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การเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
เร่ือง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์

และวธีิการสอนตามปกติ 
Comparisons of Critical Thinking Abilities and Achievements  in Exponential function  Between 

Learning Using  Constructivist Theory and Traditional Learning. 
 

จงรัก  ประทุมชาติ (Jongrak  Prathumchat)*  ดร.ศกัด์ิดา  นอ้ยนาง (Dr.Sakda  Noinang)**   
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง  ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแ์ละวิธีการสอนตามปกติ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ศรีสะเกษ  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 44 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)และไดจ้บัสลากแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ ไดน้ักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 จ านวน 22 คน เป็นกลุ่มทดลองส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 22 คนเป็นกลุ่มควบคุม
ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มี 2 ชนิด ได้แก่ แผนการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์และแผนการจดัการเรียนรู้ตามปกติ แบบละ11 แผน และแบบทดสอบ 2 ฉบบั 
คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 15 ขอ้ มี แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test 
            ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ มีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ิมีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณเร่ือง  ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
ตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ิมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ือง  ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคญั:  การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
Keywords: Learning Using  Constructivist Theory, Critical Thinking Abilities and Achievements 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
**อาจารย์ ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were  to compare critical thinking abilities and achievement  in exponential 

function  of  Matthayomsuksa 5 students between learning using  constructivist theory and traditional learning.  The 
sample used in this study consisted of 44 Matthayomsueksa 5 students from 2 classrooms attending Srinagrarindra 
The Princess Mother School Sisaket, in the first semester of 2015academic year. They were selected by using Cluster 
Random. Sampling and separate the students in two groups such as 22 students from Matthayomsuksa 5 /3 students  
that the experimental group for use  the constructivist theory  learning and 22 students from Matthayomsuksa 5 /1that 
the control group for use the traditional learning. Two types of the instruments used in the study were plans for 
organization of constructivist learning and plans for organization of constructivist learning, 11 plans each ; and 2 
tests: a 15-item 4choice test of critical thinking ability and a 30-item 4-choice learning achievement test in the 
mathematics learning strand. The statistics used for analyzing the collected data were mean and standard deviation; 
and t-test  were employed for testing hypotheses. 

 The results of the study were as follows: 
1. The students taught using the constructivist learning model in critical thinking ability and higher 

learning achievement from before learning at the .01 level of significance. 
2. The students taught using the constructivist learning model had higher critical thinking ability in the 

mathematics learning strand than those taught using the conventional teaching approach at the .01 level of 
significance. 

3. The students taught using the constructivist learning model had higher learning achievement in the 
mathematics learning strand than those taught using the conventional teaching approach at the .01 level of 
significance. 
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บทน า 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 
2551   ก าหนดให้ ค ณิ ตศาสต ร์ เป็ น รายวิช าท่ี มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย ์ 
เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีช่วยให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ 
คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถ
วิเคราะห์ ปัญหาห รือสถานการณ์ ได้อย่าง ถ่ีถ้วน  
รอบคอบ   ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัด สินใจ 
แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และวิชา
คณิตศาสตร์ยงัเป็นวิชาท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมตอ้ง
ใชค้วามคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้และเขา้ใจ
ในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์มีส่วน
ส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนมีความรู้พ้ืนฐานทักษะในการแก้ปัญหา มี
เหตุผล ท างานร่วมกับผู ้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศกัราช 2551 จะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัปรัชญา 
เป้ าหมายการเรียน รู้คณิตศาสตร์ วิสัยทัศน์  และ
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา จดัภายใตก้รอบสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ จึงมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
คณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นกระบวนการน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
ผูเ้รียนจะไดท้ ากิจกรรมท่ีหลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและ
เป็นรายบุคคล ผูส้อนมีบทบาทในการวางแผนการ
เรียนรู้ กระตุน้ แนะน า และช่วยเหลือให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบติั จากหนังสือ จากต าราและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ครูท า
หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
ปัญหา ไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมต่างๆสอดแทรกกิจกรรม
ต่างๆในการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนไดฝึ้กคิด ฝึก
ท า ฝึกวดัผลและประเมินผล ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ไดรั้บการฝึกหัด ขดัเกลาทั้งกาย วาจา ใจ และไดเ้รียน

ในบรรยากาศท่ีปลุกเร้าจินตนาการ(กรมวิชาการ , 
2545)    

ทิศนา(2540) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการ
พฒันาการคิดวา่ การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาใหผู้เ้รียนมี
ความสามารถในการคิดระดบัสูง ตอ้งไดรั้บการปลูกฝัง
ตั้ งแต่ผู ้เรียน เร่ิม เข้าสู่สถานศึกษาเพราะผู ้เรียน มี
ธรรมชาติของการอยากรู้อยากเห็นสูงอยูแ่ลว้ ถา้ผูเ้รียน
ไดรั้บการกระตุน้ ส่งเสริม ตั้งแต่เร่ิมตน้จะช่วยพฒันา
ศัก ยภ าพ ขอ งก าร คิ ด ท่ี มี อ ยู่ ใน ตัว ผู ้ เ รี ยน ให้ มี
ความกา้วหนา้ข้ึน 

และจากสภาพทัว่ไปของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มกัจะประสบ
ปัญหาในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะพบได้
จ ากการป ระ เมิน ผลสั มฤท ธ์ิท างการ เรี ยน วิช า
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงผูว้จิยั
รับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ เร่ือง
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้
วเิคราะห์ผลการเรียนรู้ทั้งผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
คะแนนเฉล่ียทั้ งชั้นประมาณร้อยละ 31 ถือว่าต ่ากว่า
เกณฑ์ ผลการน าคะแนนรายบุคคลมาวิเคราะห์ ตาม
กลุ่มคะแนน กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงและคะแนนปาน
กลาง มีจ านวนน้อย นักเรียนส่วนมากเป็นกลุ่มท่ีมี
คะแนนต ่า เพราะเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนตอ้งใชก้ารเช่ือมโยง
ความรู้เดิม และใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ้งฝึกคิด ฝึก
ท า สร้างความสัมพันธ์ของโจทย์ท่ีก าหนดให้และ
เขา้ใจในบทนิยาม น าบทนิยามมาประยุกต์ใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

จากการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปรากฏวา่คุณภาพของนกัเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ และการประเมินผลความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ พบวา่นกัเรียนยงัขาดกระบวนการ
คิด โดย เฉพ าะความสาม ารถในการ คิดอย่าง มี
วจิารณญาณ ดงัจะเห็นจากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานในมาตรฐานด้าน
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ผูเ้รียน  มาตรฐานท่ี 4 คือ ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์   ซ่ึงได้
สรุปผลว่าอยู่ในระดับปรับปรุง สาเหตุส าคญัผูเ้รียน
ขาดการฝึกทกัษะการคิด จากจดักิจกรรมต่างๆ และการ
จดักิจกรรมส่งเสริมการคิดยงัมีนอ้ยและไม่หลากหลาย
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2552) 

จากความส าคญัของการพฒันาการคิดและ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู ้วิจัยจึงได้ศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาการคิดและ
การจดัการเรียนรู้ ซ่ึงพบว่าการจดัการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตคัติวิสต์ เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีส่งเสริมผูเ้รียน
ให้มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เป็น
แนวคิดท่ีมีลักษณะเด่น คือ การให้ความส าคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความส าคัญของ
ความรู้เดิม ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนเป็นผู ้แสดง
ความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสังเกตส่ิงท่ีตนเองอยากเรียน 
แลว้คน้ควา้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เช่ือมโยงกบัความรู้
เดิม ประสบการณ์ เดิม ผนวกกับความรู้ใหม่ จน
สร้างสรรค์เป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่
( ส า นั ก ง า น เล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิตเ์ป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ี
ช่วยให้นักเรียน มีส่วนในกระบวนการเรียน รู้ให้
นั ก เรี ยน เป็ น ผู ้ส ร้ างอ งค์ ค วาม รู้ด้ วยตน เอ ง  มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั แลกเปล่ียนขอ้มูล ทั้งความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกัน รวมทั้ งมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จะท าให้
นักเรียนได้พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
กระบวนการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน (ทิศนา, 2547) 

ดงันั้น ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะน ารูปแบบการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียน รู้
คณิตศาสตร์ ดว้ยการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้วิชา
ค ณิ ตศ าสต ร์  เร่ื อ ง  ฟั งก์ ชัน เอก ซ์ โพ เน น เชี ยล              
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือพฒันาความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึนต่อไป 
ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ี  จะเป็นแนวทางแก่ครูในการ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ก่อนเรียน  และหลังเรียน  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชรู้ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต ์ และวธีิการสอนตามปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ 
และวธีิการสอนตามปกติ 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  เร่ือง  ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล   ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5  ระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  และวิธีการ
สอนตามปกติ 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 
1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบ

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  และวิธีการ
สอนตามปกติ มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 
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2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เร่ือง  ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกวา่
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ 

3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนตามปกติ 
 

วธีิการวจิยั 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์   ศรีสะเกษ ภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 4 หอ้งรวมทั้งส้ิน 79 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี 

ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ภาคเรียนท่ี 1 
ปี  การศึกษา 2558 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) และได้จับ สลากแบ่ ง
นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ม.5/3 จ านวน 22 คน เป็น
กลุ่มทดลองส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และ    
ม. 5/1 จ านวน 22 คนเป็นกลุ่มควบคุมส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนแบบปกติ 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้เคร่ืองมือใน

การทดลองและการรวบรวมขอ้มูลจ านวน 2 ชนิด ดงัน้ี 
1. เค ร่ือ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน ก ารทดลอง 

ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้     
ก ารจั ด กิ จกรรมการ เรี ยน รู้ ต ามแน วคิ ดทฤษ ฏี               
คอนสตรัคติวิสต์   และแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  เร่ือง
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4  ตวัเลือก  จ านวน 30 ขอ้  แบบทดสอบวดั
ความส ามารถใน การ คิ ดวิ จ ารณญ าณ  (Critical 
Thinking) เ ร่ื อ ง ฟั งก์ ชัน เอก ซ์ โพ เน น เชี ยล  เป็ น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตวัเลือก  จ านวน 15  
 

การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
      ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ทดสอบ ก่อน เรียน  (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสั มฤท ธ์ิท างก าร เรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มทดลองเพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐาน
ของนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 

2. ด าเนินการทดลองสอนนักเรียนกลุ่ม
ทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ และนักเรียนกลุ่มควบคุมจัด
กิจกรรมการสอนตามปกติ เร่ือง ฟังก์ชันเอ็กโพแนน
เชียล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจ านวน11แผน 

3. ทดสอบหลัง เรี ยน (Posttest)โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสั มฤท ธ์ิท างการ เรียน  และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ซ่ึงเป็นชุดเดียวกบัทดสอบก่อนเรียนตรวจ
ใหค้ะแนนและเก็บบนัทึกคะแนนไว ้
 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  
ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล ก่อนเรียน  และหลงัเรียน  ท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  โดยค านวณหา
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที             
(t – dependent Samples test) 
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2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เร่ืองฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล   
ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และวิธีการสอน
ตามปกติโดยค านวณหาค่ าเฉ ล่ีย  ส่วน เบ่ี ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่ าที   (t – independent 
Samples test) 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล   ระหว่างนักเรียนท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์และวิธีการสอนตามปกติโดย
ค านวณหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยการทดสอบสมมติฐาน
โดยใชค้่าที  (t – independent Samples test) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล     
     ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล ก่อนเรียน ระหวา่ง
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
(กลุ่มทดลอง) และการสอนตามปกติ(กลุ่มควบคุม) 
ปรากฏดงัตารางท่ี 1    

 

 ตารางที ่1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ 
                ใน ก าร คิ ด อ ย่ าง มี วิ จ ารณ ญ าณ แล ะ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน  ของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม     

        จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนของกลุ่ม
ทดลองมีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  4.09 และส่วน เบ่ี ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.45 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.19 และเม่ือ
ทดสอบสมม ติฐ าน โดยใช้ค่ าที  ( t –test) พบ ว่ า
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการสอนตามปกติ ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ ความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณของนักเรียนไม่มีความแตกต่างกนั และ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.64 ก ลุ่มควบคุมมีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  8.24 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.85 และเม่ือทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่ าที  (t –test) พบว่าผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
และการสอนตามปกติ ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ นั่นคือ 
ความรู้ของนกัเรียนไม่มีความแตกต่างกนั    

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ ปรากฏ
ดงัตารางท่ี 2       
            

ตารางที ่2   ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ 
                 ใน ก าร คิ ด อ ย่ าง มี วิ จ ารณ ญ าณ แล ะ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

คะแนนตวั
แปร   

n 

คะแนนก่อนเรียน 

t     p กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม    

x  S.D. x  S.D. 

การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 22 4.09 1.45 4.00 1.19 0.227 0.411 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

22 8.32 2.64 8.27 2.85 0.055 0.478 

คะแนนตวัแปร 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t p 
x  S.D. x  S.D. 

การคิดอยา่ง
วจิารณญาณ 

4.09 1.45 9.86 2.62 9.395 .000** 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

8.32 2.64 19.64 3.66 11.76
1 

.000** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จ า ก ต า ร า ง ท่ี  2 พ บ ว่ า  ค ะ แ น น
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเฉล่ีย
ก่อนเรียนเท่ากับ 4.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.45 มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 9.86 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  2.62 และเม่ือทดสอบ
สมมติฐานโดยใชค้่าที  (t – Paired Sample test) พบว่า
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีค่าเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 8.32 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64  มีค่าเฉล่ียหลังเรียน
เท่ากบั 19.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.66 
และเม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที  (t – Paired 
Sample test) พบว่าผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  ของ
นักเรียนได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01               

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ี
สอนตามปกติ  ปรากฏดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ 
                 ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน 
                  กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม n 
คะแนนหลงั

เรียน t p 

x  S.D. 
ทดลอง 22 9.86 2.63 

2.467 .009** 
ควบคุม 22 8.32 1.32 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  3 พ บ ว่ า  ค ะ แ น น
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนท่ีได้รับ  การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.86 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64 และนักเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนตามปกติมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.32 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.32 เม่ือทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่ าที   (t – independent Samples test) พบว่า
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง 
ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสอนตามปกติ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ตารางที ่4  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
                 ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

   ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี  4 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 19.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 3.66 และนักเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 16.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ  2.89 เม่ื อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่ าที            
(t – independent Samples test) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  เร่ือง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตห์ลงัเรียน

กลุ่ม n 
คะแนนหลงั

เรียน t p 

x  S.D. 
ทดลอง 22 19.64 3.66 

3.565 .000* 
ควบคุม 22 16.09 2.89 
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สูงกว่านักเรียน ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสอน
ตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

สรุปผลการศึกษาวจิยั 
1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบ

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .01  

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ
การสอนตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม

ทดลองท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมี์ความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณและผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนเร่ือง 
ฟังก์ชันเอ็กโพแนนเชียล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่า ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ือง ฟังก์ชันเอ็กโพแนนเชียลหลังเรียนของ
นกัเรียน ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่า ก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพจิตร สะดวกการ (2539 : 139-140) นิตยา (2551: 82-
84) ชาญณรงค์ (2551 : 68) ท่ีพบว่า นักเรียนท่ีได้รับ
การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลงัเรียนเพ่ิมสูงข้ึนจาก
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สาเหตุ
ท่ีนักเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 
ฟังก์ชันเอ็กโพแนนเชียล สูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองจาก
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิตมี์การส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ซ่ึงไดจ้ากการฝึกคิดในแต่ละขั้นของการ
สอน โดยครูกระตุน้การใชค้  าถาม การตั้งค  าถามของ
นักเรียนและปรับปรุงค าถามการปฏิบัติแต่ละคร้ัง ได้
พบสถานการณ์ใหม่ๆและยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิด
อยา่งรอบคอบภายใตห้ลกัการท่ีเป็นเหตุผลท่ีเหมาะสม
ได้และให้ผูเ้รียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ไดว้ิเคราะห์จากขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ี
ก าหนดให้ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆในขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ        
Hundgins (1997:174) ท่ีว่าบุคคลท่ีมีความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณตอ้งเป็นคนท่ีมีความสามารถ
ในการพิจารณาตรึกตรองและประเมินหลกัฐานท่ีน ามา
สนับสนุนอย่างมีเหตุผลก่อนท่ีจะยอมรับขอ้สรุปนั้น
ย่อมจะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรียนได ้ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สต รัค ติ วิส ต์ มี ค วามสาม ารถในการ คิดอย่าง มี
วิจารณญาณ เร่ือง ฟังก์ชันเอ็กโพแนนเชียล สูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
เน่ืองจากรูปแบบวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัเป็นตวัแปร
ท่ี ส่ งผลท าให้ การคิดอย่างมี วิจ ารณญ าณ  เร่ือ ง 
ฟังก์ชนัเอ็กโพแนนเชียล แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ McCrink (1999: 3420-A) ได้ศึกษาผล
ของวิธีการสอนของครูและรูปแบบการเรียนของ
ผู ้เรียนท่ีส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น 
พบว่า วิธีการสอนของครูส่งผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน ครูท่ีสอนโดยใชน้วตักรรม
ทางการศึกษาประกอบการเรียนจะท าให้ผูเ้รียนมีการ
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คิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่าครูท่ีสอนตามปกติ  
อมัพร (2546 : 1-8) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
(Constructivist Theory) วา่เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญั
ท่ีตวัผูเ้รียน ซ่ึงทฤษฏีน้ีเน้นว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีดีไดถู้ก
สร้างข้ึนโดยผูเ้รียน ผูเ้รียนใชค้วามรู้และประสบการณ์
ท่ีมีอยูเ่ป็นพ้ืนฐาน ผูเ้รียนแต่ละคนจะสร้างความรู้ดว้ย
วธีิการท่ีแตกต่างกนัดงันั้นแนวการสอนตามทฤษฏีน้ีจึง
เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
ส่ือสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนโดยผู ้สอนคอย
ช่วยเหลือ ให้ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีมีอยู่ออกมาใช้และ
ไตร่ตรองส่ิงท่ีได้จากการอภิปรายกับผูอ่ื้น ผู ้สอนมี
หน้าท่ีจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมตั้ ง
ประเด็นปัญหาท่ีท้าทายและช่วยเหลือให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ได้เอง ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ  

3. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิตมี์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ฟังก์ชนัเอ็ก
โพแนนเชียล สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้เน่ืองจากรูปแบบวิธีการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกันเป็นตัวแปรท่ี ส่งผลท าให้ผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง ฟังก์ชนัเอ็กโพแนนเชียล แตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Carroll (1989: 26-31) ท่ีไดเ้สนอ
รูปแบบการเรียนรู้ของ Carroll (The Carroll Model) 
ข้ึนในปี ค.ศ. 1963 โดยระบุตวัแปรรูปแบบหรือวธีิการ
สอนของครูท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นตัว
แปรหน่ึงท่ีมีผลท าให้เกิดความผนัแปรของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณัฑนา 
(2550: 83 - 102) ได้วิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนความพึงพอใจต่อวิธีสอนและความคงทน
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนเต็มของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิสซึมกับการสอนแบบปกติพบว่า
นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมมี
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจต่อ

วธีิสอน และความคงทนในการเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนท่ี
ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

ซ่ึงจากผลการวิจัยสาเหตุท่ีนักเรียนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สต รัค ติวิสต์  มี ค วามสามารถในการคิดอย่าง มี
วิจ ารณญาณและผลสัมฤท ธ์ิท างการ เรียน เร่ือ ง 
ฟังก์ชันเอ็กโพแนนเชียล สูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนตามปกติ เน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงพัฒนาขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ โดยแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิต ์ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  ขั้ นน าเข้าสู่บท เรียน  เป็นขั้ น ท่ี
ผูเ้รียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจในการ
เรียนบทเรียน      

ขั้นท่ี 2  ขั้นสอน เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนแสดงออก
ถึงความรู้ความเข้าใจเดิมท่ีมีอยู่เก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียน 
เป็นขั้ น ท่ีผู ้เรียนจะเกิดการพัฒนามโนมติการจัด
กิจกรรมตามหลกัการ ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่ม ผูเ้รียนมีบทบาทในการ
สร้างความรู้ดว้ยตน มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหาและ
แกปั้ญหาเป็นรายบุคคล  

2) ขั้นไตร่ตรองทางปัญญาในกลุ่ม
ยอ่ย  

3) ขั้ น เส น อ แน วท างใน ก าร
แกปั้ญหาของกลุ่มยอ่ยต่อทั้งชั้น  

ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีผู ้เรียนร่วมกัน
สรุปแนวคิดหลกัการ ความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียน  

ขั้นท่ี 4  ขั้ น ฝึกทักษะ  เป็นขั้ น ท่ี ผู ้ เ รี ยน
สามารถน าความรู้ไปประยกุตก์บัสถานการณ์ต่างๆ  

ขั้นท่ี 5  ขั้นประเมิน เป็นขั้นประเมินความรู้
ของนกัเรียน        

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้น
ให้ผู ้เรียนเผชิญกับปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติ  ได้รับ
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ประสบการณ์ตรง และได้อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เป็นกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มี
การเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนฝึกปฏิบัติ และสังเกตใน
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน ามาเช่ือมโยงกบัประสบการณ์
เดิมของแต่ละคน 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติฯ ศรีสะเกษ อย่างสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน
ด้านสถานท่ีในการท าวิจัยในคร้ังน้ี  และขอขอบคุณ 
อาจารย์ท่ีป รึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้ให้ค  าป รึกษา 
แนะน า และตรวจแก้ไข จนวิทยานิพนธ์ฉบับ น้ี
สมบูรณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี   
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