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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การคูณ โดยใชสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัค ติวิสต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแกน
Developing Mathematics learning Activities Based on the Constructivist
Theory Entitled “Multiply” using by the Multimedia for the 2nd Grade
Education, Suansanook school, Khon Kaen Province.
มะลิ วัฒนาอุดมชัย
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎี คอนสรัคติ
วิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัค
ติวิสต โดยใชสื่อประสม เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีคุณภาพ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน โดยมีนกั เรียนจํานวนไมนอ ยกวารอยละ 80 ของนักเรียนทัง้ หมดมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตัง้ แตรอ ย
ละ 70 ขึ้นไป และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต
เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 41 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive) การวิจัยในครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวงจรการปฏิบัติ 3 วงจร
ดังนี้ วงจรปฏิบัติที่ 1 ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6 วงจรปฏิบัติที่ 2 ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูที่
7-12 และวงจรปฏิบตั ทิ ี่ 3 ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 13-18 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั มี 3 ประเภท ไดแก 1)
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทดลองปฏิบตั กิ าร คือ แผนการจัดการเรียนรูส าระคณิตศาสตร เรือ่ ง การคูณ โดยใชสอื่ ประสมตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 18 แผน 2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ
ไดแก แบบบันทึกการสะทอนผลการใชแผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรม การเรียน
รู แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกประจําวัน แบบฝกทักษะ แบบสัมภาษณนกั เรียน และ
แบบทดสอบยอยทายวงจร 3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัด การเรียนรู คือ 1) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนก (B) อยู
ระหวาง 0.35 ถึง 0.80 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.85 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอ
การเรียนโดยใชสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการหาคาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูของนักเรียนมาทําการวิเคราะหและสรุปเปนความเรียง ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียน ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพ E1 / E2 เทากับ 83.89 / 88.86 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู พบวา แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต โดย
ใชสื่อประสม เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ชวยใหผูเรียนใหมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกวงจรปฏิบัติ
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การ โดยมีคะแนนทดสอบทายวงจรสูงขึ้นทุกวงจร คือ วงจรที่ 1 = 78.66 วงจรที่ 2 = 84.15 วงจรที่ 3 = 88.86 และ
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เปนไปในทางบวกเพิ่มขึ้นทุกวงจร
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การคูณ นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 88.86 จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 39 คนจาก
นักเรียนทั้งหมด 41 คน คิดเปนรอยละ 95.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสรัคติวิสตเรื่อง การคูณ
โดยใชสื่อประสม อยูในระดับ มากที่สุด คือ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.41
ผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสัมภาษณ
นักเรียน และการตรวจผลงาน พบวานักเรียนมีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู มีปฏิสมั พันธกนั ทัง้ ในกลุม เดียวกันและระหวาง
กลุม ฝกการทํางานเปนทีม กลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไดพัฒนาทักษะทาง
สังคม มีความตระหนักและเคารพในคุณคาของตนเองและผูอื่น นอกจากนี้ยังเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก มี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีระเบียบวินัย และเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
ABSTRACT
The purposes of this study were : 1) to develop and determine the effectiveness index of
students using the Multimedia for instruction for the 2nd grade mathematics learning activities based
on the constructivist theory entitled “Multiply” 2) to develop the quality of the 2nd grade mathematics lesson plan based on the constructivist theory entitled “Multiply” using by the Multimedia for
instruction 3) to improve learning achievement of the students based on the standardized criteria of
80 percent of the total students with over 70 percent of the achievement score and 4) to investigate
the satisfaction of the students having learned using by the Multimedia for instruction. The target
group consisted of forty-one 2nd grade class 4th students at Suansanook school KhonKaen Province
in the first semester of 2011, selected by the purposive sampling technique. The action research
methodology with 3 action research cycles was employed for this study. The action cycles consisted
of the First Action Research Cycle of 1st - 6th lesson plans, the Second Action Research Cycle of 7th
-12th lesson plans, and the Third Action Research Cycle of 13th -18th lesson plans. Three types of
the instruments used in this study were 18 lesson plans, a note-taking form, an observation form,
exercises, an interview form, quiz, an achievement test with the discrimination (B) of 0.35 ถึง 0.80
and the reliability (rcc) of 0.85 and a satisfaction questionnaire. The quantitative data were analyzed
by means of statistical procedures: mean, standard deviation and percentage. The qualitative data
were analyzed and summarized as follows:
The results showed ;
1. The Multimedia for instruction for 2nd grade mathematics learning activities based on the
constructivist theory entitled “Multiply” were effective (E1/E2) at an index academic achievement
score of 83.89 / 88.86 which was higher than the standardized criteria.
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2. The results indicated that the average level of the appropriateness of the 18 lesson plans
was high. All lesson plans focused on self-study skills, using the knowledge in daily life, problemsolving skills, including cooperative learning skills. The learning activities consisted of 4 stages: 1)
Orientation and review of previous knowledge, 2) teaching stage consisting of 2.1 a problem-based
situation for individual, 2.2 a group discussion and consideration, 2.3 presentation of problem solutions, 3) conclusion, and 4) practice and implementation focusing on small group activities and
interactive activities including problem-based activities.
3. Regarding the Mathematics learning achievement, the finding showed that the average
score of the achievement was 88.86%. The percentage of the students who got over 70 % of the
achievement score was 95.12%, which was higher than the standardized criteria.
4. Students were highest satisfied after learning from this lesson, the finding showed that
the average score was 4.41
The study showed that the learning activities provided the students an opportunity to
interact, exchange, and discuss learning experience and idea among groups, and they improved their
social skills, responsibilities, discipline and positive attitudes towards Mathematics learning.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาประเทศอยางมาก ใน
สวนของการศึกษานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
สนับสนุนการผลิต การเขาถึง การจัดเก็บ รวมทั้ง การ
แพรกระจายความรู( ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.2546 : บทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูโ ดย
ใชสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยไดมี การกําหนดไวใน
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 67 วารัฐตอง
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูของคนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546) ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีทางดานตาง ๆ ไมวาจะเปน
สารสนเทศ การติดตอสื่อสารและทางศึกษาไดกาวหนา
อยางนี้ การเรียนจะอยูแคเพียงในตําราอยางเดียวคง

ไมได คอมพิวเตอรจงึ กลายเปนนวัตกรรมชิน้ หนึง่ ทีเ่ ขามา
บทบาทในการศึกษา การใชสื่อที่เรียกวา “คอมพิวเตอร”
มีสวนดีกวาสื่อประเภทอื่นๆ อยูหลายดาน ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดอยางสมบูรณและเต็มศักยภาพมากยิ่ง
ขึ้น สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ มาทําในรูปแบบของภาพ
เคลือ่ นไหว ภาพ animation ตาง ๆ ในของแตละบทเรียน
ไมวาจะเปนศาสตรทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
อีกหลาย ๆ สาขา (เกริก ศักดิ์สุภาพ, 2549)
ดั ง นั้ น ครู ค วรที่ จ ะเสนอแนะทางเลื อ กที่ เ ด็ ก
จะสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใช เพื่ อ ช ว ยแก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตรที่หลากหลายและทันสมัย จะเปนสื่อที่จะ
ทําใหเด็กนําไปใชในสถานการณใหม ๆ ในการเลือกใชสื่อ
ประสมเพือ่ จัดกิจกรรมการเรียนรูน นั้ เพือ่ ใหนกั เรียนมีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู ขึน้ ตามเกณฑของโรงเรียนผูว จิ ยั
ในฐานะครูผสู อนคณิตศาสตรระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
มีประสบการณ การสอนมา 20 ปพบวา ปญหาการเรียน
รูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ มีมากที่สุด
เด็กยังขาดทักษะการเชือ่ มโยงความรูเ รือ่ ง การนับเพิม่ กับ
การนับเพิ่มครั้งละเทาๆ กัน ไปสูการคูณ ผูวิจัยจึงสนใจ
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ศึกษาการใชสอื่ ประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
มาพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร เรื่อง
การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เพื่อ
สงเสริมใหนกั เรียนไดเกิดการเรียนรูแ ละใหคดิ เปน ทําเปน
แกปญหาเปน ซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพของผูเรียนดานผล
สั ม ฤทธิ์ ท าง การเรี ย นให สู ง ขึ้ น และเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค
วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต เรื่อง การคูณ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีคาประสิทธิภาพ E1 /
E2
2.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสรัคติวิสต โดยใชสื่อประสม เรื่อง การคูณ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีคุณภาพ
2.3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยมีนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน
โดยใชสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต เรื่อง
การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลัง
เรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 / 4 โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 41
คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive)
เนื่องจากเปนนักเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอนในฐานะ
ครูประจําชั้น
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยผู
วิจยั ไดนาํ หลักการและขัน้ ตอนของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
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และแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart 1982 ( อางถึง
ใน ยาใจ พงษบริบรู ณ, 2537) มาเปนแนวทางในการวิจยั
เพือ่ พัฒนาสือ่ ประสม เรือ่ งการคูณ ซึง่ มีวธิ กี ารดําเนินการ
ตามวงจรปฏิบัติการ (Action Research Spiral)
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ คือ
2.1 สือ่ ประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2
2.2 แผนการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 18 แผน
ใชเวลา 18 ชั่วโมง
2.3 แบบวัดความพึงพอใจ เรื่อง การคูณ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลในการหาประสิทธิภาพ
ของสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2. ปฐมนิ เ ทศผู ช ว ยวิ จั ย และนั ก เรี ย นกลุ ม
เปาหมาย ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการใชสอื่ ประสม
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต และการบันทึกขอมูลจากการสังเกตและ
การสัมภาษณ รวมถึงหลักการและขั้นตอนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
3. ดําเนินการทดลองการใชสอื่ ประสมและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชสื่อประสม
18 เรื่อง ในการจัดการเรียนรูตามแผน การจัดการเรียนรู
จํานวน 18 แผน ใชเวลาในการทดลอง จํานวน 18 ชัว่ โมง
และแบงวงจรปฏิบัติเปน 3 วงจร
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบ
ทายวงจร โดยคะแนนทดสอบทายวงจรที่ 1 ผูวิจัยนํา
มาพิจารณารวมกับขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมมาจาก
การสังเกตการณของผูชวยวิจัยและตัวผูวิจัยเอง และ
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นําไปใชในการปรับปรุงแผนในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ตอ
ไป เชนเดียวกับคะแนนทดสอบทายวงจรที่ 2 ผูวิจัยนํา
มาพิจารณารวมกับขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมมาจาก
การสังเกตการณของผูชวยวิจัยและตัวผูวิจัยเอง และ
นําไปใชในการปรับปรุงแผนในวงจรปฏิบัติการที่ 3 ตอ
ไป และคะแนนทดสอบท า ยวงจรที่ 3 นํ า มารวมกั บ
คะแนนทดสอบทายวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 แลวหาคา
เฉลี่ยของคะแนน นําไปวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ของสื่อประสมตอไป
ใหผูชวยผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ของนักเรียนและครูผสู อนทุกแผนและรวมกับผูว จิ ยั ในการ
สะทอนขอมูล การนําเสนอจุดเดน จุดดอย บรรยากาศใน
ชั้นเรียน ปญหา อุปสรรค แสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางปรับปรุง แกไข รวมกัน โดยการสะทอนขอมูล
ระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยนี้ จะกระทําเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนรูท กุ แผน และสรุปอยางสมบูรณอกี ครัง้ เมือ่ สิน้ สุดแต
ละวงจร แลววางแผนปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในวงจรถัดไป
สรุปผลการวิจัยพบวา
1. สื่อประสม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติ วิ ส ต เรื่ อ ง การคู ณ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 มี ค า
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 83.89/88.86 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่กําหนด E1/E2 = 80/80
2. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู พบวา
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต
โดยใชสอื่ ประสม เรือ่ ง การคูณ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 2 ชวยใหผูเรียนใหมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกวงจร
ปฏิบัติการ โดยมีคะแนนทดสอบทายวงจรสูงขึ้นทุกวงจร
คือ วงจรที่ 1 = 78.66 วงจรที่ 2 = 84.15 วงจรที่ 3 =
88.86 และนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูท เี่ ปนไปในทาง
บวกเพิ่มขึ้นทุกวงจร
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
จากใชสอื่ ประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต เรือ่ ง
การคูณ เฉลีย่ รอยละ 88.86 และมีจาํ นวนนักเรียนรอยละ
95.12 มีคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป

4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชสอื่ ประสม
ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวสิ ต เรือ่ งการคูณ ในภาพ
รวมอยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.41)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่ปรากฏ ผูวิจัยอภิปรายผลการ
วิจัย ดังนี้
1. สื่อประสมตามแนวคิดทฤษฏี คอนสตรัคติ
วิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษปที่ 2
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีประสิทธิภาพ 83.89/88.86
สูงกวาเกณฑทกี่ าํ หนด คือ 80 / 80 เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาติ เถื่อนกูล
(2550) จิรวัฒน ไชยเมือง (2552) เทพา สระแกว (2552)
ดวงเดือน คณานุศกั ดิ์ (2553) ทีไ่ ดศกึ ษาผลของการใชสอื่
ประสมที่มีตอการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูและ
ระดับชั้นตาง ๆ กัน และทั้งหมด พบวา สื่อประสมเปน
สื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง สงผลตอคุณภาพการ
เรียนรูข องเด็กไดเปนอยางดี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคุณสมบัตขิ อง
สือ่ ประสมนัน้ เปนการนําเสนอสือ่ ทีม่ คี วามหลากหลาย มี
มิติที่หลากหลาย รวมถึงการมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช
ในทันที สื่อประสมที่นําเสนอผานระบบคอมพิวเตอรจึง
เปนที่นิยมและแพรหลาย และสามารถนํามาใชเพื่อเอื้อ
ประโยชนในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชสอื่
ประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตผลการตรวจ
สอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตามวงจรปฏิบัติการ
(PAOR)
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามรู ป แบบของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)มีวงจรการ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้น
สังเกตการณ และ ขั้นการสะทอนผลการปฏิบัติการ และ
ไดดาํ เนินการตามวงจรปฏิบตั กิ าร 3 วงจร พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูต ามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวสิ ต โดยใชสอื่
ประสม เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
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ที่ 2 ชวยใหผเู รียนใหมพี ฒ
ั นาการสูงขึน้ ทุกวงจรปฏิบตั กิ าร
โดยมีคะแนนทดสอบทายวงจรสูงขึ้นทุกวงจร คือ วงจรที่
l = 78.66 วงจรที่ 2 = 84.15 วงจรที่ 3 = 88.86 และ
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูท เี่ ปนไปในทางบวกเพิม่ ขึน้
ทุกวงจร
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
จากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมตามแนวคิด
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การคูณ มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 88.86 และมีจํานวนนักเรียนรอยละ 95.12 ที่มี
คะแนนตัง้ แตรอ ยละ 70 ขึน้ ไป ซึง่ สูงกวาเกณฑทตี่ งั้ ไว คือ
มีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีคะแนนตั้งแต
รอยละ 70 ขึน้ ไป ซึง่ สอดคลองกับสุดา เชียงคํา (2546) จําเริญ
ยศวงษ (2549) ทิวาพร สกุลฮูฮา (2552) ดวงเดือน
คณานุศักดิ์ (2553)
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูโดยใช
สื่อประสมตามแนวคอนสตรัคติวิสต ในระดับมากที่สุด
โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ซึ่งสอดคลองกับ
ศุภสิริ วิบูลกิจ (2548) ศุภสิริ โสมาเกตุ. (2544).
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ใหเขาใจ และเตรียมสื่อ วัสดุตาง ๆ ใหพรอมกอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผสู อนสามารถ
ปรับเวลาใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสม
3. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นขั้ น กํ า หนด
สถานการณ ป ญ หาควรให เ หมาะสมกั บ ระดั บ ความ
สามารถของนักเรียน
4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เนนใหนกั เรียน
ได ทํ า กิ จ กรรมด ว ยตนเอง ต อ งใช ค วามคิ ด และความ
สามารถของตนเอง ครูผูสอนตองกระตุนใหนักเรียนได
คนหาความรูโดยใชความสามารถของตนเอง ระมัดระวัง
ในการชวยเหลือนักเรียน
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5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและพื้นฐาน ความรูเดิมของ
นักเรียนแตละคน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการใชสื่อประสมในกลุม
สาระการเรียนรูอื่น ๆ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ในดานความคิด
สรางสรรค
3. ควรมีการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ
และในเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่องอื่น
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