงเรียน 21 โรง จํานวน 604 คน
2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ไดแก
2.1 กลุมที่ใชในการสัมภาษณเพื่อสังเคราะหขอมูลที่ไดเปนแผนการจัดการเรียนรู คณิตศาสตร
คือ ครูผูสอนคณิตศาสตรที่มีประสบการณในการสอนคณิตศาสตร มีผลงานดีเดนดานคณิตศาสตร ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2.2 กลุ มตั วอย างที่ใชในการทดลองสอนตามกิจ กรรมการเรีย นรู ที่ส ร า งขึ้น สอนนักเรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนนามนราษฎรสงเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน จาก 2 หองเรีย น แบ งเปน กลุมทดลอง
มีจํานวน 20 คน 1 หองเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 20 คน จาก 1 หองเรียน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ประกอบดวยประเด็นทฤษฏีการเรียนรูสตรัคติวิซึม
เพื่อเสริมสรางทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งใชกรอบแนวคิดของ
จอยซและเวลล จํานวน 19 ขอ
2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 แบบ แบบละ 17 แผน
ทําการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติซึม
2.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ มี จํานวน 30 ขอ
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ 1 ฉบับ จํานวน 15 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อสรางแผนการสอนโดยประยุกตใช
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
1.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณครูผูสอนคณิตศาสตรโดยสรุปจากแนวความคิด
จากการสัมภาษณของผูวิจัยและพัฒนากรอบประเด็นในการวิเคราะหขอมูล
1.2 วิ เคราะห ขอมู ล ที่ได จ ากเอกสารและจากการถอดเทปโดยสรุ ป จากกรอบประเด็ น ที่
สัมภาษณ
1.3 การตี ค วามสร า งข อ สรุ ป จากข อ มู ล การสั ม ภาษณ ต ามกรอบประเด็ น ที่ ผู วิ จั ย นํ า ไป
สัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อใหไดแผนการจัดการเรียนรู
2. วิเคราะหขอมูลจากการนําเอาแผนการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
ที่สรางขึ้นมาใชสอนเพื่อพัฒนาเปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมีขั้นตอนดังนี้
2.1 นํ าแบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย นมาตรวจและให
คะแนน
2.2 คํ า นวณหาค า ร อ ยละค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 วิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
รูที่สรางขึ้น ตามเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว
2.4 วิ เ คราะห ห าค า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด การเรี ย นรู โ ดยประยุ ก ต ใ ช ท ฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึมที่สรางขึ้น
2.5 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
รูป สี่เ หลี่ย ม สํ าหรับ นั กเรีย นชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 6 ระหวางกลุ มที่ จั ดการเรีย นรูโ ดยประยุกตใช ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม และการสอนแบบปกติ(ตามคูมือครู) โดยนํามาวิเคราะหความแปรปรวนและทดสอบคาเฉลี่ย
ทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test (Independent Samples)
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2.6 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดย
ประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีประสิทธิภาพเทากับ 86.32/79.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 75/75
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีคาเทากับ .6050 หรือคิดเปนรอยละ
60.50
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประยุกตใชสตรัคติวิซึม เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม มี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุมตัวอยาง
กลุมที่จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
กลุมที่จัดการเรียนรูแบบปกติ
*อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

n

20
20

S.D.
t
p
23.80 2.238 2.183* 0.035
22.30 2.105
X

4. นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรูกลุ มสาระ
คณิตศาสตร เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีประสิทธิภาพ 86.32/79.33 หมายความวา นักเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมระหวางเรียนจํานวน 17 แผน และคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงาน
แบบทดสอบยอยในแผนที่มีแบบ ทดสอบบางแผน คิดเปนรอยละ 86.32 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ79.33 แสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องรูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ที่ผูศึกษา
คนควาสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไวและเปนไปตามความมุงหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นไดผาน
กระบวนการสรางอยางเปนระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม และไดสัมภาษณผูมีความรู และเชี่ยวชาญดานนี้
จํานวน 5 คน โดยการเริ่มตั้งแตศึกษาหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรศึกษาทฤษฎีการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม วิเคราะหหนวยการเรียนรู ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีขั้นตอนการดําเนินการสรางอยางเปนระบบ และไดผานการพิจารณากลั่นกรอง
การตรวจสอบแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาตลอดจนผูเชี่ยวชาญในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกอน
นําไปใช ทดลองซึ่ งสอดคล องกั บ ผลการวิ จั ย ของ เกื้ อจิ ตต ฉิ มทิ น และคณะ (2549) ได ศึกษาการพั ฒ นา
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชชุดการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตในชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ผลการวิจัยพบวาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนจากกิจกรรมการ
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เรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดยใชชุดการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอยละ
84.09 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 60 ขึ้นไป ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และชาญณรงค วิเศษสัตย (2551,
บทคัดยอ) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูป
สี่ เ หลี่ ย ม โดยกิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
ผลการวิจัยพบวาผลการวิจัยแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม โดย
การสอนตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
89.08/89.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีคาเทากับ 0.6050 หมายความวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมที่สรางขึ้นนี้มีความเปนไปได
ที่ทําใหผลการเรียนของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นรอยละ 60.50 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู
ศึกษาคนควาไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาคนควา
ของ ชาญณรงค วิเศษสัตย(2551) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง การหาพื้นที่ของ
รู ป สามเหลี่ ย มและรู ป สี่ เ หลี่ ย ม โดยการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบว าแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การหาพื้นที่ของรูป สามเหลี่ยมและรู ป
สี่เหลี่ยม โดยการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.84 ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนเปนฝายสรางองคความรูดวยตนเองและการรวมมือกันของสมาชิกในกลุมเพื่อระดม
ความคิดในการแกปญหาตางๆใหบรรลุผลสําเร็จโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกันและรับผิดชอบรวมกันจน
สามารถสรุปมโนทัศนขั้นตอนการคํานวณและการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้นใหมในขั้นตอนกิจกรรม
ไตรตรองครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและเติมเต็มในสวนที่ยังไมสมบูรณ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องรูป
สี่เหลี่ยม โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวทั้งนี้เนื่องมาจากขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมทําใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอนร ว มกั น อภิ ป รายแสดงความคิ ดเห็ น และสรุ ป ร ว มกั น จนเกิด ประกายความคิด เกี่ ย วกับ สิ่ งที่ กําลั งเรี ย น
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครูจึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภาวิณี คําชารี (2550 : 112) ที่พบวากลุมนักเรียนที่เรียน
ดวยวิธีเรียนตามคูมือครู สสวท. วิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตและวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD
สอดแทรกเมตาคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
และการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องรูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมีความพึงพอใจทั้งรายขอและโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุดโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.35 เนื่องมาจากการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร เ น น ผู  เ รี ย นเป น สํ า คั ญ เนื้ อ หาที่ เ รี ย นเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียนไดเรียนจากสื่อและลงมือคนหาคําตอบเอง จึงเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อไดดําเนินการ
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คนควาหาคําตอบที่เปนกระบวนการแลวไดคําตอบที่เชื่อถือไดดวยตนเองและยังไดรวมมื อกันทํางานเป น
กระบวนการกลุม โดยสมาชิกในกลุมคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันสรางความสามัคคีและอดทนตอการทํางานทํา
ใหนักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้อยูในมากที่สุด การ
เรียนรูที่มีความหมายเปนวิธีจัดกิจกรรมการเรียนที่จัดใหนักเรียนเรียนเปนกลุมยอยที่คละกันตามความสามารถ
โดยใชประเด็นปญหาจากเหตุการณหรือสถานการณจริงที่ครูกําหนดขึ้น สําหรับเปนสถานการณกระตุนให
กลุมนักเรียนนําไปวิเคราะหและคนหาแนวทางแกไขปญหานั้นดวยตนเองโดยใชความรูความสามารถและ
ประสบการณพื้นฐานเพื่อนําไปสูการอภิปรายและสรุปองคความรูที่เปนคําตอบของปญหารวมกัน ดังนั้นจึง
สอดคลองกับ ชาญณรงค วิเศษสัตย (2551) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง การหา
พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียน รูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต อยูในระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูส อนควรมีการเตรียมความพรอมทั้งดานหองเรียนอุปกรณสื่อวัสดุใหมีความพรอมกอนทํา
การสอนเวลาในการควบคุมกิจกรรมไมทอดทิ้งนักเรียนในขณะที่ดําเนินกิจกรรม
1.2 ครูผูสอนควรสังเกตนักเรียนกระตุนเสริมแรงใหกําลังใจนักเรียนและสรางบรรยากาศใหเปน
กันเองในขณะที่ทํากิจกรรมโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องรูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อจะไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียนทําใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
เปนไปอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีบรรยากาศการเรียนและกลยุทธการสอนเทคนิค
การอธิบายตางๆ เหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนดวยความเอาใจใสและครูทําการสอน
โดยคํ านึ งถึ งพั ฒ นา การด านความคิ ด ของเด็ กก็ จ ะเป น การส งเสริ มด านการคิ ดวิ เคราะหให เป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 การจัดกิจกรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมประกอบดวยขั้นตอน
ที่หลากหลายบางครั้งจําเปนตองใชเวลามากกวาที่กําหนดครูผูสอนอาจยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมี การสร างแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี คอนสตรั คติ วิ ซึ มและหา
ประสิทธิภาพในรายวิชาอื่นๆในระดับชั้นตางๆตอไป
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆที่มีผลตอการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องรูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
เชน เจตคติความคงทนในการเรียนรูคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานศึกษา
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