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บทคดัย่อ 

            การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง(Quasi-Experimental Research) มีวตัถุประสงค ์1) 

เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการ

กบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์2)เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการ

กบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก่์อนเรียนและหลงัเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ี

ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

           เน่ืองจากมีนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพียง 1 หอ้งเรียนและจาํเป็นตอ้งอาศยัผล

การทดลองในคร้ังน้ีสรุปอา้งอิงไปยงัระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนเพญ็สมิทธ์ สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครในปีการศึกษาต่อๆไป จึงใช้

เทคนิคการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบโดยบงัเอิญ(by chance)  เป็นกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัชั้น



ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคการศึกษา ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 1หอ้ง  จาํนวน 30 คน 

           ผลการวจิยัพบวา่ 1). การพฒันาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ซ่ึงผลการวจิยัในคร้ังน้ีไดค่้าประสิทธิภาพท่ี

ระดบั 81.81 / 84.44 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้2). การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค 

STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่หลงัเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 3). ระดบัความพึงพอใจ

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกการลบ

เศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์โดย

ภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด (3.51) 

คาํสําคญั 

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนแบบร่วมมือ การสร้างองคค์วามรู้ 
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Abstract              

         This research is a (Quasi-Experimental Research), the objectives were 1) to 

improve the efficiency of mathematics learning activities for prathom sueksa six 

students,on addition, subtraction, fractions that have been organized learning 

activities, STAD technique integrated with constructivist theory. 2) Comparison of 

academic achievement of prathom sueksa six students, on addition, subtraction, 

fractions that have been organized learning activities, STAD techniques integrated 

with constructivist theory before and after class. and 3) Study the students' 



satisfaction with learning activities for Prathom Sueksa 6 students, on addition, 

subtraction, fractions that have been organized learning activities, STAD technique 

integrated with constructivist theory. 

       Since there are only 1 grade 6 students in the classroom and need to use the 

result of this experiment summarize references to grade 6 at Pensmith School Under 

the Office of the Private Education Commission Bangkok,  in the next academic year 

Therefore use the sample (by chance). it is a sample group of 30 prathom sueksa six 

students in the second semester of academic year 2019, 1 room, consisting of 30 

people. 

        Findings are as follows:1. The development of the efficiency of mathematics 

learning activities for prathom sueksa six students on addition, subtraction, fractions 

that have been organized learning activities, STAD technique integrated with 

constructivist theory in this research, the efficiency level of 81.81 / 84.44 is higher 

than the set criteria. 2. Comparison of academic achievement of prathom sueksa six 

students on addition, subtraction, fractions that have been organized learning 

activities, STAD techniques integrated with constructivist theory before and after 

class. It was found that after the study, the learning achievement was significantly 

higher than before at the level of 0.05. 3) Study the students' satisfaction with 

learning activities for Prathom Sueksa 6 students. on addition, subtraction, fractions 

that have been organized learning activities, STAD technique integrated with 

constructivist theory. Overall, found that at a high level The average is equal to 3.94 

in accordance with the specified criteria (3.51) 

 



บทนํา 

คณิตศาสตร์มีบทบาทต่อการพฒันาความคิดของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ ท่ีทาํใหม้นุษยมี์การ

คิดอยา่งมีเหตุผล  มีแบบแผน ทาํใหมี้การวางแผน และแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้ง คณิตศาสตร์จึงมี

ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติ และช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของมนุษย ์ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงั

ช่วยพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ 

สามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข จาก

ประสบการณ์การสอนโดยตรง ระยะเวลา 4 ปี ท่ีผา่นมาของผูว้ิจยั พบวา่ปัญหาการเรียน

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนคือ ขาดทกัษะในการแกโ้จทย ์ส่งผลใหน้กัเรียนแกโ้จทยก์ารบวก การ

ลบเศษส่วนพอสมควร  ส่งผลทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตํ่า

กวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงเลง็เห็นวา่การจดัการเรียนการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการ

กบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตส์าํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีฝึกฝนการ

แกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ซ่ึงกระบวนการกลุ่มดงักล่าวจะช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกในเร่ือง

ต่าง ๆ ตลอดจนใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนท่ีจะคิดวิเคราะห์ เพ่ือแกปั้ญหาต่าง ๆ 

ทาํใหมี้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระวชิาน้ีมากข้ึน และไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัทาํ ร่วมกนัรับผดิชอบ

ต่อผลท่ีเกิดข้ึนจนบรรลุถึงการทาํใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

          วตัถุประสงค์ของการวจิยั 1). เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์80/80  2). เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการบวกการลบ

เศษส่วนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  3). เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการ

เรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์



 ขอบเขตของการวจิยั 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนเพญ็

สมิทธ์ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีการปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนเพญ็

สมิทธ์ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 1 หอ้งเรียน คือ 

หอ้ง ป. 6 หอ้ง 1 มีจาํนวนนกัเรียน 30 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าโดยบงัเอิญ (by chance) 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STADบูรณาการกบั

ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑเ์กณฑ8์0/80 

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวก 

การลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติ

วสิต ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการ

บวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคSTAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอน

สตรัคติวสิต ์อยูใ่นระดบัมาก ( 3.51) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนไดฝึ้กกระบวนการทกัษะการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มการแกโ้จทยก์ารบวก 

การลบเศษส่วนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บรูณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติ

วสิต ์ช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยก์ารบวกการลบเศษส่วนมากยิง่ข้ึน 



2. เป็นแนวทางใหผู้ส้อนวชิาคณิตศาสตร์ไดโ้ดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD 

บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการแกโ้จทย ์

เร่ืองการบวกการลบเศษส่วน ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

3. เป็นขอ้มูล และแนวทางสาํหรับผูท่ี้จะทาํการวจิยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้วชิา

คณิตศาสตร์ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

ต่อไป อยูใ่นระดบัมาก 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองมี 3 เคร่ืองมือ คือ  

1. แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง การบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 จาํนวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ (1 คาบ คือ 60 นาที) 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกการลบเศษส่วน 

เป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 12 ขอ้   

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค 

STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ซ่ึงเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) โดย

แบ่งระดบัความพึงพอใจ เป็น 5 ระดบั 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ 

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีขั้นตอนการสร้าง 

6 แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี คือ 



          1.1 ศึกษาวธีิการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จากเอกสารและคู่มือการเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง แลว้สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ข้ึนโดยใชเ้น้ือหาสาระการ

เรียนรู้ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ส่วนประกอบของแผนประกอบดว้ย 

     การเขียนแผน การจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติ

วสิต ์มี 6 ขั้นตอน ตามนิยามหลงัการทบทวนวรรณกรรมแลว้ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมและนาํเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นท่ีครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละ

ความสามารถประกอบดว้ยนกัเรียนเก่งปานกลางขั้นท่ี 2 ทบทวนความรู้เดิมท่ีจะตอ้งใชต่้อยอด

ความรู้ใหม่ ครูนาํเสนอปัญหาหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกวัตัถุประสงคแ์ละ

ความมุ่งหมายท่ีตั้งไวข้ั้นท่ี 3 ขั้นการวเิคราะห์ขอ้มูล นกัเรียนวเิคราะห์ขอ้มูลจากสถานการณ์

ปัญหาเพ่ือนาํมาอภิปรายหาคาํตอบดว้ยตนเองโดยครูเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํเม่ือนกัเรียนเกิดขอ้

คาํถามหรือปัญหาและครูช่วยแนะใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในปัญหาและเปิดโอกาสใหน้กัเรียน

แกปั้ญหาในขั้นตอนน้ีขั้นท่ี 4 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ นกัเรียนนาํเสนอคาํตอบพร้อมทั้งเหตุผลท่ีใช้

เพ่ือใหเ้กิดการแสดงเหตุผลท่ีครอบคลุมและสมบรูณ์ท่ีสุดโดยนกัเรียนรายงานคาํตอบและวธีิการ

แกปั้ญหาหลงัจากท่ีครูนาํเสนอปัญหาและใหเ้วลานกัเรียนแกปั้ญหาแลว้ครูจึงเลือกถามนกัเรียน

เป็นรายบุคคลถึงวธีิการท่ีพวกเขาใชใ้นการแกปั้ญหาขั้นท่ี 5 ขั้นฝึกทกัษะ  นกัเรียนฝึกทกัษะจาก

โจทยห์รือสถานการณ์ท่ีครูกาํหนดใหแ้ลว้ร่วมกนัอภิปรายแนวคิดและเหตุผลท่ีใชโ้ดยครูเป็น

ผูใ้ชค้าํถามนาํใหเ้กิดการอภิปรายโดยครูและนกัเรียนช่วยกนัอภิปรายคาํตอบขั้นท่ี 6 ขั้นบูรณา

การแนวคิดและเช่ือมโยงสู่ชีวติประจาํวนัและช่ืนชมความสาํเร็จ ครูใหน้กัเรียนลองคิดโจทยห์รือ

สถานการณ์ในชีวติประจาํวนัวา่ความรู้ท่ีเรียนมาสอดคลอ้งกบัเร่ืองใดในชีวติประจาํวนับา้ง

หลงัจากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบประจาํบทเรียนนกัเรียนจบัคู่กนัภายในกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้นาํคะแนนแต่ละคนภายในกลุ่มรวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่มและ

ประกาศช่ืนชมความสาํเร็จของแต่ละกลุ่มและติดประกาศชมเชยใหก้บักลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด

ตามลาํดบั  

           1.1.2 การสร้างแผนในคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะมีการแกบ็คะแนนระหวา่งเรียนทุกแผนจากใบงาน 

ทั้ง 6 แผนการเรียนรู้ 



            1.2 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเขียนข้ึน เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 

คนตรวจสอบดูแผนแต่ละแผนวา่มีความสอดคลอ้ง กบั นิยามการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่   

โดยใชส้เกล 1  0  -1  สอดคลอ้งให ้ 1  ไม่แน่ใจให ้ 0  ไม่สอดคลอ้งให ้-1  

1.3 จากนั้นผูว้จิยัไดน้าํผลจากการตรวจสอบแผนแต่ละแผนจากผูเ้ช่ียวชาญมา 

คาํนวณดชันีความสอดคลอ้งของแต่ละแผน โดยใชเ้ทคนิค  IOCนาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีค่า 

IOC ไม่ตํ่ากวา่ 0.06  ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไปผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง  ไดค่้า IOC  

ของแผนแต่ละแผน ดงัน้ี แผนท่ี 1  ค่า IOC เท่ากบั 0.67 แผนท่ี 2 ค่า IOC  เท่ากบั 0.67 แผนท่ี 3 

ค่า IOC  เท่ากบั 0.67 แผนท่ี 4 ค่า IOC  เท่ากบั 0.67 แผนท่ี 5 ค่า IOC  เท่ากบั 1.00 แผนท่ี 6 ค่า 

IOC  เท่ากบั 0.67 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกการลบ

เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 

ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน โดยมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพดงัน้ี   

           2.1 ศึกษาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นสาระการเรียนรู้

รายปี ขอบข่ายของเน้ือหาและเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 

         2.2 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเอกสาร

เก่ียวกบัการประเมินผล 

        2.3 ศึกษาเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้วชิา คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกลบ เศษส่วน เพ่ือ

สร้างแบบทดสอบใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

        2.4 สร้างตารางวเิคราะห์เน้ือหาตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงักบัระดบัการวดัของขอ้สอบ ได้

ขอ้สอบทั้งหมด 30 ขอ้ 

        2.5 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 1 ฉบบั รวม 30 ขอ้ ตามตารางวเิคราะห์เน้ือหาตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงักบัระดบัการ

วดัของขอ้สอบ 



           2.6 นาํแบบทดสอบท่ีสร้างแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม

ของเน้ือหา ภาษา ของสาํนวนและความเท่ียงตรงเน้ือหาและระดบัของการวดั โดยใชเ้กณฑก์าร

ประเมิน ดงัน้ี+1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไดต้รงตามจุดประสงคข์อ้นั้น 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ

วา่ขอ้สอบวดัไดต้รงตามจุดประสงคข์อ้นั้น  -1  หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไดไ้ม่ตรงตาม

จุดประสงคข์อ้นั้น 

           2.7 นาํแบบทดสอบท่ีเหลือจากการวเิคราะห์หา ค่า IOC แลว้ เหลือจาํนวน 12 ขอ้ มาเขียน

ตารางวิเคราะห์เน้ือหาและระดบัการวดัใหม่ท่ียงัคงขอ้เดิมไว ้

          2.8  เลือกขอ้สอบท่ีผา่นการปรับแกแ้ลว้ จาํนวน  12 ขอ้ ไปทดลองใช ้ กบักลุ่ม (tryout) 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จาํนวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จากนั้นหาคุณภาพของ

ขอ้สอบโดยวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนกขอ้สอบ

เป็นรายขอ้ ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิตามวธีิการตาม สูตร Corrected item-total correlation 

มีค่าตั้งแต่ 0.272 ถึง 0.738 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha  coefficient) ของ Cronbach Alpha มีค่าเท่ากบั  0.797  

3. แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนักเรียน 

            การสร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามวดั

ความพึงพอใจสาํหรับนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง 

การบวกลบเศษส่วนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติ

วสิต ์ซ่ึงดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา วารสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของนกัเรียน

ตลอดจนวธีิการสร้างแบบสอบถามและเกณฑท่ี์ใชใ้นการวดั  

2. สร้างแบบสอบถามจาํนวน 20 ขอ้ ท่ีเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินความพึงพอใจ

ดงัน้ี (บุญส่งนิลแกว้, 2541, หนา้ 146) 5 คะแนนหมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด  4 คะแนนหมายถึง

พึงพอใจมาก  3 คะแนนหมายถึงพึงพอใจปานกลาง 2 คะแนนหมายถึงพึงพอใจนอ้ย  1 คะแนน

หมายถึงพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  



3. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเรียนโดยนแบบ

สอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และความ

ชดัเจนทางภาษาโดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) ซ่ึง

ความพึงพอใจแต่ละขอ้น้ีมีค่าIOC มากกวา่.50 เหลือจาํนวน15ขอ้ไดค่้า IOC เท่ากบั0.67ถึง1.00 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

            1. ทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค 

STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

2. ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการบวกการลบเศษส่วน ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

จาํนวน 6 คาบ และเกบ็คะแนนระหวา่งเรียนจากใบงาน 

3. ทาํการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ครบ

แลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิม

กบัการทดสอบก่อนเรียน หลงัจากนั้นตรวจใหค้ะแนนเพ่ือนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

4. ทาํการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง การบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD 

บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

การวเิคราะห์ข้อมูล ในการวจิยั ผู้วจิยัดาํเนินการวเิคราะห์ข้อมูลตามลาํดบัขั้นตอนดงันี ้

1). วเิคราะห์ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณา

การกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ 2). วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง การบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณา



การกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 3).วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี

มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

1). ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎี

คอนสตรัคติวสิต ์80/80 ใช ้E1/E2 2). เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค 

STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้t test 3). วเิคราะห์

ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง

การบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติ

วสิต ์ใชค่้าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวจิยั 

 การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอน

สตรัคติวสิต ์ปรากฏผลดงัน้ี1). ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค 

STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.81/84.44). ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้ เร่ืองการบวกการลบเศษส่วน ก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์แตกต่างกนั โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 3). ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บ



การจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 

มาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เป็นไปเกณฑท่ี์กาํหนด (3.51) 

อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอน

สตรัคติวสิต ์สามารถอภิปรายผลดงัน้ี  

1). การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD 

บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์พบวา่มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.81/84.44  ซ่ึงตวัหลงั 

(ประสิทธิภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน) สูงกวา่ตวัแรก (ประสิทธิภาพกระบวนการ) แสดงวา่

กระบวนการของนกัเรียนระหวา่งเรียนอาจจะมีการสบัสนกบัการจดัการเรียนรู้ แต่กม็u

ประสิทธิภาพส่งผลต่อการประเมินการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเขา้ใจ และผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมลฤดี สิงห์นุกลู (2555) เร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิและความพึง

พอใจในการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวทฤษฎีการ

สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวธีิเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบวา่ แผนการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ท่ีระดบั 80.88/81.07 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้2). การพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั0 .05  จากการวจิยัคร้ังน้ีไดค่้าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรม

การจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์แลว้สูงกวา่ค่าเฉล่ียก่อน



เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัตํ่ากวา่ 0.05  เม่ือมาพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้

พบวา่หลงัเรียนมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 1.306) สูงกวา่ก่อนเรียน (S.D.= 1.184) แสดง

ใหเ้ห็นวา่ค่าความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนหลงัการทดลองสอนมากกวา่ความแตกต่างระหวา่ง

ผูเ้รียนก่อนการทดลอง นัน่หมายความวา่ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังน้ีไม่ไดท้าํใหผู้เ้รียน

ทุกคนไดค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงพอ ๆกนัทุกคน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การจดัการ

เรียนรู้ในงานวจิยัน้ีมีผลต่อผูเ้รียนบางคนมาก บางคนนอ้ย ดงันั้นผลสมัฤทธ์ิท่ีสูง ข้ึนกบัผูเ้รียน

ในหอ้งไม่เท่ากนั ทั้งน้ีการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ท่ีใช้

ในการวจิยัน้ีจึงอาจจะไดผ้ลดีมากสาํหรับบางคน การเรียนรู้ท่ีเนน้คอนสรัคติวสิตน์ั้นผูเ้รียนตอ้ง

มีความสามารถในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นผูเ้รียนบางคนยงัขาดความสามารถทางดา้นน้ี 

ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บการเรียนรู้ไดไ้ม่ท่ากนั  ดวันั้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจึงบรรลุไดไ้ม่พอ ๆ กนั 

จึงไม่ไดท้าํใหผู้เ้รียนทุกคนไดค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเท่ากนัทุกคน ผูเ้รียนบางคน

อาจจะถนดักบัวธีิการแกปั้ญหาวธีิการอ่ืนกเ็ป็นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชนา คาํนอ้ย 

(2561) ศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง สดัส่วนและโจทยปั์ญหา

สดัส่วนตามทฤษฏีคอนสตรัคติวสิต ์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พฒันาการ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองสดัส่วนและโจทยปั์ญหาสดัส่วน ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวสิต ์ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาคญัท่ี

ระดบั .05 ทั้งน้ีมาจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่หลงัเรียนมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.= 3.22) สูงกวา่ก่อนเรียน (S.D.= 2.84) นกัเรียนมีความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองอตัราส่วนมาก่อน 

ดงันั้น เม่ือมีกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองสดัส่วนและโจทยปั์ญหาสดัส่วน ตามทฤษฏี

คอนสตรัคติวสิต ์ทาใหน้กัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดท้าในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เอ้ือต่อการสร้างแรงจูงใจในการเกิดการเรียนรู้ ไดเ้สนอความคิดในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ร่วมกนั

อยา่งมีเหตุผล หรือสนบัสนุนความคิดต่าง ๆ ใหไ้ดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ใน

กิจกรรม จึงทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีตามมา  3). ความพึงพอใจต่อการเรียน



คณิตศาสตร์ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 เร่ืองการบวกการลบเศษส่วนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอน

สตรัคติวสิต ์พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ใชห้ลกัการเทคนิค STAD บูรณาการ

กบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์เก่ียวกบัการบวกการลบเศษส่วน มีค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.59  ระดบัมาก เน่ืองจากการโจทยก์ารบวก การลบเศษส่วนท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนเป็น

โจทยท่ี์มีความหลาหลาย ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เร่ือง ความเหมาะสมของเน้ือหา ค่าเฉล่ีย 

3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 อาจเป็นเพราะความง่ายของเน้ือหาและ ค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ซ่ึงไม่ค่อยมีความแตกต่างมาก ภาพรวมนกัเรียนมีความพอใจในระดบั

มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมลฤดี สิงห์นุกลู (2555) เร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิและความ

พึงพอใจในการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวทฤษฎีการ

สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองร่วมกบัวธีิเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบวา่ความพึงพอใจต่อ

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ โดยวธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง

ร่วมกบัวธีิเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็น

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.02 

ข้อเสนอแนะ 

1). จากการพฒันาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง การบวกการลบเศษส่วน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค 

STAD บูรณาการกบั Constructivism พบวา่ กระบวนการกลุ่มมีความสาํคญัอยา่งมากในการ

เรียนรู้เพ่ือท่ีใหน้กัเรียนเกิดองคค์วามรู้ท่ีแทจ้ริงนาํไปใชป้ฏิบติัการจริงกบัแบบทดสอบดงันั้น

กระบวนการกลุ่ม และเทคนิคการสอนของครูกส็าํคญัควรใหน้กัเรียนกบัครูมีขอ้ซกัถามบ่อยๆ 

2). จากการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เร่ือง การบวกการลบเศษส่วน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอน

สตรัคติวสิต ์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 



ดงันั้นควรนาํการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ไป

ใชใ้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืนต่อไป 
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