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ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วนตามแนวคิดทฤษฎี 
การสร้างสรรคค์วามรู้ ท่ีมีต่อนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

The Effects of Mathematics Learning Activities on Fractions Based on the  
Constructivism Theory on Matthayom Sueksa One Students 

ภทัรวด ียศสริพิมิล1 วรนุช แหยมแสง2 นพพร แหยมแสง2 และภทัรวด ีหาดแกว้3 

บทคดัย่อ 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร ์

เรื่อง เศษส่วนตามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู ้ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ให้มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  
ปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู ้ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และ 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์
เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู้ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวนนักเรยีน 39 คน ที่
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) จากห้องเรียนทัง้หมด 8 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิ
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง เศษส่วน และ (3) แบบสอบถามวดั
ความพงึพอใจของนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มตี่อการจดักิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตาม
แนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู ้สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้สถิติทดสอบ dependent t test 
ผลการวจิยัพบว่า (1) กิจกรรมการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ 84.98/82.71 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตรต์ามแนวคดิทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรู ้หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 
และ (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ตามแนวคดิทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรู ้โดยภาพรวมนักเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

ค าส าคญั: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์แนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู ้เศษส่วน กจิกรรมการเรยีนรู้
   วชิาคณิตศาสตร ์ความพงึพอใจ 

1 นักวชิาการอสิระ และนักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2 รองศาสตราจารย ์ดร. ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
3 อาจารยบ์ณัฑติพเิศษ สาขาคณิตศาสตรศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
In this quasi-experimental research, the researcher develops mathematics learning activities on 

fractions based on the constructivism theory for Matthayom Sueksa One students with the criterion efficiency 
of 80/80. The researcher compares the academic achievement in mathematics on fractions of the students 
studying with the constructed learning activities prior to and after the study. The researcher examines the 
student satisfaction with the constructed mathematics learning activities. The sample population consisted of 
thirty-nine Matthayom Sueksa One students in one classroom in the first semester of the academic year 2019 
at the Demonstration School of Ramkhamhaeng University (Secondary Level). The technique of cluster 
sampling was used for students from eight classrooms. The research instruments consisted of the following: 
(1) the lesson plans for the mathematics learning activities on fractions based on the constructivism theory; 
(2) a test of the academic achievement on fractions; and (3) a questionnaire eliciting the student satisfaction 
with the constructed mathematics learning activities. The statistics used in the data analysis were percentage, 
arithmetic mean, and standard deviation. The test to locate the means of the differences prior to and after the 
study was conducted using a technique of dependent t test. Findings are as follows: (1) The constructed 
mathematics learning activities exhibited an efficiency of 84 .9 8 /8 2 .7 1  in accordance with the criterion of 
80/80 ; (2) The academic achievement in mathematics on fractions of the students under study exhibited a 
higher level after the study than prior to the study at the statistically significant level of 0.05 ; and (3) The 
student satisfaction with the constructed mathematics learning activities overall was at a high level. 
 
Keywords: academic achievement in mathematics, constructivism theory, fractions,  
           mathematics learning activities, satisfaction 
 

บทน ำ 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน  

ไม่ ว่ าจ ะเป็ นด้ าน เศ รษ ฐกิจ  สังคม  สิ่ งแวดล้อม
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ลว้นแลว้แต่จะตอ้งอาศยัพืน้ฐานความรูด้า้นคณิตศาสตร์
ทัง้สิ้น เพราะฉะนัน้คณิตศาสตร์จึงเป็นกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ที่ส าคญัในศตวรรษที่ 21 คณิตศาสตร์มบีทบาท
กับสังคมมากกว่าการคิดค านวณง่าย ๆ แต่สังคม
ต้ องการคนที่ ส าม ารถแก้ ปัญ ห า มี เห ตุ ผลท าง
คณิตศาสตร์ สามารถประมวลผลและตคีวามขอ้มลู และ
สื่อสารในโลกเทคโนโลยี (นพพร, 2555) คณิตศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่มีลกัษณะและธรรมชาติเฉพาะตัว ท าให้
คณิตศาสตร์ มคีวามแตกต่างจากศาสตร์อื่น ๆ คนส่วน
ใหญ่มกัมองว่าคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีว่่าดว้ยตวัเลขและ
การค านวณ และมกัคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก 
เน่ืองจากมทีฤษฎบีท กฎ สตูร นิยาม มากมาย และไม่มี
สื่อรูปธรรมที่ใช้แทนได้ชดัเจนจงึท าให้ดูว่าความรูท้าง

คณิตศาสตรเ์ป็นความรูท้ีด่เูหมอืนจะห่างไกลมนุษย์ แต่
แท้จรงิแล้ว ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นความรู้ที่อยู่คู่
กบัชวีติมนุษย์ตัง้แต่ตื่นนอนจนถงึก่อนเขา้นอน มนุษย์
ได้ใช้คณิตศาสตร์ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ ทัง้โดยรู้ตวั 
และไม่รู้ตัว (อมัพร, 2553) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมอืในการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และศาสตร์อื่ น  ๆ  อัน เป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาต ิ
การศกึษาคณิตศาสตร์จงึจ าเป็นต้องมกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่ อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยทีีเ่จรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) สภาพปัญหาการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยที่ผ่านมา 
พบว่า การจัดการเรียนรู้ของระหว่างบุคคลของ
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ผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนรูไ้ดเ้รว็สามารถเขา้ใจเน้ือหา
ได้ง่าย ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้ผู้เรยีนที่เรยีนรู้
ไดเ้รว็สามารถเขา้ใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนผู้เรยีนที่เรยีนรู้
ช้า หรือฟังบรรยายไม่ทัน หรือไม่ เข้าใจเนื้ อหาที่
บรรยายกจ็ะเกดิความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรยีน มคีวาม
เอาใจใส่ในการเรยีนน้อยลง การรบัผดิ- ชอบต่องานที่
ได้รบัมอบหมายน้อยลง ไม่ค่อยอยากมส่ีวนร่วมในการ
ท ากจิกรรม กระตอืรอืรน้ในการท ากจิกรรมน้อยลง เมื่อ
ตอ้งเรยีนเนื้อหาใหม่จะยิง่ท าใหป้ระสบปัญหามากยิง่ขึน้ 
เพราะขาดความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องเดมิทีเ่ป็นพืน้ฐาน 
ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าลง และท าใหผู้เ้รยีน
มเีจตคติที่ไม่ดตี่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ไปในที่สุด 
อย่างไร ก็ตามคณิตศาสตร์มคีวามส าคญัต่อการพฒันา
คุณภาพชีวติ และศกัยภาพของมนุษย์ แต่ยงัเป็นที่น่า
สงัเกตว่า การศกึษาวชิาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนในระดบั
ต่าง ๆ ของประเทศไทยนัน้ ยงัไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าทีค่วร ซึง่จากผลการประเมนิคุณภาพทางการศกึษา
โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั ้นพื้ นฐาน  (O-NET) ของนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่3 ในปีการศกึษา 2557-2561 พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยค่อนขา้งต ่าและเมื่อพจิารณาคะแนนเฉลี่ย
แลว้นัน้ยงัถอืว่าต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ทีเ่ป็นมาตรฐานขัน้ต ่า
อยู่มาก (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาต ิ
(องค์การมหาชน), 2561) เห็นได้ชัดว่า ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัทีต่อ้งปรบัปรุง 
ทัง้นี้อาจมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ด้าน และสะท้อนให้
เห็นว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนยังไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนัก ยังต้องจัดการหาวิธีหรือ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนทีสู่งขึน้และเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
อีกทัง้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
การจดัการเรยีนการสอนเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยให้
ผู้ เรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านสติปัญญา และ
ความคิด ดงันัน้การเลือกวิธีการสอนหรือรูปแบบการ
จดัการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนนัน้ จะช่วยให้การ
เรียนรู้ของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จาก
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

พบว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ที่ดี ผู้เรียนควรได้มี
ส่ วน ร่ วม ในการออกแบบกิ จก รรมการเรีย น รู้ /
กระบวนการเรียนรู้ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมอง และมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้ศึกษาหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ (กระทรวงศกึษาธกิาร
, 2553) ท ากิจกรรมด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมที่หลากหลายระหว่างผู้เรยีนและผู้สอนตลอด
การท ากิจกรรม จนเกิดข้อเรียนรู้จากการท ากิจกรรม 
นัน้ ๆ มกีารเชื่อมโยงวธิกีารเรยีนรู ้สามารถน าความรู ้
ประสบการณ์ไปใชพ้ฒันาคุณภาพชวีติของตนและสงัคม
ได้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก ซึ่ ง
แนวทางการจดัการเรยีนรู้ที่กล่าวมาขา้งต้นสอดคล้อง
กบัการจดัการเรยีนการสอนแบบตามแนวคดิทฤษฎกีาร
สร้างสรรค์ความรู้ (constructivism) ดังที่ วรรณทิพา 
(2541) และ Educational (2004) ไดน้ าเสนอไว ้ซึง่สรุปได้
ว่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการ
สรา้งสรรค์ความรู ้เป็นรปูแบบการสอนหนึ่งทีม่กีจิกรรม
ทีเ่หมาะสมกบัตวัผูเ้รยีน โดยเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูศ้กึษา 
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์และการพิจารณา
ไตร่ตรองประสบการณ์ต่าง ๆ ที่พบเจอ โดยการท า
กิจกรรมต่าง ๆ การลงมือปฏิบัติกิจกรรม มีความ
รบัผิดชอบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการท า
กิจกรรมกับผู้อื่นจนเกิดข้อเรยีนรู้ ความรู้ความเข้าใจ
ดว้ยตนเอง และน าความรูท้ีไ่ดน้ัน้ไปประยุกต์ใชแ้ละท า
ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดทัง้ตนเองและผูอ้ื่น ซึ่งการเรยีนรู้
ด้ วยก ารสร้างองค์ ค วาม รู้ด้ วยตน เอง สามารถ
ก าหนดการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ได้หลากหลายวธิใีน
ห้องเรยีน โดยการส่งเสริมให้ผู้เรยีนใช้เทคนิควิธีการ
เรยีนรูท้ี่หลากหลาย เช่น การทดลอง การแก้ปัญหาใน
ชวีติประจ าวนั เพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่ ๆ ใหม้มีากขึน้ 
จากนั ้นไตร่ตรององค์ความรู้ที่ได้รับผ่านการพูดคุย
เกี่ยวกบัสิง่ที่ก าลงัปฏบิตัิ และความรูค้วามเขา้ใจที่ไดร้บัว่า
เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุน และ 
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อ านวยความสะดวกในการเรยีนรูเ้ท่านัน้ โดยมแีนวคดิ
หลกัที่ว่า บุลคลเรยีนรู้ด้วยวธิกีารที่ต่างกัน โดยอาศยั
ประสบการณ์เดิมกับโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม 
โดยมคีวามสนใจและแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐาน เมื่อ
บุ คคลเผชิญ กับสถานการณ์ ที่ เป็น ปัญหาหรือมี
ปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นจะเป็นแรงจูงใจใหเ้กดิการไตร่ตรอง
ซึ่ งน าไปสู่ ก ารสร้าง โครงสร้าง ใหม่ ท าง ปัญญ า  
จากปัญหาและเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจที่
จะศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ และผู้วจิยัได้ก าหนดเนื้อหาที่ใช้ใน
การศกึษาครัง้นี้ คอื เรื่อง เศษส่วน เนื่องจากเนื้อหาใน
เรื่อง เศษส่วน เป็นเนื้อหาที่ผู้เรยีนยงัมคีวามสบัสนอยู่
มาก ซึง่ผูเ้รยีนทีม่ปัีญหาไม่เขา้ใจเนื้อหา เรื่อง เศษส่วน 
จะส่งผลท าให้มีปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดบัชัน้ต่อไป อกีทัง้ยงัท าใหผู้เ้รยีนไม่ชอบ มเีจตคตทิี่
ไม่ดตี่อวชิาคณิตศาสตร์ และกลวัคณิตศาสตร ์เนื่องจาก
บทเรยีน เรื่อง เศษส่วน เป็นบทเรยีนที่ออกนอกระบบ
จ านวนนับ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้การนับในการ
พสิูจน์ไดอ้กีต่อไป นอกจากนี้วธิกีารหาผลบวก ลบ คูณ 
และหารเศษส่วน ก็มีวิธีในการค านวณที่ต่างไปจาก
ระบบจ านวนนับที่ผู้เรยีนเคยเรยีน ซึ่งยิ่งท าให้ผู้เรียน
รู้สึกว่าบทเรียน เรื่ อง เศษส่วน นั ้นยากจนเกินไป 
(Grossberg, 2019) โดยผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึความส าคญัใน
เน้ือหานี้อย่างมาก เพราะว่า เรื่อง เศษส่วน เป็นพืน้ฐาน
ที่ส าคัญสู่การเรียนคณิตศาสตร์ชัน้สูง เช่น พีชคณิต 
ตรีโกณมิติ เป็นต้น ตลอดจนยังมีความเกี่ยวข้องกับ
ชวีิตจรงิอยู่ตลอดเวลา โดยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรูน้ี้ จะมุ่งพฒันา
ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสไดส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง ส่งเสรมิให้
ผู้ เรียนได้สืบเสาะ แสวงหา ค้นคว้า คิดวิเคราะห ์ 
คดิสงัเคราะห ์และสรุปขอ้คน้พบขอ้เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ซึ่งผู้เรยีนแต่ละคนต่างมศีกัยภาพและความพรอ้มที่จะ
พฒันาความรูค้วามสามารถในการเรยีนรูข้องตน เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิความรู้ดว้ยตนเองจากการศกึษาคน้ควา้ ให้
ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในบทเรยีนมากขึน้ อกีทัง้ยงั
เป็นอกีแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสรมิและพฒันาผลสมัฤทธิ ์

ท างการเรียนวิช าค ณิ ตศาสตร์ข องผู้ เรี ยน ให้ มี
ประสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้ 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  1. เพื่ อ พั ฒ น ากิ จ ก ร รม ก า ร เรีย น รู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สรา้งสรรคค์วามรู ้ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ค ณิ ต ศ าสต ร์  เรื่ อ ง  เศษ ส่ วน  ข อ งนั ก เรีย น ชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู ้ระหว่างก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้วชิา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สรา้งสรรคค์วามรู ้
สมมตฐิานของการวจิยั 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จะมปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
  2. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน  
ตามแนวคิดทฤษฎี ก ารสร้างสรรค์ ค วามรู้  จ ะมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
  3. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์
เรื่อง เศษส่วนตามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู ้
จะอยู่ในระดบัมากขึน้ไป 
ขอบเขตของการวจิยั 
  1. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สรา้งสรรคค์วามรู ้ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ตัวแปรตาม คือ (1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
ค ณิ ต ศ าสต ร์  เรื่ อ ง  เศษ ส่ วน  ข อ งนั ก เรีย น ชั ้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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ตามแนวคดิทฤษฎกีารสรา้งสรรค์ความรู ้และ (2) ความ
พงึพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มตี่อการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูว้ ิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
ตามแนวคดิทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรู ้

2. เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั   
            เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเนื้อหารายวชิา
พืน้ฐานคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ตามตวัชีว้ดั 

และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2 
เรื่อง เศษ ส่วน ซึ่ งแบ่ งเนื้ อหาออกเป็น  5 หัวข้อ 
ประกอบดว้ย (1) เศษส่วนและการเปรยีบเทยีบเศษส่วน 
(2) การบวกเศษส่วน (3) การลบเศษส่วน (4) การคูณ
เศษส่วน และ(5)การหารเศษส่วน 
 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนได้มีโอกาสได้สร้าง
ความรูด้ว้ยตนเอง โดยครูผูส้อนเป็นผูจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้ผชญิ
กบัสถานการณ์ปัญหาที่มคีวามสอดคล้องกบัเนื้อหาที่เรยีน โดยเน้นให้ผูเ้รยีน
ไดแ้ก้ปัญหาดว้ยวธิทีี่หลากหลาย ผ่านการอธบิาย ถกเถยีงแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัเองหรอืระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน ซึ่งจะท าใหผู้เ้รยีนไดน้ า
ความรูเ้ดมิมาเชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ มโีอกาสสร้างความรูด้ว้ยตนเองจงึเป็น
ความรูท้ีม่คีวามหมายส าหรบัผูเ้รยีน ซึง่ข ัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ า  
ออกมาในรูปแบบของแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยผูส้อนจะแบ่งกลุ่มของผูเ้รยีน
ออกเป็นกลุ่มย่อย ในแต่ละกลุ่มจะแบ่งโดยคละความสามารถทางการเรยีนใหม้ี
ผูเ้รยีนเก่ง ปานกลาง และอ่อนวชิาคณิตศาสตรอ์ยู่ร่วมกนั ซึ่งมขี ัน้ตอนการจดั  
กจิกรรมการเรยีนรู ้ดงันี้ 

  
  
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน 
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎี
การสรา้งสรรคค์วามรู ้

 
 
 
 
  
  
  

 
ภำพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

  
  

  1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน ผูส้อนจะต้องเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนโดย 
ใช้กระบวนการที่หลากหลายกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรยีน เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มในการต่อยอดความรูใ้หม่ เช่น การพดูคุย การถามตอบ 
  2. ขัน้สอน ผูส้อนน าเสนอปัญหาโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ที่มี
สอดคล้องกบัเนื้อหาที่เรยีนและสอดคล้องกบัการสอนตามแนวคดิทฤษฎีการ
สรา้งสรรค์ความรู้ ซึ่งในกิจกรรมการเรยีนรู้จะเน้นใหผู้้เรยีนไดม้โีอกาสในการ
หาค าตอบ อภิปรายผล หรือข้อสรุปของปัญหา โดยใช้กระบวนการคิด
แก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง และรวมถึงเน้นให้
ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสน าเสนอความคดิของตนเองและรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
ซึ่งผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือ จัดสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงจัด
บรรยากาศสิง่แวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเกดิการเรยีนรู้ 
  3. ขัน้สรุป ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัสรุปแนวคดิ หลกัการ ความคดิรวบ
ยอดในเนื้อหาที่เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สอนช่วยสรุปเพิ่มเติม 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดต้รวจสอบหลกัการและความคดิรวบยอดใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

  
  
  
  

 
 

 ความพงึพอใจของนักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ตี่อ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
คณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน 
ตามแนวคดิทฤษฎกีาร
สรา้งสรรคค์วามรู ้
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
  1. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิทฤษฎกีาร
สร้างสรรค์ความรู้ คาดว่า ผู้เรียนจะมีความรู้ ความ
เขา้ใจในเน้ือหา เกดิความตระหนักทีจ่ะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ของตัวผู้เรียน อีกทัง้ยังท าให้เป็นผู้ที่มีความ
เชื่อมัน่และมคีวามรูท้ีค่งทน มทีกัษะในการแก้ปัญหา มเีจตคติ
ที่ดตี่อวชิาคณิตศาสตร์มากขึ้น และสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ป
ใชใ้นชวีติจรงิอย่างเกดิประโยชน์สงูสุด 
  2. ผูส้อนไดแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถพัฒนาการ
เรยีนรู ้เกดิความคงทน ผูเ้รยีนรกัในการเรยีนรูแ้สวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจนเกิดขอ้เรยีนรู้ต่าง ๆ ซึ่งให้ผู้สอน
และผูท้ีส่นใจน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนเพื่อใหผู้เ้รยีน
เกดิประสทิธภิาพทางการเรยีนรูต้่อไป 
  3. เป็นแนวทางส าหรบัผู้สอนและผู้ที่สนใจ เพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนการจดัการเรยีนรู ้และคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
  4. เป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ที่ เกิดจาก
ผู้เรยีนเองอนัเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผูเ้รยีนเอง ซึง่เป็นแนวโน้มของการจดัการศกึษาใน
ยุคไทยแลนด ์4.0 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศกึษา 2562 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) มีจ านวนนักเรียนทัง้หมด 272 คน จัด
หอ้งเรยีนทัง้หมด 8 หอ้งเรยีน ซึ่งทางโรงเรยีนไดม้กีาร
จดัห้องเรยีนแบบคละความสามารถตามระดบัคะแนน
มาตรฐานในการสอบเขา้โรงเรยีนแต่ละห้องเรยีน เพื่อ
สอดรับกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีมที่นักเรียนจะ
ช่วยเหลอืกนัใหเ้กดิการเรยีนรู ้

  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปี การศึกษ า 2562 โรงเรียนสาธิตมห าวิท ย าลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 1 ห้องเรยีน คอื ห้อง 
ม. 1/8 จ านวนนักเรยีน 39 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster sampling) 
  2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   เครื่องมอืที่ใชใ้นการท าวจิยัครัง้นี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (content validity) 
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 
ท่าน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ตาม
แนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรคค์วามรู ้ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผนการจดัการเรยีนรู ้ซึ่ง
มดีชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
  2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรบันักเรียนชัน้
มัธยมศึกษ าปีที่  1 เป็ นแบบทดสอบปรนั ยชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ ซึ่งมีดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มคี่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.29-0.79 มคี่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22-
0.61 และมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.87 
  2.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจดักิจกรรม
การเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิ
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ซึ่ งเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ที่มีการให้คะแนน 5 ระดบั 
จ านวน 16 ข้อ ซึ่งมีดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
    ผูว้จิยัไดว้างแผนและด าเนินการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู ดงันี้ 
  3.1 ผู้ วิจ ัย ได้ จัด เต รียม เครื่ องมือที่ ใช้ ใน 
การวจิยั  
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            3.2 ผูว้จิยัชีแ้จงกบันักเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ทราบถงึกจิกรรมการสอนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้เพื่อใหน้ักเรยีนทุกคนไดเ้ขา้ใจตรงกนัและปฏบิตัิ
กิจกรรมได้ทุกอย่าง3.3 ผู้วิจ ัยน าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
มาท าการทดสอบก่อนเรยีนกบักลุ่มตวัอย่างในคาบที ่1 
ของเรื่อง เศษส่วน โดยใช้เวลา 50 นาที (1 คาบ) 
จากนัน้ผู้วจิยัท าการตรวจและบนัทึกคะแนนของกลุ่ม
ตวัอย่างใหเ้ป็นคะแนนทดสอบก่อนเรยีน (pre-test) 
  3.4 ผูว้จิยัด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้บั
กลุ่มตวัอย่างตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ย
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ตาม
แนวคดิทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรู ้ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 5 แผนการจดัการเรยีนรู ้โดย
ใชเ้วลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ผนการจดัการ
เรยีนรูล้ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวมทัง้หมด 10 คาบ 
โดยก าหนดการจดัการเรยีนรูต้ามล าดบั ดงันี้ 
     คาบที ่1 ทดสอบก่อนเรยีน 
     คาบที ่2-3 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 
เศษส่วนและการเปรยีบเทยีบเศษส่วน 
     คาบที ่4-5 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 
การบวกเศษส่วน 
     คาบที ่6-7 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 
การลบเศษส่วน 
     คาบที ่8-9 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 
การคณูเศษส่วน 
     คาบที ่10-11 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่
5 การหารเศษส่วน 
     คาบที ่12 ทดสอบหลงัเรยีน 
  ในขณะจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ผู้วจิยัได้ท าการ
บนัทกึคะแนนของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม
ตรวจสอบการเรยีนรู้ระหว่างเรยีนทุกแผนการจดัการ
เรียนรู้  เพื่ อใช้ เป็นคะแนนในการวิเคราะห์หาค่ า
ประสิทธภิาพของกระบวนการที่ได้จดัไว้ตามกิจกรรม
การเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์
     3.5 หลังจากที่ผู้วิจ ัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครบแผนการจดัการเรยีนรูแ้ลว้ ผูว้จิยัไดน้ าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษ ส่วน ซึ่ ง เป็ นแบบทดสอบฉบับ เดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรยีน มาท าการทดสอบหลงัเรยีนกบั
กลุ่มตัวอย่างในคาบที่ 12 ของเรื่อง เศษส่วน โดยใช้
เวลา 50 นาที (1 คาบ) จากนัน้ผู้วจิยัท าการตรวจและ
บนัทึกคะแนนของกลุ่มตวัอย่างให้เป็นคะแนนทดสอบ
หลงัเรยีน (post-test) 
    3.6 ผู้วิจ ัยได้ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้หลังจากที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบหลงัเรยีนเสรจ็สิน้ลงแลว้ 
    3.7 ผู้ วิจ ัย น าข้อมู ลที่ ได้ จ ากการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห์ 
    4. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้
    ผู้ วิ จ ั ย ท า ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
(SPSS) และโปรแกรม Microsoft excel เพื่อ 
    4.1 หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิ
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ด้วยการน าผลคะแนนระหว่างเรยีน
จากการท ากิจกรรมตรวจสอบการเรยีนรู้ (E1) และผล
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) ของกลุ่มตัวอย่างมา
ค านวณ โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 (ชัย
ยงค,์ 2556) ดงันี้ 
     สตูรที ่1 
 

1 100

X
NE A= 



  หรอื  100X
A   

     เมื่อ  1E   แทน     
         ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ได้จัดไว้ตาม
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา    
  คณิตศาสตร์ที่ ได้จากการท ากิจกรรมการ
ตรวจสอบการเรยีนรู ้
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      X  แทน ผลรวมของ
คะแนนทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรมการตรวจสอบการเรยีนรู ้
      N  แ ท น  จ า น ว น
นักเรยีนทัง้หมด 
      A  แทน คะแนนเตม็
ของกจิกรรมการตรวจสอบการเรยีนรู ้
      
                   สตูรที ่2 
 

2 100

F
NE B= 



  หรอื  100F
B   

     เมื่อ 2E  แทน ประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรห์ลงัเรยีน 
      F  แทน ผลรวมของ
คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงัเรยีน  
      N  แทน จ านวนนักเรยีน
ทัง้หมด 
      B  แทน คะแนนเต็ม
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
 
    4.2 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความแตกต่าง
ระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ก่อน
เรียนและหลังเรียน เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรคค์วามรู้ ดว้ยการน าผล
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างมาทดสอบ โดยใช้สถิติทดสอบ dependent  
t test ดงันี้ 
 
 

( )22
; 1

1

Dt df N
N D D

N

= = −

−

−



 
 

เมื่อ t  แทน ค่าสถติิทีใ่ชพ้จิารณาเปรยีบเทยีบค่าวกิฤต 
เพื่อทราบความมนีัยส าคญั 
      D  แ ท น  ค่ า ค ว า ม
แตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังและก่อนที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
      D  แทน ผลรวมของ
ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังและ
ก่อนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
      2D  แทน ผลรวมของ
ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลงัและ
ก่อนทีไ่ดร้บั การจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องก าลงัสอง 
      ( )2D  แทน ก าลังสอง
ของผลรวมของค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนการ
ทดสอบหลงั และก่อนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
      N  แ ท น  จ า น ว น
นักเรยีนทัง้หมดในกลุ่มตวัอย่าง 
 
    4.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนตามแนวคิดทฤษฎีการ
สรา้งสรรค์ความรู้ ดว้ยการน าผลการประเมนิความพงึ-
พอใจจากแบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนักเรยีน
กลุ่มตัวอย่างมาค านวณ โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั ้นจึงท าการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลการประเมนิความ
พงึใจของนักเรยีนทีม่ตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดงันี้ 
 

XX N=
  

 
     เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต 
      X  แทน ผลรวมของ
คะแนนทัง้หมด 
      N  แทน จ านวนนกัเรยีน
ทัง้หมดในกลุ่มตวัอย่าง
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            เมื่อ  SD  แทน ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 
      X   แทน คะแนนของ
นักเรยีนแต่ละคน 
      X   แทน ผลรวมของ
คะแนนทัง้หมด 

      ( )2X  แ ท น  ผ ล รว ม
ของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

      2X   แทน ผลรวมของ
คะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 
ผลกำรวิจยั 
  1. ประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรเรียนรู้
วิชำคณิตศำสตร ์เร่ือง เศษส่วน ตำมแนวคิดทฤษฎี 
กำรสร้ำงสรรคค์วำมรู้ ส ำหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศึกษำปีท่ี 1

 
ตำรำงท่ี 1 ประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู้          
              ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

คะแนน จ ำนวน (คน) คะแนนเตม็ ค่ำเฉล่ียเลขคณิต ( )X  ประสิทธิภำพ 
ระหว่างเรยีน 39 75 63.73 84.98 
หลงัเรยีน 39 35 28.95 82.71 

 
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎี 
การสรา้งสรรคค์วามรู ้ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่1 มปีระสทิธภิาพ 84.98/82.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์
80/80 
 

  2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษำปีท่ี  1 ท่ีได้รับกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมแนวคิดทฤษฎีกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ 
ระหว่ำงก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ตำรำงท่ี 2  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1       
      ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรู ้ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

คะแนน
ทดสอบ 

จ ำนวน (คน) คะแนนเตม็ X  S.D. df t Sig. 

ก่อนเรยีน 39 35 14.64 4.20 
38 21.870* .000 

หลงัเรยีน 39 35 28.95 2.84 
หมายเหตุ: * มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ต ารา งที่  2 แ สด ง ให้ เห็ น ว่ านั ก เรีย น ชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่1 ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
วชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิทฤษฎกีาร
สร้างสรรค์ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )X เท่ากับ 
14.64 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
4.20 และหลงัจากทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนตามแนวคิดทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้ นักเรยีนกลุ่มตัวอย่างมคี่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต  ( )X เท่ ากับ  28.95 คะแนน  ส่วน เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.84 ซึ่งเมื่อน าผลคะแนนทดสอบ
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมาทดสอบหาค่าเฉลีย่ของความ
แตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน 
ข อ งนั ก เรี ย น ชั ้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 ที่ ไ ด้ รับ 
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การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์ตามแนวคดิ
ทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู ้หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  3. ผลกำรศึ กษ ำค วำมพึ งพ อ ใจขอ ง
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษำปี ท่ี  1 ท่ีมี ต่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร ์เร่ือง เศษส่วน 
ตำมแนวคิดทฤษฎีกำรสร้ำงสรรคค์วำมรู้ 

ตำรำงท่ี 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
                 ทีม่ตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรู ้

รำยกำร ( )X  S.D. ระดบัควำมพึง
พอใจ 

1. การทีน่ักเรยีนไดร้บัการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจเดมิก่อนเริม่เรยีน 
 ทุกครัง้ 4.32 0.83 มาก 
2. กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน 4.36 0.88 มาก 
3. กจิกรรมการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นและแสดงความ
 คดิเหน็กบัผูอ้ื่น 4.41 0.82 มาก 
4. กจิกรรมการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดฝึ้กการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 4.15 0.87 มาก 
5. กจิกรรมการเรยีนรูท้ าใหน้ักเรยีนกลา้คดิและกลา้แสดงออก 4.00 0.95 มาก 
6. การทีน่ักเรยีนไดม้ส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูต้ลอดทุกขัน้ตอน 4.26 0.82 มาก 
7. กจิกรรมการเรยีนรูท้ าใหน้ักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน 4.31 0.83 มาก 
8. กจิกรรมการเรยีนรูท้ าใหน้ักเรยีนเขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนมากขึน้ 4.21 0.86 มาก 
9. กจิกรรมการเรยีนรูท้ าใหน้ักเรยีนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง 4.24 0.89 มาก 
10. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่รใูหน้ักเรยีนลงมอืปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
 ทีเ่รยีน 4.46 0.72 มาก 
11. ระยะเวลาการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.23 0.87 มาก 
12. นักเรยีนและครมูกีารสรุปขอ้เรยีนรูร้่วมกนั 4.33 0.90 มาก 
13. การวดัผลและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาทีเ่รยีน 4.36 0.78 มาก 
14. การทีน่ักเรยีนไดร้บัการชมเชยและไดร้บัรางวลัเมื่อประสบความส าเรจ็ 4.31 0.95 มาก 
15. กจิกรรมการเรยีนรูท้ าใหน้ักเรยีนเกดิความตระหนักและเหน็คุณค่าของ
 วชิาคณิตศาสตร ์ 4.10 0.91 มาก 
16. กจิกรรมการเรยีนรูท้ าใหน้ักเรยีนสามารถน าความรูม้าใชแ้กปั้ญหาใน
 ชวีติจรงิได ้ 3.97 0.87 มาก 

รวม 4.25 0.86 มาก 
 

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจดักิจกรรม
การเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิ
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ โดยภาพรวมนักเรยีนมี
ความพงึพอใจในระดบัมาก ( X = 4.25)  

เมื่ อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า ทุกข้อ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และระดับ
ความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละ
ข้ อ มี ค่ า เฉ ลี่ ย เล ข ค ณิ ต อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  3.97-4.46
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สรปุและวิจำรณ์ผล 
  จากการวจิยั เรื่อง ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
วชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิทฤษฎี การ
สรา้งสรรค์ความรู ้ที่มตี่อนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โดยสามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้      

1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธภิาพ 
84.98/82.71 ซึ่ ง เ ป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์  80/80 อ า จ
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้นัน้จะเน้นทีผู่เ้รยีนเป็นส าคญั จดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน โดยเป็นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นรูปธรรมทีใ่หผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้าก
สภาพจรงิ สอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ใช้ภาษาง่าย ๆ 
เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน และใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
กิจกรรมด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดทุกขัน้ตอน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคดิเห็นกบัผู้อื่น รวมไปถึงผู้เรยีนได้ฝึกการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  ท าให้ผู้ เรียนกล้าคิดและกล้า
แสดงออก โดยทีผู่เ้รยีนไม่ตอ้งกงัวลว่าความคดิเหน็ของ
ตนนัน้จะถูกหรือผิด เพราะมีเพื่อนภายในกลุ่มและใน
ห้องเรยีนช่วยกันไตร่ตรองถึงความสมเหตุสมผลหรือ
ความเป็นไปได ้อกีทัง้ยงัท าใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรู้
ทีไ่ดจ้ากกจิกรรมมาใชแ้กปั้ญหาในชวีติจรงิได ้ตลอดจน
กจิกรรมการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้นัน้ยงัเป็นการเรยีนรูท้ี่
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ขึ้นด้วยตนเอง 
โดยอาศยัความรู้เดิมของผู้เรยีนผสมผสานกับความรู้
ใหม่ ผ่านการท ากจิกรรมต่าง ๆ โดยกระบวนการเรยีนรู้
นัน้จะต้องใหผู้เ้รยีนเกดิขอ้คน้พบดว้ยตนเอง และจะท า
ให้ความรูท้ี่เกิดขึ้นนัน้จะคงทนไปกบัผูเ้รยีนตลอดชวีติ 
     โดยสอดคล้องกับกระทรวงศกึษาธกิาร (2553) 
ที่กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน พัฒนา
ผูเ้รยีนใหส้อดคล้องกบัพฒันาการทางสมอง และมุ่งเน้น
ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ยึด
หลกัว่า ผู้เรยีนทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้
โดยให้ความส าคญักบัความแตกต่างของผู้เรยีนแต่ละคน 

และให้ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับการ
ท า ง าน ข อ งสม อ ง ใน แ ต่ ล ะช่ ว ง วัย ข อ งผู้ เรีย น  
มพีฒันาการสมวยัอย่างสมดุล ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ ส่ งเสริม ให้ผู้ เรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้า  
คดิแก้ปัญหา ปฏิบตัิงานเพื่อสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง
และเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง มี
จนิตนาการความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้
ส่งเสรมิ สนับสนุนจดัสถานการณ์ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
  นอกจากน้ีผลการศกึษายงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนพเก้า (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ค ณิ ตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสต รัค ติ วิส ต์ โด ย ใช้ โป รแก รม  Geometer’s 
Sketchpad เรื่อง พาราโบลา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 
พบว่า ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิ
ของทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์หรอืทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู ้โดยใชโ้ปรแกรม Geometer’s Sketchpad เรื่อง 
พาราโบลา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
84.93/82.20 ในท านองเดยีวกนักบังานวจิยัของพรรณิกา 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์เรื่อง พืน้ทีผ่วิและปรมิาตรตามทฤษฎีคอน
สตรคัติวสิต์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์หรอืทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้  เรื่อง พื้ นที่ผิวและปริมาตร มี
ประสทิธภิาพ 88.21/80.63 
  2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ หลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้
อาจเน่ืองมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นครัง้นี้ เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สรา้งสรรค์ความรู ้โดยเป็นการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่
อยู่ภายใตแ้นวคดิทีว่่า ความรูแ้ละการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดนัน้ผู้เรียนจะต้องสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง โดยผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่
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หลากหลายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะมี
บทบาทหน้าที่ ในการจัดสิ่งแวดล้อมให้พร้อมและ
เหมาะสมกับผู้ เรียน หรือผู้สอนมีห น้าที่ เ ป็นผู้จ ัด
กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นจะ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ไดม้ากทีสุ่ด ทัง้ดา้นร่างกาย สตปัิญญาและอารมณ์ โดย
จะใหผู้้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนไดด้ว้ย
ตนเองตามความสามารถหรอืตามประสทิธภิาพของตน 
ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนวคดิใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ท าให้
ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ ขอ้เรยีนรูต้่าง ๆ จากการ
ท ากจิกรรม ไดฝึ้กการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง สรุปผลของ
เนื้อหาที่เรียนได้ด้วยตนเอง และเกิดความต่อเนื่อง
ระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่จากการท ากิจกรรม
ของผูเ้รยีน จงึท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ตีามมา  
   โดยสอดคล้องกับพ รสวรรค์  (2550) ที่
กล่าวถงึแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรูว้่า ผู้เรยีน
สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองโดยอาศยัประสบการณ์เดมิ
ทีม่อียู่ ผู้เรยีนจะต้องเป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดย
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน และ
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้จดักิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม องค์ความรูจ้ะเกดิขึ้นในขณะที่ผูเ้รยีนปฏิบตัิ
กจิกรรม ซึง่อาจเกดิจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่
กันและกัน หรือเกิดจากการท าความเข้าใจกับปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดงันัน้ การเรียนรู้แบบนี้จึง
เป็นการผสมผสานระหว่าง “สิง่ทีน่ักเรยีนรูแ้ลว้” กบั “สิง่
ทีน่ักเรยีนต้องเรยีนใหม่” และนพพร (2555) ทีก่ล่าวว่า 
การเรยีนรู้ของบุคคล เกิดจากการที่บุคคลศึกษา วจิยั 
อ่าน เรยีน ฝึก หรอืการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับบุคคลนัน้ จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด
หรอืพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้ เหมาะสมขึน้  
   นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของชยัยนัต์  (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรคัตวิสิต์ เรื่อง เศษส่วน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
พบว่ า  นั ก เรียนที่ เรียนด้ วยกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์หรือ
ทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

สงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกติ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในท านองเดยีวกนักบั
งานวจิยัของ Ritter (2010) ไดศ้กึษาในหวัขอ้การศกึษา
วิธีผสมผสานการใช้รูปแบบกลุ่มการเรียนรู้ในการใช้
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ส าหรับผู้สอนในระดับ
มธัยมศกึษา พบว่า ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน
ระดบัสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติจิากการเรยีนรูผ้่าน
รูปแบบกลุ่มการเรยีนรู้ในการใช้ทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรูข้องผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษา และสามารถแสดง
ทกัษะทางคณิตศาสตรอ์ย่างไม่เป็นทางการได ้
  3. ความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 ที่มตี่อการจดักิจกรรมการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร ์
เรื่อง เศษส่วน ตามแนวคดิทฤษฎกีารสรา้งสรรค์ความรู้ 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
อาจเน่ืองมาจากกจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนทุกคนต้องลงมือท ากิจกรรมด้วย
ตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท ากิจกรรมได้อย่าง
อิสระ ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน 
อยากท ากิจกรรม อีกทัง้ยงัท าให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น รู้สึกสนุกและกระตือรือร้นที่ได้
ร่วมท ากิจกรรม ไม่ใช่เพียงแต่จดบันทึกตามที่ผู้สอน
ก าลังสอนหรือเพียงแต่นั ง่ฟังเฉย ๆ ซึ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครัง้ของผู้สอนยังมีการ
ชมเชยและใหร้างวลั ส าหรบัผูเ้รยีนที่สนใจในการเรยีน 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรยีนแต่ละคนคอยมีส่วนร่วม
และสนใจการเรยีนรูอ้ยู่ตลอดการท ากิจกรรม ส่งผลให้
ผู้เรียนท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ผู้เรียน
ต้องการ ตลอดจนยงัเป็นการส่งเสรมิให้กบัผู้เรยีนเกิด
ความตระหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคตทิี่ดตี่อการเรยีน
วชิาคณิตศาสตรอ์กีดว้ย  
   โดยสอดคล้องกบั Wolman (1973) ที่กล่าว
ว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึทีด่ ีมคีวามสุขใน
ชวีิต เมื่อได้รบัผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการ 
หรอืตามแรงจูงใจความพึงพอใจน าไปสู่ผลงาน โดยมี
ความเชื่อว่าบุคคลจะสรา้งผลงานทีด่กี็ต่อเมื่อเขาไดร้บั
การตอบสนองความต้องการจนเป็นทีน่่าพอใจแลว้ และ
คนเราได้รบัรางวลัภายในจากการท างานส าเรจ็ ท าให้
เขาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและได้รับรางวัล
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ภายนอก เช่น การยกย่องชมเชย ซึ่งถ้ารางวลัเหล่านี้
ถูกรบัรู้ว่าเหมาะสมตรงตามที่ตนคาดหวงัไว้ก็จะเกิด
ความพึงพอใจในงาน เกิดจากการได้ผลงานและได้รบั
ผลตอบแทนจากผลงานตามทีค่าดหวงัไว ้ดงันัน้ ในการ
สรา้งความพงึพอใจต่อการเรยีนและผลการปฏบิตังิานที่
ดคีวรน าไปประยุกตใ์ชท้ัง้สองแนวทาง โดยผูส้อนต้องมี
ความรูค้วามเขา้ใจในความต้องการพื้นฐานของผูเ้รยีน
และตอบสนองต่อความต้องการนัน้ ๆ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนประสบความส าเรจ็ในการสรา้งผลงานของตนเอง
และเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน หรือให้
โอกาสเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เมื่อ
งานส าเรจ็ก็เปรยีบเสมอืนว่าเขาได้รบัรางวลัภายในไป
ในตัว รวมทัง้จะต้องมีรางวลัภายนอกที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม จงึจะเกิดความพงึพอใจต่อการเรยีนหรอืการ
ท างาน ซึ่งความพงึพอใจต่อการเรยีนมคีวามส าคญัต่อ
การเรยีนรู้ของผู้เรยีน หากผู้เรยีนได้รบัการตอบสนอง
ตามความต้องการทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการเรยีนรู ้ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนไปในทางทีด่แีละเจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนรู้
อกีดว้ย  
   นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิรณา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ผลสมัฤทธิ ์และความพงึพอใจที่มตี่อการจดัการเรยีนรู้
วชิาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีสร้างองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง เรื่องความน่าจะเป็น ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
พบว่า ความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
ทีม่ตี่อการจดักิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น ตามแนวคดิทฤษฎสีรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเองหรอืทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรู ้อยู่ในระดบัมาก 
ในท านองเดยีวกนักบังานวจิยัของจกัรพงษ์ (2561) ได้
ศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชท้ฤษฎี
การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง เสน้ขนาน ส าหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ระดับความพึง
พอใจที่มตี่อกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรูด้ว้ยตนเองหรอืทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู้ 
เรื่อง เส้นขนาน ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Bullock (1996) ได้ศกึษาผลของวธิกีาร 

สอนตามแนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู้ต่อเจตคติ
ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรบัครู
ระดับประถมศึกษา พบว่า การใช้วิธีการสอนตาม
แนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู้มอีิทธพิลทางบวก
ต่อเจตคตทิางบวกต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ขอ้เสนอแนะ 
  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้นี้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนัน้ ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคดิทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้มาใช้กบัการ
เรียนการสอนในเนื้อหาการเรียนเรื่องอื่น ๆ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ และในระดับชัน้อื่น ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักที่จะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถจดจ าเนื้ อหา
ทางการเรียนอย่างคงทนไม่ใช่เพียงแค่การท่องจ า  
มทีกัษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนน าความรูท้ี่ได้ไปใช้
ในชวีติจรงิอย่างเหมาะสม 
  2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎี
การสรา้งสรรคค์วามรูเ้ป็นกจิกรรมทีต่้องใชเ้วลา ค่อย ๆ 
เป็น ค่อย ๆ ไป ไม่รบีเร่งในการเรยีนรูแ้ละผูส้อนจะตอ้ง
ควบคุมเวลาใหเ้หมาะสม ดงันัน้ ควรเพิม่เวลาในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้ของการสอนให้มากขึ้น
แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการจดัการเรยีนรูด้ว้ย 
และในขณะทีผู่เ้รยีนก าลงัท ากจิกรรมผูส้อนไมค่วรเร่งให้
ผูเ้รยีนรบีท ากจิกรรม เน่ืองจากระยะเวลาทีจ่ ากดัอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีนได ้
  3. เนื่ องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคดิทฤษฎีการสรา้งสรรค์ความรู้เป็นกจิกรรมทีต่้อง
มกีารแบ่ง กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ดงันัน้ 
การจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อมในห้องเรยีนควรจดั
ใหม้คีวามเหมาะสม ควรแบ่งพืน้ทีภ่ายในห้องเรยีนเป็น
กลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการพูดคุยและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
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ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัในครัง้ต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษา วจิยั และติดตามผลการน า
กจิกรรมการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎี
การสรา้งสรรค์ความรู้ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
วชิาคณิตศาสตรใ์นหน่วยการเรยีนรูอ้ื่น ๆ ต่อไป เพื่อน า
ผลกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ได้ไปปรับปรุง แก้ ไขให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ และพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้เ้รยีน
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 
  2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการจดักิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้กบั
การจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบอื่น ๆ เพื่อเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความพึงพอใจที่มตี่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนน างานวิจัยเดิมไป
พฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
กิตติกรรมประกำศ 
  วทิยานิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจาก
ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย ์ 
ดร.วรนุช แหยมแสง ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่ง
ประกอบดว้ย รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร แหยมแสง 
และ ดร. ภัทรวดี หาดแก้ว โดยทัง้สามท่านได้ให้
ค าปรกึษา ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจยัตระหนักถึงความ
เมตตาและความทุ่มเท ตลอดจนเสยีสละเวลาอนัมีค่า
ของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ ดร. ศศวิรรณ เมลอืงนนท ์
ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์นิพนธ์ ฝ่ายบุญ 
อาจารย์อุไร ซิรมัย์ และอาจารย์จนัทมิา พร่องครบุร ีที่
ให้ความกรุณาตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  ขอขอบพระคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) และขอขอบคุณนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  1/8 ปีการศึกษา 2562 ที่ให้ความ
ร่วมมอืในการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

อนึ่ ง ผู้วิจ ัยหวังว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะมี
ประโยชน์อยู่ไม่น้อย จงึขอมอบส่วนดีทัง้หมดนี้ ให้แก่
เหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้
วทิยานิพนธ์เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวขอ้ง และขอมอบ
ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มี
พระคุณทุกท่าน และสุดทา้ยนี้ขอขอบคุณ นายปวนั ชะ
เทยีนรมัย์ รวมทัง้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทีค่อยถาม ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และเป็นก าลังใจเสมอมา 
ตลอดจนวทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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