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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) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือประสมตามแนวคิดทฤษฎี คอนสรัคติ

วิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัค

ติวิสต โดยใชสื่อประสม เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีคุณภาพ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัเรียน โดยมนีกัเรยีนจาํนวนไมนอยกวารอยละ 80 ของนักเรยีนทัง้หมดมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตัง้แตรอย

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 และวงจรปฏบิตัทิี ่3 ประกอบดวยแผนการจดัการเรยีนรูที ่13-18 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ม ี3 ประเภท ไดแก 1) 

เคร่ืองมอืทีใ่ชในการทดลองปฏบิตักิาร คอื แผนการจดัการเรยีนรูสาระคณติศาสตร เรือ่ง การคณู โดยใชสือ่ประสมตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 18 แผน 2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ 

ไดแก แบบบนัทกึการสะทอนผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมการจดักจิกรรม การเรยีน
รู แบบบันทกึสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรยีน แบบบนัทึกประจาํวนั แบบฝกทกัษะ แบบสมัภาษณนกัเรยีน และ

แบบทดสอบยอยทายวงจร 3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัด การเรียนรู คือ 1) แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน 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 โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรูของนักเรียนมาทําการวิเคราะหและสรุปเปนความเรียง ผลการวิจัยพบวา

 1.  ประสิทธิภาพของส่ือประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียน ชั้นประถม

ศึกษาปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพ E
1
 / E

2 
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

นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่เปนไปในทางบวกเพ่ิมขึ้นทุกวงจร 

 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 มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.41

 ผลท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสัมภาษณ

นกัเรียน และการตรวจผลงาน พบวานกัเรยีนมโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู มปีฏิสมัพนัธกนัทัง้ในกลุมเดียวกันและระหวาง

กลุม ฝกการทํางานเปนทีม กลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไดพัฒนาทักษะทาง

สังคม มีความตระหนักและเคารพในคุณคาของตนเองและผูอื่น นอกจากน้ียังเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 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 mathemat-

ics 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 fi rst 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, problem-

solving 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 so-

lutions, 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 fi nding 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 satisfi ed after learning from this lesson, the fi nding 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

 ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาประเทศอยางมาก ใน

สวนของการศึกษาน้ัน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

สนับสนุนการผลิต การเขาถึง การจัดเก็บ รวมท้ัง การ

แพรกระจายความรู(ศนูยเทคโนโลยทีางการศกึษา สาํนกั

บรหิารงานการศกึษานอกโรงเรียน.2546 : บทสรปุสาํหรบั

ผูบริหาร) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดใหความสําคัญเก่ียวกับ

กระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูโดย

ใชสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยไดมี การกําหนดไวใน

หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 67 วารัฐตอง
สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูของคนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีทางดานตาง ๆ ไมวาจะเปน

สารสนเทศ การติดตอส่ือสารและทางศึกษาไดกาวหนา
อยางนี้ การเรียนจะอยูแคเพียงในตําราอยางเดียวคง

ไมได คอมพวิเตอรจงึกลายเปนนวตักรรมชิน้หนึง่ทีเ่ขามา

บทบาทในการศึกษา การใชสื่อที่เรียกวา “คอมพิวเตอร” 

มีสวนดีกวาส่ือประเภทอื่นๆ อยูหลายดาน ทําใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูไดอยางสมบูรณและเต็มศักยภาพมากยิ่ง

ขึ้น สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ มาทําในรูปแบบของภาพ

เคล่ือนไหว ภาพ animation ตาง ๆ  ในของแตละบทเรยีน

ไมวาจะเปนศาสตรทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
อีกหลาย ๆ สาขา (เกริก ศักด์ิสุภาพ, 2549)

 ดังนั้น ครูควรที่จะเสนอแนะทางเลือกท่ีเด็ก
จะสามารถนําไปประยุกตใช เพื่อชวยแกปญหาทาง

คณิตศาสตรที่หลากหลายและทันสมัย จะเปนสื่อที่จะ

ทําใหเด็กนําไปใชในสถานการณใหม ๆ  ในการเลือกใชสื่อ

ประสมเพือ่จดักจิกรรมการเรยีนรูนัน้ เพือ่ใหนกัเรยีนมผีล

สมัฤทธิท์างการเรยีนท่ีสงูขึน้ตามเกณฑของโรงเรียนผูวจิยั

ในฐานะครูผูสอนคณิตศาสตรระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่2 
มีประสบการณ การสอนมา 20 ปพบวา ปญหาการเรียน

รูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ มีมากที่สุด 

เดก็ยงัขาดทกัษะการเชือ่มโยงความรูเรือ่ง การนบัเพ่ิม กบั

การนับเพิ่มครั้งละเทาๆ กัน ไปสูการคูณ ผูวิจัยจึงสนใจ
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ศกึษาการใชสือ่ประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต 

มาพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร เรื่อง 

การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

เทศบาลสวนสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เพื่อ

สงเสริมใหนกัเรียนไดเกิดการเรียนรูและใหคดิเปน ทาํเปน 

แกปญหาเปน ซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพของผูเรียนดานผล

สัมฤทธิ์ทาง การเรียนใหสูงขึ้นและเกิดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 2.1 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต เรื่อง การคูณ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีคาประสิทธิภาพ E1 / 

E2

 2.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสรัคติวิสต โดยใชสื่อประสม เรื่อง การคูณ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีคุณภาพ

 2.3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

โดยมีนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของนักเรียน

ทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

 2.4 ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนตอการเรยีน

โดยใชสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต เรื่อง 

การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

กลุมเปาหมาย
 กลุมเปาหมายท่ีใชในคร้ังนี้ เปนนักเรียนท่ีกําลัง

เรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 / 4 โรงเรียนเทศบาล

สวนสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 41 

คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive) 

เนื่องจากเปนนักเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอนในฐานะ
ครูประจําชั้น

 

รูปแบบการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยผู

วจิยัไดนาํหลักการและข้ันตอนของการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร

และแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart 1982 ( อางถึง

ใน ยาใจ พงษบรบิรูณ, 2537) มาเปนแนวทางในการวจิยั 

เพือ่พฒันาส่ือประสม เรือ่งการคูณ ซึง่ มวีธิกีารดําเนนิการ

ตามวงจรปฏิบัติการ (Action Research Spiral)

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองปฏิบัต ิคือ 

  2.1 สือ่ประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2

  2.2 แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เร่ือง การคูณ สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จาํนวน 18 แผน 

ใชเวลา 18 ชั่วโมง

  2.3 แบบวัดความพึงพอใจ เรื่อง การคูณ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  การเกบ็รวบรวมขอมลูในการหาประสทิธภิาพ

ของสื่อประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผูวิจัย

ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

 2. ปฐมนิเทศผูชวยวิจัยและนักเรียนกลุม

เปาหมาย ใหมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกบัการใชสือ่ประสม

และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต และการบันทึกขอมูลจากการสังเกตและ

การสัมภาษณ รวมถึงหลักการและขั้นตอนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ 
 3. ดาํเนนิการทดลองการใชสือ่ประสมและการ

จดักจิกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต 

เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชสื่อประสม 

18 เรื่อง ในการจัดการเรียนรูตามแผน การจัดการเรียนรู 

จาํนวน 18 แผน ใชเวลาในการทดลอง จาํนวน 18 ชัว่โมง 
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 และคะแนนทดสอบทายวงจรที่ 3 นํามารวมกับ

คะแนนทดสอบทายวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 แลวหาคา

เฉลี่ยของคะแนน นําไปวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) ของสื่อประสมตอไป

  ใหผูชวยผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรม

ของนักเรียนและครูผูสอนทุกแผนและรวมกับผูวจิยัในการ

สะทอนขอมลู การนาํเสนอจดุเดน จุดดอย บรรยากาศใน

ชั้นเรียน ปญหา อุปสรรค แสดงความคิดเห็นและเสนอ

แนวทางปรับปรุง แกไข รวมกัน โดยการสะทอนขอมูล

ระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยนี้ จะกระทําเม่ือสิ้นสุดการ

เรียนรูทกุแผน และสรุปอยางสมบูรณอกีคร้ังเม่ือสิน้สุดแต

ละวงจร แลววางแผนปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในวงจรถัดไป

สรุปผลการวิจัยพบวา

  1.  สื่อประสม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคา
ประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 = 83.89/88.86 ซึ่งมีประสิทธิภาพ

สูงกวาเกณฑที่กําหนด E
1
/E

2
 = 80/80 

 2. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู พบวา 
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิสต 

โดยใชสือ่ประสม เรือ่ง การคณู สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปที่ 2 ชวยใหผูเรียนใหมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกวงจร

ปฏิบัติการ โดยมีคะแนนทดสอบทายวงจรสูงขึ้นทุกวงจร 

คือ วงจรท่ี 1 = 78.66 วงจรที่ 2 = 84.15 วงจรที่ 3 = 

88.86 และนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูทีเ่ปนไปในทาง

บวกเพิ่มขึ้นทุกวงจร 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
จากใชสือ่ประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต เรือ่ง 

การคณู เฉลีย่รอยละ 88.86 และมจีาํนวนนกัเรยีนรอยละ 

95.12 มีคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป

 4. นกัเรียนมคีวามพึงพอใจตอการใชสือ่ประสม 

ตามแนวคดิทฤษฎ ีคอนสตรคัติวสิต เรือ่งการคณู ในภาพ

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.41) 

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยที่ปรากฏ ผูวิจัยอภิปรายผลการ

วิจัย ดังนี้

 1.  สื่อประสมตามแนวคิดทฤษฏี คอนสตรัคติ

วิสต เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีประสิทธิภาพ 83.89/88.86 

สงูกวาเกณฑทีก่าํหนด คอื 80 / 80 เปนไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาติ เถื่อนกูล 

(2550) จิรวัฒน ไชยเมือง (2552) เทพา สระแกว (2552) 

ดวงเดือน คณานศุกัดิ ์(2553) ทีไ่ดศกึษาผลของการใชสือ่

ประสมท่ีมีตอการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูและ

ระดับชั้นตาง ๆ กัน และท้ังหมด พบวา สื่อประสมเปน

สื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง สงผลตอคุณภาพการ

เรยีนรูของเดก็ไดเปนอยางด ีทัง้นีเ้นือ่งจากคณุสมบัตขิอง

สือ่ประสมน้ัน เปนการนาํเสนอสือ่ทีม่คีวามหลากหลาย มี

มิติที่หลากหลาย รวมถึงการมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช

ในทันที สื่อประสมที่นําเสนอผานระบบคอมพิวเตอรจึง

เปนท่ีนิยมและแพรหลาย และสามารถนํามาใชเพื่อเอื้อ
ประโยชนในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2. คณุภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสือ่
ประสมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตผลการตรวจ

สอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตามวงจรปฏิบัติการ 

(PAOR)

  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามรูปแบบของ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)มีวงจรการ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้น

สังเกตการณ และ ขั้นการสะทอนผลการปฏิบัติการ และ

ไดดาํเนนิการตามวงจรปฏิบตักิาร 3 วงจร พบวา แผนการ
จดัการเรยีนรูตามแนวคดิทฤษฎคีอนสรคัติวสิต โดยใชสือ่

ประสม เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
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ที ่2 ชวยใหผูเรียนใหมพีฒันาการสูงขึน้ทกุวงจรปฏิบตักิาร 

โดยมีคะแนนทดสอบทายวงจรสูงขึ้นทุกวงจร คือ วงจรที่ 

l = 78.66 วงจรที่ 2 = 84.15 วงจรที่ 3 = 88.86 และ

นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูทีเ่ปนไปในทางบวกเพ่ิมขึน้

ทุกวงจร 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง

จากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือประสมตามแนวคิด

ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การคูณ มีคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 88.86 และมีจํานวนนักเรียนรอยละ 95.12 ที่มี

คะแนนต้ังแตรอยละ 70 ขึน้ไป ซึง่สงูกวาเกณฑทีต่ัง้ไว คอื 

มีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีคะแนนต้ังแต

รอยละ 70 ข้ึนไป ซึง่สอดคลองกับสุดา เชียงคํา (2546) จาํเริญ

ยศวงษ (2549) ทิวาพร สกุลฮูฮา (2552) ดวงเดือน 

คณานุศักดิ์ (2553) 

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูโดยใช

สื่อประสมตามแนวคอนสตรัคติวิสต ในระดับมากท่ีสุด 

โดยในภาพรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 ซึ่งสอดคลองกับ

ศุภสริิ วิบูลกิจ (2548) ศุภสิริ โสมาเกตุ. (2544).

ขอเสนอแนะ

  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

  1.  ครูผูสอนควรศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรม
ใหเขาใจ และเตรียมสื่อ วัสดุตาง ๆ ใหพรอมกอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู
  2.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู ครผููสอนสามารถ

ปรับเวลาใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสม
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นกําหนด

สถานการณปญหาควรใหเหมาะสมกับระดับความ

สามารถของนักเรียน
  4. ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู เนนใหนกัเรยีน

ไดทํากิจกรรมดวยตนเอง ตองใชความคิดและความ

สามารถของตนเอง ครูผูสอนตองกระตุนใหนักเรียนได

คนหาความรูโดยใชความสามารถของตนเอง ระมัดระวัง
ในการชวยเหลือนักเรียน 

  5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตองคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพื้นฐาน ความรูเดิมของ

นักเรียนแตละคน

  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

  1. ควรมีการศึกษาผลการใชสื่อประสมในกลุม

สาระการเรียนรูอื่น ๆ

  2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ในดานความคิด

สรางสรรค

  3. ควรมีการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู ตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับนักเรียนระดับช้ันอื่น ๆ 

และในเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่องอื่น 
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