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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง  มีวตัถุประสงค ์ (1)  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกบัเทคนิค  STAD ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกบัเทคนิค  STAD  ก่อนและหลงัเรียน  และ  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี  2  ต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  เร่ือง  เส้นขนาน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/3  จ านวน  30  คน  ก าลงัศึกษา

ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  ของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร  สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  1  ซ่ึงมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  sampling)  วิเคราะห์ขอ้มูลจาก

การทดลอง  โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test  

(dependent) 

 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  การพฒันาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  80/80  ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ัง

น้ีไดค้่าประสิทธิภาพท่ีระดบั  84.87/82.33  สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดย

ใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

พบวา่  หลงัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05 



 3.  ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD   โดยภาพรวมพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.26  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

ค าส าคัญ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เผชิญสถานการณ์ปัญหา  สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
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Abstract              

In  this  Quasi - Experimental  research , the  researcher  studied  (1 )  The  efficiency  standard  of 

Mathematics Learning Activities for Mathayom  sueksa 2 Students in parallel lines by using integrated 

Constructivism  based  learning  theory  with  STAD  technique  and  which  is  designed  to  satisfy  the  set 

efficiency  standard  of  80/80.  (2) The  researcher  also  compares  the  academic  achievement  of  students 

prior  to  the  commencement  and  after  the  completion  of  the  experiment.  Finally,the  researcher 

determines  (3) the  levels  at  which  these  students  evinced  satisfaction  with  these  learning  activities 

 Utilizing  the  cluster  sampling  method, the  researcher  selected  a  sample  population  consisting 

of  30  students  from  the  Mathayom  Sueksa  2/3  classroom  in  the  second  semester  of  the  academic 

year  2019  at  Santiratwittayalai  School,Bangkok.  Under  the  Secondary  Educational  Service  Area Office  

1  (SESAO) .  

 Using  techniques  of  descriptive  statistics,  the  researcher  analyzed  the  data  collected  in  terms  

of  mean (M)  and  standard  deviation (SD).  In  hypothesis  testing,  the  researcher  also  employed  the   

t  dependent  test  technique. 

 Findings  are  as  follows:  (1)  The  efficiency  standard  of  Learning  Activities  for  Mathayom 

sueksa  2  Students  in  parallel  lines  by  using  integrated  Constructivism  based  learning  theory  with 

STAD  technique  and  which  is  designed  to  satisfy  the  set  efficiency  standard  of  80/80  is  met,  the 

researcher  compares  at  84.87/82.33,  thereby  Meet  the  criteria  the  set  efficiency  standard.  



(2) The  academic  achievement  of  Mathayom  sueksa  2  Students  in  parallel  lines  by  using  integrated 

Constructivism  based  learning  theory  with  STAD  technique  was  at  a  higher  level  after  the  study 

was  completed  than  prior  to  the  study  at  the  statistically  significant  level  of  05. (3)  The  levels  of 

student  satisfaction  with  the  learning  activities  of  the  students  were  overall  at  the  high  level  with 

the  average  is  equal  to  4.26,which  was  the  set  standard. 

บทน า 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ คิด

อย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้นรอบคอบช่วย

ให้คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์อ่ืนๆ  

คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพฒันาชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี

ความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ.2551:1) 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551  มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน

ความเช่ือว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ(2551)  ท่ีใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เรียน  เร่ืองเส้นขนาน  ในการแกปั้ญหาและ

เป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียนมีจุดเน้นท่ีส าคญั  คือ  การให้นักเรียน

รู้จกัคิดและมีทกัษะในการแก้ปัญหาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  เคร่ืองมือท่ีจะสร้างเสริมให้

ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะ  ดงักล่าว  คือ  การฝึกใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา  นกัคณิตศาสตร์เช่ือ

ว่ากระบวนการแกปั้ญหาเป็นส่ืงท่ีส าคญัท่ีสุดและจ าเป็นท่ีนักเรียนตอ้งเรียนรู้  เข้าใจ  เพราะการไดฝึ้กการ

แกปั้ญหาจะช่วยใหน้กัเรียนมีระบบขั้นตอนในการคิดรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลรู้จกัตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด 

 จากความส าคญัของวิชาคณิตศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน   

พุธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จึงได้ก าหนดให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาส าคญั  เพื่อเป็น

เคร่ืองมือการเรียนรู้ในระดบัมธัยมศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั  คือ  มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะในการ

น าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวนั  เพราะในชีวิตประจ าวนัคนเราจ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์อยู่

ตลอดเวลา  ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากลกัษณะวิชาเป็นวิชาท่ีเป็นรากฐานของวิทยาการใหม่ๆ คณิตศาสตร์จะเป็น

เคร่ืองมือส าคญัอนัจะน ามาซ่ึงความรู้หรือวิทยาการทุกแขนง  ไม่วา่จะเป็นดา้นวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  

ดงันั้น  จึงไดมี้การจดัให้มีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดบัชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา  



โดยยุพิน  พิพิธกุล (2539, หน้า 2-3)  ไดก้ล่าวว่า  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

พฒันาความคิดและเกิดทกัษะในการคิดเป็นท าเป็นแกปั้ญหาเป็นและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 

คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีท าให้มนุษยเ์ป็นผูมี้ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีพบใน

ชีวิตประจ าวนั  ดงันั้น  คณิตศาสตร์จึงมีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอย่างดี

และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นักเรียนรู้จกัคิดอย่างมีเหตุผล  รู้จกัแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

และรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณค่านั้ มีเน้ือหา

เด่นชดัอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์  ซ่ึงนักเรียนจะตอ้งเรียนรู้เป็นอนัดบัแรกจนเกิดการเรียนรู้และน าไปพฒันา

คุณภาพชีวิต  รวมทั้งน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆต่อไป 

 ปัจจุบนัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั  สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  1  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2559  และ  2560  

พบว่า  วิชาท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่  วิชาคณิตศาสตร์  ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ  27.03  และ  25.77  

ตามล าดับ  จากผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั  จะเห็นวา่  คะแนนเฉล่ียลดลงกวา่ปีท่ีผา่นมา  เพื่อเป็นแนวทางการแกปั้ญหาใน

การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตสตร์  พบว่า  นกัเรียนขาดทกัษะการคิดค านวณและทกัษะการแกปั้ญหา  ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ของครูยงัขาดประสิทธิภาพส่วนหน่ึงและพื้นฐานความรู้  ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลสภาพแวดลอ้ม  บริบทต่างๆของตวัผูเ้รียนขาดการสนับสนุนดูแลเอาใจใส่จากผูป้กครองนักเรียน

นบัเป็นปัญหาท่ีตอ้งตระหนกัถึง  แต่ทั้งน้ีส่วนส าคญัท่ีสุด  คือ  ครูผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้ตอ้งวิเคราะห์การ

จดัการเรียนรู้ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  และ  2  เพื่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ใหส่้งผลถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

 ด้วยเหตุปัจจยัดังกล่าว  จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยั  เร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั  เร่ือง  เส้น

ขนาน  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  เพื่อให้เหมาะสมกบั

ผูเ้รียน  เพิ่มผลสัมฤทธ์ิและพฒันาความสนใจในการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้ผูเ้รียนมีการพฒันาทางดา้นทกัษะ  

เกิดความรู้  ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  และเป็นประโยชน์ส าหรับผูว้ิจยัท่านอ่ืนๆต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใชก้าร

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 



2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   เร่ือง  เส้นขนาน  

ก่อนและหลงัเรียน  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  เร่ือง  เส้นขนาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั  สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  1  ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  

ซ่ึงมีจ านวน  10  หอ้งเรียน  มีนกัเรียนทั้งหมด  362  คน 

2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2/3  จ านวน  30  คน  ก าลงั

ศึกษาในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  ของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  1  ซ่ึงมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  sampling)   

สมมติฐานของการวิจัย 

1.  แผนการจดัการเรียนเรียนรู้  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสตร่์วมกบัเทคนิค STAD  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  หลงัเรียนโดยใชก้าร

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  สูงกวา่ก่อนเรียน 

3.  นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัเทคนิค  STAD  เร่ือง  

เส้นขนาน  มีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดบัมาก 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  เพื่อได้แผนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง  เส้นขนาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80   

 2.  ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบั  STAD  ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง  เส้นขนาน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.  เพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บับุคคลท่ีสนใจและเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  (Constructivism)  ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

และกลุ่มสาระการเรียนอ่ืนๆไดอี้กต่อไป 

 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการทดลองมี  3  เคร่ืองมือ  คือ  

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใช้การจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช  2551  จ านวน  5  แผน 

 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   เร่ือง  เลน้ขนาน  โดย

ใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค  STAD  เป็นปรนัยเลือกตอบท่ีมี  4  

ตวัเลือก  จ านวน  20  ขอ้ 

 3.  แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  เร่ือง  เส้นขนาน  ซ่ึงเป็นมาตรส่วนประมาณค่า  (rating  scale)  โดย

แบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น  5  ระดบั  จ านวน  15  ขอ้ 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

 มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1.  ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการทดลองโดยใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง  โดย

ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองเส้นขนาน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ฉบบัท่ี  1  (pre-test) 

2.  ผูว้ิจยัด าเนินการทดลอง  โดยท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค  STAD  

ประกอบดว้ย  ขั้นน า  ขั้นทบทวนความรู้เดิม  ขั้นปรับเปล่ียนความคิด  ขั้นน าความคิดไปใช้  ขั้นสะทอ้น

ความคิด  ขั้นประเมินคะแนนและความกา้วหนา้  ขั้นยกย่องกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ  เก็บคะแนนระหว่าง

เรียน 

3.  เม่ือจดัการเรียนรู้เร่ือง  เส้นขนาน  ตามแผนท่ีก าหนดครบถว้นแลว้  ครูใหน้กัเรียนท าการทดสอบ

หลงัเรียน  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  เส้นขนาน  ฉบบัท่ี  2  (post-test) 

4.  หลงัจากนั้น  ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD   

5.  น าผลการทดลองไปวิเคราะห์ผล  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 



6.  น าผลการวดัความพึงพอใจท่ีไดม้าวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนในแต่ละหัวขอ้ท่ีเรียนตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD   

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.  ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใช้

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

2.  ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   เร่ือง  เลน้ขนาน  โดย

ใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD 

3.  ผลความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  เร่ือง  เส้นขนาน   

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติต่างๆ  ดงัน้ี 

 1.  ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  ใช ้
E1/E2 
 2.  เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   เร่ือง   
เลน้ขนาน  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัเทคนิค  STAD  ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยใช ้ t-test 
 3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัเทคนิค  STAD  เร่ือง  เส้นขนาน  ใช้ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใช้การ

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STADสามารถอภิปรายผล  ดงัน้ี 

 1.  การพฒันาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  80/80  ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ัง

น้ีไดค้่าประสิทธิภาพท่ีระดบั  84.87/82.33  สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดย

ใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

พบวา่  หลงัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05 



 3.  ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD   โดยภาพรวมพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  4.26  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด   

บทสรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล   

จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใช้การ

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  อภิปรายผล  ดงัน้ี 

1.  การพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  80/80  ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ัง

น้ีไดค้่าประสิทธิภาพท่ีระดบั  84.87/82.33  ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ประสิทธิภาพ  80/80  ท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงตวัแรก  

(ประสิทธิภาพกระบวนการ)  สูงกว่าตวัหลงั  (ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน)  แสดงว่า  คะแนน

กิจกรรมท่ีให้นักเรียนท ากบัการสอบหลงัเรียนไม่หมายสมดุลกนั  หมายความว่า  งานท่ีมอบหมายระหว่าง

เรียนอาจจะน่าสนใจกมากว่าการสอบ  ทั้ งน้ีสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนพบว่า  

นักเรียนจะมีความกระตือรือร้น  ตั้งใจท่ีจะท ากิจกรรมหรืองานท่ีได้มอบหมาย  และยงัพบว่า  นักเรียนมี

ลกัษณะนิสัยในการท างานอย่างต่อเน่ืองมีคุณภาพสม ่าเสมอมากกว่าการนั่งท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีไม่มี

ความต่ืนเต้น  แต่อย่างไรก็ตามผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นช่วงท้ายของการวัด

ประสิทธิภาพ  ก็ไดค้่าสูงตามเกณฑ์  คือ  82.33  เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนรู้  พบวา่มีองคป์ระกอบหลากหลายท่ีท าใหผ้ลการวิเคราะห์การจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัเทคนิค  STAD

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ เพราะการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัเทคนิค  STAD  

เร่ือง  เส้นขนาน  ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ของไพจิตร  สดวกการ  (2539)  มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม  3  ขั้นตอน  

ดงัน้ี  ขั้นท่ี  1  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการทบทวนความรู้เดิม  ครู

พยายามกระตุน้ให้นกัเรียนระลึกถึงประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเน้ือหาใหม่ดว้ย

วิธีต่างๆเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนเน้ือหาใหม่และเป็นพื้นฐานในการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  ครู

จะตอ้งคน้หาถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนเพราะถา้นักเรียนสามารถระลึกถึงประสบการณ์

เดิมไดม้ากนักเรียนจะมีขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายไดม้าก ดงันั้นนักเรียน



จะตอ้งแสดงออกมาให้ครูเห็นว่าแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานเดิมในเร่ืองท่ีเรียนมากน้อยเพียงใด  เพื่อเป็นการ

ทดสอบความคิดรวบยอดความรู้เดิมท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาใหม่  ขั้นท่ี  2  ขั้นสอน  คือ  ขั้นสร้างความขดัแยง้

ทางปัญญา  ครูเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีจะน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาให้นกัเรียนคิด

แก้ปัญหาเป็นรายบุคคล  ขั้นกิจกรรมไตร่ตรอง  จะมี  กลุ่มย่อย  โดยจัดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยแบบคละ

ความสามารถ  กลุ่มละ  4-6  คนนกัเรียนแต่ละคนเสนอวิธีการและค าตอบต่อกลุ่มของตน  นกัเรียนในกลุ่ม

ยอ่ยตรวจสอบวิธีการและค าตอบของสมาชิกในกลุ่ม  โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

กลุ่มยอ่ยท าการตกลงเลือกวิธีท าท่ีเป็นท่ียอมรับไดข้องนกัเรียนทุกคนในกลุ่มและช่วยกนัท า  โดยนกัเรียนทุก

คนในกลุ่มตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเป็นตวัแทนในการน าเสนอผลงานของกลุ่ม  ตอบขอ้ซักถามและช้ีแจง

เหตุผลต่อกลุ่มใหญ่ได ้ กลุ่มใหญ่  คือ  ครูสุ่มตวัแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม  เสนอวิธีท าต่อกลุ่มใหญ่กลุ่มอ่ืนๆ

เสนอสถานการณ์ตวัอย่างหรือเหตุผลมาคา้นวิธีท าท่ียงัคา้นได ้ ถา้กลุ่มอ่ืนๆไม่สามารถดา้นไดค้รูจึงจะเป็นผู ้

คา้นเอง  วิธีท าท่ีถูกคา้นจะตกไป  ส่วนวิธีท าท่ีไม่ถูกคา้นจะเป็นท่ียอมรับซ่ึงอาจมีมากกวา่  1  วิธี  ครูเสนอวิธี

ท าท่ีเตรียมมาเป็นเน้ือหาใหม่ส าหรับนกัเรียนท่ีพบวา่ไม่มีกลุ่มย่อยใดเสนอแบบท่ีตรงกบัวิธีท าท่ีครูเตรียมไว ้ 

ถา้มีครูไม่ตอ้งเสนอแลว้ร่วมกนัอภิปรายขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบของวิธีท าต่างๆท่ีไดรั้บการสอนแลว้  สร้ าง

สถานการณ์ปัญหาให้นกัเรียนแต่ละคนสร้างปัญหาใหม่ท่ีมีโครงสร้างความสัมพนัธ์แบบเดียวกบัโครงสร้าง

เดิม  แลว้แลกเปล่ียนกนัแกปั้ญหาท่ีเพื่อนสร้างดว้ยวิธีท าใหม่ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจนเป็นท่ียอมรับแลว้

ตรวจสอบค าตอบกบัเจา้ของปัญหาซกัถามและอภิปราย  เม่ือพบขอ้ขดัแยง้ครูจะเขา้ช่วยเหลือเฉพาะในคู่ท่ีไม่

สามารถขจดัความขดัแยง้ไดเ้อง  ขั้นสรุปผลการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  นกัเรียนร่วมกนัสรุปแนวคิด  

หลกัการ  และกระบวนการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีเรียนครูช่วยสรูุปเพิ่มเติมเพื่อให้นกัเรียนไดค้วามคิดรวบยอด

และหลกัการท่ีถูกตอ้ง  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะในการแกปั้ญหา  ขั้นท่ี  3  ขั้นวดัและประเมินผล  ประเมิน

จากใบกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมต่างๆและแบบฝึกทกัษะในการแกปั้ญหา  ซ่ึงขั้นตอนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคดิวิสต ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กุลวดี  สร้อยวารี  (2553)  ศึกษา

เร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  จ านวนเชิงซ้อนโดยวิธีการจดัการเรียนร่วมมือ

แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนอิสลามสันติชน  ผล

การศึกษาพบวา่ชุดการเรียนการสอนเร่ืองจ านวนเชิงซอ้นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์ 80/80  ท่ีระดบั  84.8/80.3  สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ นอกจากน้ียงัมีการวิจยัของ  วลัลดา  เกตุจนัทร  

(2558)  ศึกษาเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมีอดว้ยเทคนิค  



STAD  ผลการศึกษาพบว่า  สามารถพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัวิธี

เรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  STAD  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ  ของ

นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ท่ีระดับ  82.86/82.43  ซ่ึงมีค่า

ประสิทธิภาพกระบวนการสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเช่นเดียวกบัการวิจยัในคร้ังน้ี 

2.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดยใชก้าร

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบวา่  

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั  .05  โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซ่ึงการ

จดัการเรียนรู้คร้ังน้ีได้จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค  STAD  เป็นการเน้น

ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้  โดยน าประสบการณ์หรือส่ิงท่ีพบเห็นในส่ิงแวดลอ้มใหม่ท่ีไดรั้บมาเช่ือมโยงกบั

ความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม  มาสร้างเป็นความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนเอง  ซ่ึงมีโครงสร้างทางปัญญาเป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้  ตามการศึกษาของ  วลัลดา  เกตุจนัทร  (2558)  ท่ีสรุปว่า  ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้  

หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้  ความเขา้ใจขึ้นด้วยตนเองโดยการผสมผสาน

ระหว่างความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนัผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัคนอ่ืนๆหรือได้

พบส่ิงต่างๆในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แลว้น าความรู้ท่ีมีอยูม่าเช่ือมโยงสร้างเป็นความรู้ใหม่  และ

ยงัศึกษาเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมีอดว้ยเทคนิค  STAD  ผล

การศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมือ

ดว้ยเทคนิค  STAD  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั  .01  การจดัการเรียนรู้แนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค  STAD  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ  4-5  คน  

ประกอบดว้ย  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัศึกษาเน้ือหาสาระท่ีผูส้อนจดัเตรียมไว ้ เพื่อ

ความส าเร็จของกลุ่ม  แลว้ท าการทดสอบความรู้รายบุคคล  แลว้น าคะแนนมาเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม  

กลุ่มใดมีคะแนนถึงเกณฑ์จะไดรั้บรางวลั  ตามแนวคิดของ  ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน  (2552, หน้า  16)  ท่ี

กล่าวว่า  การเรียนแบบคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัเทคนิค  STAD  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนท่ีมี

ความสามารถต่างๆกนัในกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกนั  รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั  รวมทั้งช่วยเหลือกนัและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กุลวดี  สร้อยวารี  (2553)  ศึกษา

เร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  จ านวนเชิงซ้อนโดยวิธีการจดัการเรียนร่วมมือ



แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนอิสลามสันติชน  ผล

การศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองจ านวนเชิงซ้อน  โดยวิธีการจดัการเรียนแบบ

ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD)  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ  .05  ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

เช่นเดียวกบัการวิจยัในคร้ังน้ี 

จากการวิจยัคร้ังน้ีไดค้่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  

เส้นขนาน  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  หลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้พบว่าก่อนเรียนมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.  =  2.808)  สูงกว่า หลงัเรียน  (S.D.  =  1.167)  หมายความว่า  นักเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจมากยิง่ขึ้นเก่ียวกบั  เร่ือง  เส้นขนาน  หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ร่วมกบัเทคนิค  STAD  คะแนนการสอบไม่แตกต่างกนั  แสดงว่านกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจไปในทิศทาง

เดียวกนั   

3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD   โดยภาพรวมพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  (   =  4.26 , S.D.  =  

0.08)  ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากในระหวา่งการจดักิจกรรมครูคอยซกัถามความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคนอย่าง

ทัว่ถึงและครูให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  ให้นกัเรียนไดค้น้ควา้เต็มท่ี  กล่าวคือ  การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ช่วยพฒันาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้ดี  ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงครูผูส้อนสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงจะช่วย

ใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นมีพฒันาการในการเรียนรู้  จากค ากล่าวของ  ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ  

(2543,  หน้า  22)  ให้ความหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีสนองความตอ้งการของมนุษย ์

และเป็นพฤติกรรมท่ีน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ จากการศึกษาวิจยัของ  ค  าปลิว  ทองแกว้  (2555)  ศึกษาเร่ือง  

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคดิวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  เร่ือง  สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   ผลการศึกษาพบว่า  นกัเรียนมีความ

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  จากการศึกษาวิจยัของ  วลัลดา  เกตุจนัทร  (2558)  ศึกษาเร่ือง  การศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ตาม



แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมีอดว้ยเทคนิค  STAD  ผลการศึกษาพบว่า  ระดบั

ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  อตัราส่วนตรีโกณมิติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกบัวิธีเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค  STAD  

ดา้นนกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  คิตเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.43  

สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดโดยก าหนดเกณฑต์ั้งแต่ระดบัดีขึ้นไป 

ข้อเสนอแนะ 

1.  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  เร่ือง  เส้นขนาน  โดย

ใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

พบวา่  หลงัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .05  ดงันั้น  ควรน าการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  ไปใชจ้ดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืนๆและระดบัชั้นอ่ืนต่อไป 

2.  การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตร่์วมกบัเทคนิค  STAD  มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา  

ดงันั้น  ในการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆครูผูส้อนอาจยดืหยุน่เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมใหมี้ความ
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