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การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4

DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY MANUAL BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY IN CONJUNCYION
WITH TRISIKHA LEARNING MANAGEMENT TO ENHANCE PRATHOM SUKSA 4 STUDENTS’MATHEMATICAL
RESPONSIBILITY, PROBLEMS S0LVING AND LEARNING ACHIEVEMENTS
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การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi - experimental Design) มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัด
การเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบไตรสิกขา ให้มีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก้าหนดไว้ 2) เปรียบเทีย บความรับผิดชอบต่อการเรีย น
คณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการเรียนรู้ดว้ ยคู่มอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา
5) เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
จ้านวน 26 คน ได้มาโดย การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 2) แบบวัดความรับผิดชอบต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ 3) แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมความรั บผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที (t-test for Dependent Sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
พหุคูณแบบทางเดียว (One- way MANCOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว (One- way ANCOVA)
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
** คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
*** ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองตากวย
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ผลการวิจัยพบว่า
1. คู่มอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.58 และเมื่อจ้าแนกตามตัวแปรพบว่าความรับผิดชอบต่อ การเรียน
คณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.59 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.59 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เท่ากับ 0.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ที่ก้าหนดไว้
2. ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระหว่างนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน เมื่อได้รับการสอนด้วยคู่มอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this Experimental Research study were to 1) Development of a Learning Activity Manual
Based on Constructivist Theory in Conjunction with Trisikha Method obtaining the criteria set, 2) compare the students’
Mathematical Responsibility, Abilities to Solve Mathematical Problems and Learning Achievements gained before and
after learning of Prathom Suksa 4 Students 3) compare the students’ Mathematical Responsibility, Abilities to Solve
Mathematical Problems and Learning Achievements whose learning achievement were different (high, moderate and
low) after they were taught through Learning Activity Manual Based on Constructivist Theory in Conjunction with
Trisikha Method. Learning Activity Manual Based on Constructivist Theory in Conjunction with Trisikha Method. The
sampling group consisted of 26 of Prathom Suksa 4 Students using Cluster Random Sampling technique at
Bannongbuadaeng School under the Office of the Primary Educational Service Area 2 in the second semester of 2013
academic year. The instruments used were : 1) Learning Activity Manual Based on Constructivist Theory in Conjunction
with Trisikha Method, 2) a test of Mathematical Responsibility, 3) behavioral observation of Mathematical Responsibility,
4) a test of Abilities to Solve Mathematical Problems, 5) a test of learning achievement. The statistics employed to
analyze the data comprised mean, standard deviation, t – test (Dependent Samples), One – way ANOVA, One – way
MANCOVA and One – way ANCOVA.
The results of the study were as follow
1. The manual created based on Constructivist Theory and Trisikha learning management had its
effectiveness index (E.X.) of 0.58. The students’ responsibility for learning mathematics was 0.59; their ability to solve
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

53
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 61 เมษายน-มิถุนายน 2559

ลัย
รา

ชภ
ัฏ

สก
ลน
คร

mathematical Problems was 0.59; and, their achievement of learning mathematics was 0.57. It was shown that these
variables were all higher than the set criteria of 0.50.
2. The Mathematical Responsibility of the Students by A Learning Activity Manual Based on Constructivist
Theory in Conjunction with Trisikha Method after learning were higher than those before being taught at the .05 level of
significance.
3. The Abilities to Solve Mathematical Problems of the Students by A Learning Activity Manual Based on
Constructivist Theory in Conjunction with Trisikha Method after learning were higher than those before being taught at
the .05 level of significance.
4. The Learning Achievements of the Students by A Learning Activity Manual Based on Constructivist
Theory in Conjunction with Trisikha Method after learning were higher than those before being taught at the .05 level of
significance.
5. The researcher found that the Mathematical Responsibility, Abilities to Solve Mathematical Problems and
Learning Achievements of the students who had different learning achievement motivation were significantly different at
the .05 level.
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ในยุคปัจจุบันคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีความส้าคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นความรู้พืนฐานในการคิดค้น
การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการพัฒนาทุกอาชีพจ้าเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ในการท้างาน ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล
มีระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการท้างาน นอกจากนี วิชาคณิตศาสตร์ถอื เป็นวิชาหนึ่งที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกระดับชัน ทังนีเพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิตประจ้าวันและพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ ท้าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ท้าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือน้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนเป็นพืนฐานในด้านการศึกษา จะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของศาสตร์ต่างๆ ทังสิน ดังนันคณิตศาสตร์
จึงมีประโยชน์ตอ่ การด้าเนินชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ สมดุลทังทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.
2552 : 1)
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ครูผู้สอน ควรตระหนักเพื่อจะท้าให้นักเรียนเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของวิชา
คณิตศาสตร์ ด้วยเหตุนี จึงต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยพฤติกรรมและความต้องการ โดยธรรมชาตินักเรียนในวัย
ประถมศึกษาจะชอบเล่นมากกว่าเรียน ชอบความสนุกสนานมากกว่าเคร่งเครียด ชอบเคลื่อนไหวมากกว่านั่งนิ่งๆ ชอบการแข่งขัน
ชอบพูดแสดงความคิดเห็น ชอบเล่นเกม ชอบให้เพื่อนและครูยอมรับ ดังนันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่
จะท้าให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ สนุกสนาน ชอบคณิตศาสตร์ได้นันครูจะต้องจัดการเรียนการสอนที่เอือให้นักเรียน
ได้ท้ากิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้ทุกคนประสบความส้าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ได้ หรืออย่างน้อยนักเรียนจะมี
ทัศนคติที่ดตี อ่ วิชาคณิตศาสตร์ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยการให้นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ลง
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มือท้า ได้สัมผัสก่อให้เกิดการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดว้ ยความเข้าใจ มีความสุข และทฤษฎีที่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้คู่กับการ
เรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญนั นคือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า บุคคลเรียนรู้โดยการสร้างความรู้
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิมของแต่ละคน เพื่อน้าไปสู่โครงสร้างใหม่ทางปัญญา (รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์.
2555 : 2-6)
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เป็นทฤษฎีจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยค้านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุกๆ ด้านเต็มตามศักยภาพ ให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รักการเรียนรู้
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทฤษฎีดังกล่าวเชื่อว่าบุคคลเรียนรู้ดว้ ยวิธีต่างๆ กันโดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้าง
ทางปัญญาที่มีอยู่ ความสนใจและแรงจูงใจภายในเป็นพืนฐาน โดยที่ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) เกิดจาก
การที่บุคคลเผชิญปัญหากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรองน้าเข้าสู่
การสร้างทางปัญญาที่ได้รับการตรวจสอบทังตนเองและผู้อื่นว่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ หรือปัญหาต่างๆ ซึ่งอยูใ่ นกรอบของ
โครงสร้างนัน และใช้เป็นเครื่องมือส้าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่อื่นๆ ต่อไป (Underhill, Balacheff, Conjrey. 1991, อ้างถึงใน
ค้าไข น้อยชมพู. 2554 : 4) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหา ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้มากกว่า
ได้รับความรู้ รู้จักการปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้ประสบการณ์ และให้ความส้าคัญกับประสบการณ์กับกระบวนการ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉรา เคนทุม (2550 : 77-78) ได้ท้า
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุม่ สาระคณิตศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทฤทษฎีคอนตรัคติวิสต์ พบว่านักเรียนทังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผ่ านเกณฑ์ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีทักษะการท้างานกลุ่ม มีระเบียบวินัย
ในการอยูร่ ่วมกันในสังคม มีเจตคติที่ดตี อ่ วิชาคณิตศาสตร์ มีความภาคภูมใิ จในตนเองและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 4-7) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา
ขันพืนฐาน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ งประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
วิธีสอนแบบไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมมนุษย์ทังทางกาย วาจา จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาให้
สามารถด้าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข ไตรสิกขาเน้นการบูรณาการขององค์ประกอบทัง 3 ด้าน คือ คนจะมีปัญญาเกิด
จากการฝึกก้าลังใจให้แน่วแน่มีสมาธิ การที่จะมีสมาธิแน่วแน่ ก็ต่อเมื่อร่างการอยู่ในสภาพปกติ อยู่ในระเบี ยบวินัย อันได้แก่
การมี ศีล เมื่อ ทางกายควบคุ ม สติไ ด้ จิ ต ก็ ส งบ ช่ว ยให้ ก้ า ลั ง ความคิ ด คมกล้ า เกิ ด ปั ญ ญารู้ แ จ้ ง (พระพรหมคุ ณ าภรณ์ )
(ป.อ.ปยุตโต. 2555 : 545-561) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาให้เยาวชนเป็นคนที่มีความมีวนิ ัยและความรับผิดชอบในตนเอง พร้อมทังมองเห็นสภาพความเป็นจริงของ
การด้าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เช่น การฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบในตนเองโดยใช้หลักของศีล สมาธิและปัญญา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สภาพการด้ารงอยู่ในสังคมอย่างเท่าทัน เพราะศีลเป็นการฝึกอบรมด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรม
ที่เคยชินเพื่อให้บุคคลสามารถที่จะควบคุมกาย วาจาให้อยู่ในความดีงาม หรือระเบียบวินัยของสังคม สมาธิเป็นระบบการ
ฝึ ก อบรมทางจิ ต ใจ เพื่ อ ให้ บุค คลสามารถท้ า จิ ต ใจให้ ส งบไม่ ฟุ้ง ซ้ า น มี ค วามตั งมั่ น แน่ว แน่อ ยู่ ใ นสิ่ ง หนึ่ ง และปั ญ ญา
เป็นกระบวนการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านเหตุผลทางปัญญา เพื่อให้บุคคลมีความรู้ เข้าใจสามารถแยกแยะเหตุและผล
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ความดี ความชั่ว คุณและโทษ อีกทังสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ (พระมหาสุริยา โอภาโส (ปั้นดี) . 2554 : 5)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ (2549 : 99-100) ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม
ตามแนวทางไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังการเข้าร่วม
โปรแกรมนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับ ผิดชอบ การเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน
ความซื่อสัตย์ และความตรงต่อเวลา สูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนจะมีพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองตามการรับของครู ด้านความรับผิดชอบ การเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ความซื่อสัตย์ และความตรงต่อเวลา สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ดังนันกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา สามารถ
น้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเรี ย นการสอนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยเฉพาะในเรื่ อ งของ
การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) ได้สรุปข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ช่วงชันที่ 2 (ชันประถมศึกษาปีที่ 6) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 – 2555 ของโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง พบว่า
คะแนนผลการทดสอบของช่วงชันที่ 2 (ชันประถมศึกษาปีที่ 6) ในรายวิชาคณิตศาสตร์นัน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.13,
13.83 และ 37.22 ตามล้าดับซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 และถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่้า (ฝ่ายวิชาการ. 2555) และจากการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ข องนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปีการศึกษา 2555
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับต่้า เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนตังไว้
คือ ร้อยละ 70 ซึ่งเนือหาในเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นเนือหาที่นั กเรียนสอบได้คะแนนน้อยที่สุด อาจเนื่องจาก
ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่มคี วามซับซ้อน ขาดการฝึกฝนโดยการฝึกวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ขาดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรวมถึงกระบวนการท้างานของนักเรียนยังขาดการคิดอย่างเป็นขันตอนและเป็นระบบ
ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ (งานประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง. 2555)
และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อมใจ แง่มสุราช, สัมภาษณ์, 9 ก.ย. 2556) กล่าวว่า
นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึนแล้วพบว่าสาเหตุอาจเกิดจากโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ และตัวเลข ไม่มีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หารส้าหรับแก้ปัญหาที่
บอกไว้ ท้าให้นักเรียนเกิดความสับสนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ เพราะอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด
(สิริพร ทิพย์คง. 2545 : 97) และสอดคล้องกับร้าไพ ไชยชาติ (2549 : 12) ที่กล่าวถึงการแก้โจทย์ปัญหาว่า นักเรียนจะท้า
แบบฝึกหัดที่มีลักษณะเหมือนตัวอย่างได้ แต่จะท้าโจทย์ปัญหาที่พลิกแพลงจากตัวอย่างไม่ได้ จึงท้าให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่
ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายไม่อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิรัชฎา เพ็งธรรม (2550 : 2)
ได้กล่าวว่า สาเหตุที่นักเรียนไม่ประสบผลส้าเร็จในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื่องจากครูส่วนใหญ่จะเสนอ
เนือหาโดยอธิบาย และยกตัวอย่างบนกระดานด้า จึ งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ต่้า อีกทังนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนันเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์มากขึน ได้พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ และมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน้า
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาใช้เป็นสื่อในการพัฒนามาร่วมกับจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มาจัดท้าเป็น
คู่มอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ทังนีเพราะการใช้เทคนิค
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ควบคู่กันน่าจะท้าให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เทคนิคเดียว ซึ่งผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนได้มพี ัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์ของตนเองต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

ยา
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รา
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ัฏ

สก
ลน
คร

1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบไตรสิกขา ที่สร้างขึน
2. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน ที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
5. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน หลังได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา

มห
าว
ิท

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ฑิต
ว

ิทย
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ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการจัดการเรียนรู้
แบบไตรสิกขาโดยผู้วจิ ัยได้ประยุกต์ใช้การจัดการการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ยึดตามแนวคิดของ (Underhill. 1991,
อ้างถึงใน วิภาวดี บุญไชยศรี. 2553 : 47) ประกอบด้วย 4 ขันตอน ขันน้าเข้าสู่บทเรียน ขันสอน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขันตอน
ดังนี ขันไตร่ตรองและแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ขันไตร่ตรองระดับกลุม่ ย่อย ขันเสนอปัญหาแก้ไขทังชัน ขันสรุปและพัฒนาผลที่
ได้จากการเรียนรู้ ขันฝึกทักษะและน้าไปใช้ มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ยึดตามแนวคิดของ
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). 2555 : 545-561) และ สุนีย์ ผจญศิลป์ (2546 : 20-21) ประกอบด้วย 5 ขันตอน คือ
1. ขันน้าเข้าสู่บทเรียน ขันศีลสิกขา ขันจิตสิกขาหรือกระท้าสมาธิ ขันปัญญาสิกขา ขันสรุปและประเมินผล มาบูรณาการ
ได้เป็น 4 ขันตอน สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบไตรสิกขามีขันตอนในการจัดการเรียนรู้
4 ขันตอน ดังนี
1. ขันน้าเข้าสู่บทเรียน (ศีลสิกขา)
2. ขันสอน
2.1 ขันไตร่ตรองและแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล
2.2 ขันไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย (จิตสิกขา)
2.3 ขันเสนอปัญหาแก้ไขทังชัน (ปัญญา
สิกขา)
3. ขันสรุปและประเมินผล (ปัญญาสิกขา)
4. ขันฝึกทักษะและน้าไปใช้

สก
ลน
คร

1. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
คณิตศาสตร์
2. ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลัย
รา

ชภ
ัฏ

กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์
ประกอบด้วย 4 ขันตอน ดังนี
1. ขันน้าเข้าสู่บทเรียน
2. ขันสอน
2.1. ขันไตร่ตรองและ
แก้ปญ
ั หาเป็นรายบุคคล
2.2. ขันไตร่ตรองระดับ
กลุ่มย่อย
2.3. ขันเสนอปัญหาแก้ไข
ทังชัน
3.ขันสรุปและพัฒนาผลที่ได้
จากการเรียนรู้
4. ขันฝึกทักษะและน้าไปใช้

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1. สูง
2. ปานกลาง
3. ต่้า

าล
ัย

มห
าว
ิท

การจัดการเรียนรู้
แบบไตรสิกขา ประกอบด้วย 5 ขันตอนดังนี
1. ขันน้าเข้าสูบ่ ทเรียน
2. ขันศีลสิกขา
3. ขันจิตสิกขาหรือกระท้าสมาธิ
4. ขันปัญญาสิกขา
5. ขันสรุปและประเมินผล

ยา

ตัวแปรจัดประเภท

ิทย

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย

ฑิต
ว

วิธีดาเนินการวิจัย

บัณ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครังนีผู้วจิ ัยได้กา้ หนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้ดังนี
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครังนี เป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ายาม สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 3 จ้านวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง โรงเรียนบ้านนาเมือง โรงเรียนวาใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
มีนักเรียนทังหมด 127 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครังนีเป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
บ้านหนองบัวแดง จ้านวน 26 คน ซึ่งได้มาโดย การสุม่ แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาผลการประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับ 4.50 คือ เหมาะสมมากที่สุด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียน มี 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ้านวน
40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก รายข้อ (p) มีค่าตังแต่ .35 ถึง .69 และค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ (r) มีค่าตังแต่ .27 ถึง .73 และค่า
ความเชื่อมั่นทังฉบับเท่ากับ .88
ชุดที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ผ่านการหาคุณภาพ
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้มีความชัดเจนเหมาะสม
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ้านวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากรายข้อ (p) ตังแต่ .33 ถึง .57 และค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ (r) ตังแต่ .33 ถึง .85 และค่า
ความเชื่อมั่นทังฉบับเท่ากับ .77 และข้อสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 แบบอัตนัย ซึ่งมีค่า
ความยากรายข้อ (p) มีค่าตังแต่ .29 ถึง 46 และค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ (r) มีค่าตังแต่ .24 ถึง .45 ผลการวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทังฉบับเท่ากับ .92
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่า
ความยากรายข้อ (p) ตังแต่ .33 ถึง .59 และค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ (r) ตังแต่ .24 ถึง .82 และค่าความเชื่อมั่นทังฉบับเท่ากับ .86
วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ใี่ ช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลา
ด้าเนินการทดลองทังหมด 40 ชั่วโมง โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
1. สถิตพิ ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective
Congruence Index : IOC) การหาค่าความยาก (Difficulty : p) หาค่าอ้านาจจ้าแนก (Discrimination : r) ของแบบทดสอบรายข้อ
และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิต ศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น ที่ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ โดยใช้สูต รของ
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบอัตนัย โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient)
ของคอร์นบาร์ช (Cronbach)
3. สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ทดสอบค่าที
(t – test for Dependent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
ทางเดียว (One way ANCOVA) ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One – way MANCOVA) ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว
(One – way MANOVA)
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1. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สร้างและพัฒนาขึน มีดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ที่ก้าหนดไว้
2. ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน เมื่อได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี
1. สาหรับการนาเอาผลการวิจัยไปใช้
1.1 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ก่อนการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนท้ากิจกรรมต้อง
ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และพืนฐานเดิมของนักเรียนแต่ละคน
1.2 การจัดกิจกรรมกลุ่มในวันแรกๆ นักเรียนอาจจะยังไม่สามารถร่วมมือกันเรียนรู้ได้ดีนัก ครูผู้สอนจะต้อง
คอยให้ค้าแนะน้า ใช้รางวัลและผลส้าเร็จของกลุ่มเป็นแรงเสริมที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้คู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาในแต่ละแผนมีกิจกรรมที่หลากหลาย
อาจยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
1.3 ก่อนการใช้คมู่ อื ครูควรศึกษาวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท้าการสอน เช่น การจัดเตรียมกิจกรรม
สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และอธิบายการใช้ส่ือการเรียน
ให้ชัดเจนเพื่อจะได้ทันเวลาที่ก้าหนด
1.4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส้าคัญกับนักเรียนเท่าๆ กัน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนที่แตกต่างกัน ใช้วิธีการให้ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ไม่หัวเราะเวลา
เพื่อนตอบผิด ท้าให้เพื่อนเกิดมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยครูคอยให้ก้าลังใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดี
1.5 โรงเรียนที่มีบริบทของสถานศึกษาคล้ายกับบริบทของโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาสามารถน้าเอาคู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ได้ส่วนโรงเรียนที่
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มีบริบทแตกต่างกันในกรณีที่มีจ้านวนนักเรียนหรือกลุ่มตัวอย่างมากกว่าที่ผู้วิจัยท้าการทดลองสามารถใช้ระดับนัยส้าคัญทาง
สถิตไิ ด้ที่ระดับ .01
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการน้าคู่มอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา
ทดลองใช้เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตามอื่นๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และเจตคติต่อการเรียน
2.2 ควรมีการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขาในรายวิชาคณิตศาสตร์ในเนือหาอื่นและระดับชันอื่นๆ ให้ครบทุกระดับชัน
2.3 ควรมีการน้าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ มาบูรณาการร่วมกับ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา
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