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การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์บทเรียนออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

ดว้ยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ให้

ไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4 เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียน

ออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Zoom เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยา

คาร แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 

จ านวน 30 คน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม(cluster sampling ) 

จากหอ้งเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ทั้งหมด 4 หอ้งเรียน วิจยัน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถาม

วตัถุประสงค ์โดยใช ้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมติฐานของ

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 โดยใชส้ถิติทดสอบ  t - test (dependent) 

 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1.แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  ตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.75/82.68 สูงกวา่

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80 

2 .ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุ

นามตวัแปรเดียว  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ หลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 



3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว อยูใ่นระดบั มาก

คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 จากมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงเป็นไปเกณฑท่ี์ก าหนด คือ ระดบั 3.5 ขึ้นไป 

ค ำส ำคัญ : บทเรียนออนไลน์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to: (1) develop a learning managament plan based on the 

constructivist theory with on line lessons about soliving equations and one variable polynomial equation 

of Matthayom Sueksa Four Students to achieve efficiency according to the criteria 80/80 (2) to compare 

mathematical achievement of Matthayom Sueksa Four Students about soliving equations and one variable 

polynomial equation manage learning according to constructivist theory between pretest and posttest study 

(3) to study satisfaction of Matthayom Sueksa Four Students managea leaming, according to constructivist 

theory with online lessons with zoom program about soliving equations and one variable polynomial 

eguation 

The population in the study include Matthayom Suksa Four Sudents Sarasas Prachauthit 

Phitthaykan School Thungkhru subdistrict Thungkhru district Bangkok sample group in the study include 

Matthayom Suksa was 4/1 30 people summurterm  cademic year 2019 by cluster sampling  from 4 classes 

this research provides data analysis for answer objective questions by percentage statistics , average , 

standard deviation and hypothesis check of purpose article 2 by test statistics t-test dependent  

research result ; 

1) learning management plan about soliving equations and one variable polynomial equation 

according  to constructivist theory with online lessons of Matthayom Suksa four equal to the efficiency 

that 89.75/82.68 which is higher than the threshold specified at 80/80 

2) academic achievement of matthayom sueksa four students a bout soliving equations and one 

variable polynomial equation manage learning according to constructivist theory with online lessons after 

studying higher than before studying was significantly at the .05 level of significance. 



3) Satisfaction of Matthayom Suksa four students towards learning management to constructivist 

theory with online lessons a bout soliving equations and variable polynomial equation at ahigh level on 

average equal to 4.41 from rating scale 5 level according to the up about criteria 3.5 level 

 

บทน ำ 

การศึกษาเป็นกลไกในการพฒันาส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดใหก้บัพลเมืองและเยาวชนของ

ชาติซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัของสมรรถนะความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวท่ีเป็นขอ้ต่อหลกัและบริบทท่ี

ส าคญัของการออกแบบภายใตก้ารขบัเคล่ือนของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพฒันาอนัเช่ือมโยงกบัมนุษย์

และสังคมในพลวตัของการกา้วผา่นจากศตวรรษท่ี 20 สู่ศตวรรษท่ี 21 การปฏิรูปการศึกษาและการจดัการ

เรียนรู้จึงเป็นโจทยส์ าคญัส าหรับทุกภาคส่วนจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการและจะส าเร็จไดก้็ตอ้ง

ผา่นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมรับกบัความทา้ทายความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทกัษะส าคญัของคน

ยคุศตวรรษท่ี 21 และการเป็นไทยแลนด ์4. 0 (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559) และภายใตส้ภาพการแพร่

ระบาดของโรควิด ท าใหค้รูผูส้อนตอ้งเขา้สู่ยคุคศตวรรษท่ี 21 และการเป็นไทยแลนด ์4.0 เร็วขึ้นดว้ยความ

จ าเป็นโดยเฉพาะทางดา้นการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนก็อาจจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

ใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน แบบ online เช่นเดียวกบั ระบบการเรียนการสอนในระดบั อุดมศึกษาและระดบั

บณัฑิตศึกษา  ซ่ึงปัญหาก็มีอยูว่า่ นกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวุฒิภาะพอท่ีจะรับการเรียนรู้แบบ 

online หรือยงั ในขณะท่ีการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนส่วนใหญ่จะมีลกัษณะ ท่ีเนน้ใหผู้ส้อนเป็นผู ้

ถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียน ผูเ้รียนไม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม แต่ตามหลกัการ

พื้นฐานการศึกษาของการเรียนรู้นั้นเช่ือวา่ ผูเ้รียนท่ีสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จะเกิดการเรียนรู้ท่ี

ลึกซ้ึงกวา่ ผูเ้รียนควรจะไดรั้บการยนิยอมใหเ้รียนในส่ิงท่ีพวกเขาสนใจ การเรียนรู้จะมีความหมายมากยิง่ขึ้น

เม่ือผูเ้รียนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอน ท่ีมาจากการตั้งค  าถามมากกวา่การรอรับแต่ค าตอบ

จากผูส้อน 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ท าใหค้รูผูส้อนตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการ

เรียนรู้แก่ผูเ้รียนท่ีตอ้งเขา้สู่ระบบนวตักรรมใหม่ โดยการใชก้ารส่ือสารแบบแบบไร้พรมแดน ท่ีครูและ

ผูเ้รียน จะรับรู้ร่วมกนัไปกบัการเกิดการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

การวิจยัในคร้ังน้ีจึงทา้ทายต่อผูวิ้จยัในการน าเอาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงคาดวา่น่าจะมีวุฒิภาะ

สูงเพียงพอกบัการใชอิ้เลก็โทรนิคในการส่ือสารกบัครูผูส้อน ประกอบกบัเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้

เร่ืองสมการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว   เป็นเน้ือหาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมปลายท่ี

สามารถน าไปต่อยอดในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ต่อไป 

 



วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง 

การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การแกส้มการ

และอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียน

ออนไลน์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Zoom เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุ

นามตวัแปรเดียว  

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศ -

พิทยาคาร แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็นนกัเรียนท่ีไม่เคยเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง

การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ดว้ย โปรแกรม Zoom ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 ซ่ึงมีจ านวน 4 ห้อง และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 คนโดย

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม(cluster sampling) 

 

ตวัแปรในการศึกษา  

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์บทเรียนออนไลน์ 

โปรแกรม Zoom  เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว   

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง การ

แกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว   

2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ์โดยผา่นบทเรียนบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

 

 



สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การแก้

สมการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  น่าจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงขึ้น  

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บ การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ 

เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจใน

การเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกงำนวิจัย 

1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปร

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การแก้

สมการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใชบ้ทเรียนออนไลน์

เพื่อพฒันาส่ือและนวตักรรมทางการเรียนและสร้างความพึงพอใจความรู้สึกท่ีดีต่อการจดัการเรียนการสอน 

แนวทางในการน าส่ือการเรียนการสอนไปพฒันาคุณภาพของการเรียนการสอนต่อ ๆ ไป 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย  

1.แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยรูปแบบออนไลน์ โดยสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 5 แผน 

2.แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนาม

ตวัแปรเดียวชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้าง

แบบทดสอบปรนยัมี 4 ตวัเลือกจ านวน 30 ขอ้ 

3. แบบประเมินวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตด์ว้ยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว จ านวน 10 ขอ้ โดย 



ใชเ้กณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบัแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียน

ออนไลน์ เร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ดว้ยโปรแกรม Zoom 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ดว้ยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง

การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างตาม

ขั้นตอนต่อไปน้ี  

   1.1  ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนออนไลน์ ดว้ยโปรแกรม Zoom  เป็นโปรแกรม

การประชุมออนไลน์(Video Conference) ท่ีออกแบบมาส าหรับใชใ้นการจดัประชุมทางทางไกล 

   1.2  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารหลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแผนการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ 

   1.3 วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหาเร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปร

เดียวเพื่อก าหนดโครงสร้างของแผนจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบออนไลน์ 

   1.4 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบออนไลน์ เน้ือหาและความรู้เก่ียวกบัการสร้าง

บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว ส าหรับนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

   1.5  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา ท่ีสอดรับกบันิยามของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เพื่อน าผลการ

ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาค านวณค านวณค่า IOC  แต่ละแผนไดค้่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 

   1.6 ด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขความถูกตอ้งของเน้ือหาตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

   1.7  น าแผนการจดัการเรียนรู้มาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 30 คนซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1  

            2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี 

   2.1. ศึกษาเอกสารหลกัสูตร ไดแ้ก่ คู่มือครูการวดัและประเมินผลกลุ่มทกัษะคณิตศาสตร์ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายการวิเคราะห์หลกัสูตรเทคนิคการเขียนขอ้สอบและวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนยั

ชนิดเลือกตอบ  



   2.2. ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากทฤษฎีและเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้ง

และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาเร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อก าหนดจุดประสงคส์าระการเรียนรู้มาตรฐานและตวัช้ีวดัวิเคราะห์เน้ือหากบัระดบัการ

วดัของขอ้สอบ โดยสร้างเป็นตารางวิเคราะห์เน้ือกบัระดบัการวดัของขอ้สอบ 

   2.3. ลงมือสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 1 ฉบบั

จ านวน 30 ขอ้ โดยไดรั้บค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวิธีสอนและดา้นการวดัผลประเมินผลในการ

ตั้งขอ้ค าถามขอ้ความ 

พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใชว้ิธีโรวิเนลลี (Rovincli) 

และแฮมเบิลตนั (Hambleton) (สมนึก ภทัทิยธน,  2541, หนา้ 221) 

 IOC = 
𝛴𝑥

N
 

   2.4 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน เพื่อพิจารณาดูความเหมาะสมของการส่ือสาร และเพื่อน าผลการตอบมา

วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายขอ้และทั้งฉบบั  

   2.5  วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยพิจารณา 

2.5.1 หาค่าความยากง่ายรายขอ้ โดยใช ้ค่าความยากง่ายของขอ้ i    

 Pi   = จ านวนคนตอบขอ้  i  ถูก / จ านวนคนทั้งหมดท่ีตอบขอ้ i            

จากนั้นจึงพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าความยาก (p) ระหวา่ง 0.20 - 0.80 ในการวิจยัคร้ังน้ี  

ได ้0.47 ถึง 0.90 

2.5.2 หาค่าค่าอ านาจจ าแนก (r) รายขอ้ โดยใชสู้ตร Corrected item – total correlation 

จากนั้นจึงพิจารณาขอ้ท่ี มีค่ามากกวา่ 0.20 ขึ้นไป  และในการวิจยัน้ีขอ้สอบมีค่า

อ านาจจ าแนก เท่ากบั  0.208 ถึง 0.503 

2.5.3 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)   

ในการวิจยัคร้ังน้ีแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเท่ากบั 0.734 

   2.6 สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาใหม่เพื่อดูวา่หลงัการ (tryout) มีขอ้สอบครบรวมทุกเน้ือหา 

          ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไดข้อ้ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 16 ขอ้ 

 



   2.7 จดัท าฉบบัจริงก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

3. การสร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ดว้ย

บทเรียนออนไลน์  ดงัน้ี 

   3.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจวิชาคณิตศาสตร์เพื่อน าแนวคิดและหลกัการ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน  

   3.2. ศึกษาวิธีสร้างแบบวดัและก าหนดรูปแบบแบบวดัจากเอกสารต าราทฤษฎี  

   3.3. สร้างแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เร่ืองการแกส้มการและ

อสมการพหุนามตวัแปรเดียว วิเคราะห์จากมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดบัดงัน้ี (บุญชม    

ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 163) โดยภาพรวมท่ีวิเคราะห์เป็นรายขอ้นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 4.41 โดยขอ้ 2 บทเรียนไดรั้บการออกแบบให้ผูเ้รียนคน้หาเน้ือหาไดง้่ายและตรงตามความตอ้งการ

และขอ้10 เวลาท่ีใชเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน มีค่าความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   3.4. น าแบบวดัความพึงพอใจท่ีสร้างแลว้จ านวน 10 ขอ้แลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจพิจารณา

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบักระบวนการสอน หลงัจากนั้นน าผลการพิจารณามา วิเคราะห์หาค่า

ดชันีความสอดคลอ้งโดยก าหนดค่า IOC ตั้งแต่ 0. 6 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ค่า  IOC คร้ังน้ีมีค่า 0.67 ถึง 1.00 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ช้ีแจงแนะน าและใหค้วามรู้และรายละเอียดในกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนกระบวนการ

วดัผลและประเมินผลตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์และกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัในคร้ังน้ี  

 2. ปฐมนิเทศนกัเรียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอนตามแนวคิดของ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์บทบาทของนกัเรียนตลอดจนบทบาทของครูและก่อนท าการสอนในแต่ละแผนการ

จดัการเรียนรู้ ครูแจง้ใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้วา่จะวดัอะไรบา้ง และจะประเมินส่วนไหนมีเกณฑก์ารให้

คะแนนอยา่งไร นกัเรียนพอใจเกณฑน์ั้นหรือไม่ 

3. ด าเนินการสอนโดยใชรู้ปแบบตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ 

โดยใชเ้วลาในการทดลอง 7 ชัว่โมงจ านวน 5 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุ

นามตวัแปรเดียวส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยระหวา่งการสอนมีการจดัเก็บคะแนนระหวา่ง

เรียน  จนครบตามแผนการจดัการเรียนรู้  

4. เม่ือจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดครบถว้นแลว้ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียน (post-test) ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นใชเ้วลา 1 คาบ  



5. ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

ดว้ยบทเรียนออนไลน์  เร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว   

6. น าผลการทดสอบท่ีไดม้าตรวจและวิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนท่ีเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

7. น าผลการวดัความพึงพอใจท่ีไดม้าวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียน 

ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1. หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  สถิติท่ีใชร้้อยละและค่าเฉล่ีย  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  ตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์บทเรียนออนไลน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สถิติท่ีใช ้t - test แบบ 

Dependent  

3. หาค่าความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการและ

อสมการพหุนามตวัแปรเดียว  ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สถิติท่ีใช้

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลกำรวิจัย 

1.ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 89.75/82.68 โดยค่าประสิทธิภาพกระบวนการสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิ 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามท่ีก าหนดไว ้โดยท่ีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนนอ้ยกวา่ก่อน

เรียน 

3.ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Zoom เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปร

เดียว โดยภาพรวมท่ีวิเคราะห์เป็นรายขอ้นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 โดยขอ้ 2 

บทเรียนไดรั้บการออกแบบใหผู้เ้รียนคน้หาเน้ือหาไดง้่ายและตรงตามความตอ้งการและขอ้10 เวลาท่ีใช้

เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน มีค่าความพึงพอใจมากท่ีสุด 



บทสรุป 

1.แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  ตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.75/82.68 

2 .ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุ

นามตวัแปรเดียว  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ หลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน  

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว อยูใ่นระดบั มาก 

 

กำรอภิปรำยผล 

                   จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์บทเรียนออนไลน์ ท่ีมีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถอภิปลายผลดงัน้ี 

 1.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ย

บทเรียนออนไลน์ เร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4

พบวา่มีประสิทธิภาพเท่ากบั เท่ากบั 89.75/82.68  แสดงวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตด์ว้ยบทเรียนออนไลน์ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียนจากการท าแบบทดสอบ

ยอ่ยและคะแนนพฤติกรรมประจ าแผนการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ซ่ึงเรียกวา่เป็นค่าประสิทธิภาพกระบวนการนั้น

อยูใ่นระดบัสูงเกินกวา่เกณฑค์ือไดค้ะแนนร้อยละ 89.75 และเป็นท่ีสูงกวา่ค่าของคะแนนเฉล่ียจากการท า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนซ่ึงเรียกวา่เป็นคะแนนค่าประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิท่ีได้

ในการวิจยัน้ีคือ คิดเป็นร้อยละ 82.68 ทั้งน้ีน่าจะเป็นผลอนัเน่ืองมาจากวา่แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีอิงตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตส์ามารถสอดรับกบัการใชบ้ทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Zoom  ไดเ้ป็นอยา่งดีและยงัสอดรับกบั

เน้ือหา เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว จึงท าใหผู้เ้รียนสามารถท าคะแนนในระหวา่ง

เรียน (กระบวนการ) ไดดี้กวา่ การท าคะแนนหลงัเรียน (ผลสัมฤทธ์ิ) ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.68 แต่ก็

ผา่นเกณฑ ์80 และการท่ีผเ้รียนท าคะแนนหลงัเรียน ซ่ึงเรียกวา่ ค่าประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิ ไดน้อ้ยกวา่ ค่า

ประสิทธิทธ์ิภาพกระบวนการ สามารถอธิบายไดว้า่ นกัเรียนในสมยัน้ีไม่ชอบการวดัและประเมินผลดา้ยการ

นัง่ท าขอ้สอบ ท่ีเตม็ไปดว้ยบรรยากาศท่ีเคร่งเครียด ไม่เหมือนกบัการประเมินตามสภาพจริง (วรนุช  แหยม

แสง,2560 หนา้ 109) ซ่ึงก็เช่นเดียวกบั ปิยพล  จูพิทกัษ ์(2548 ) และ พรพรรณ บุญเจริญ (2548) ท่ีท าวิจยัโดย

ใชว้ิธีการสอนบนออนไลน์แลว้ พบวา่ ประสิทธิภาพกระบวนการสูงกวา่ประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิ คือ 

85.75/85.67 และ 86.25/85.90 ตามล าดบั 



 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดว้ย

บทเรียนออนไลน์ เร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แสดงใหเ้ห็นวา่บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้เพิ่มขึ้น อาจ

เน่ืองมาจากผา่นการสร้างและหาประสิทธิภาพมาแลว้เม่ือน ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจึงช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการเรียน โดยในแต่ละขั้นตอนของบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ผูเ้รียน

จะตอ้งมีการฝึกปฏิบติั และไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัทั้งบทเรียนออนไลน์และครูผูส้อนตลอดเวลา ผูเ้รียนสามารถ

สอบถามขอ้สงสัยไดท้นัที ท าใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองในทนัที เป็นการกระตุน้ให้

เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผูเ้รียนจึงไดรั้บทั้งความรู้เกิดการคิดค านวณ ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ 

สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ของวิลสัน (Wilson, 1971,PP. 643 - 696) จะท าใหผู้เ้รียนสามารถท า
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี้ขึ้น ทั้งน้ีขอ้สอบท่ีจดัท าขึ้นไดผ้า่นการสร้างตามขั้นตอนมีความ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา หลกัสูตร และตวัช้ีวดัโดยผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์จากการ

น าไปทดลองใช ้หาความยากง่าย อ านาจจ าแนก และความเช่ือมัน่แลว้ นอกจากใชบ้ทเรียนออนไลน์ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์นกัเรียนสามารถร่วมมือกนัท างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน

ร่วมกนัสร้างองคค์วามรู้และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษา การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองการ

ออกแบบหนา้จอเวบ็หาประสิทธิภาพของบทเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ของพรพรรณ บุญเจริญ (2548) นอกจากน้ี

ยงัมีความสอดคคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง ผลการศึกษาการสร้างบทเรียนออนไลน์เร่ืองกระบวนการออกแบบ

และสร้างแอนิเมชัน่ 2 มิติโดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้หาประสิทธิภาพของบทเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ของ

ปิยพล จูพิทกัษ ์(2548)  และยงัมีงานวิจยัเร่ือง ผลการศึกษาการพฒันาบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ผา่น

ระบบเครือข่ายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค301101 เร่ือง เศษส่วน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ (E-learning) ผา่นระบบ

เครือข่ายมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ของสุพิชา บุญสังข ์

(2551) 

 3. ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบังานวิจยันคร้ังน้ีก็คือ  นอกจากวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แลว้ก็ตาม  ผลการวิจยัในคร้ังน้ียงัพบวา่ ค่าส่วนเบ่ียง

มาตรฐานของคะแนนค่าเฉล่ียหลงัเรียนยงัมีค่าค่าเท่ากบั 1.736 ซ่ึงเทียบกบัค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่า

คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 2.427สามารถอธิบายไดว้า่ หลงัทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต ์ดว้ยบทเรียนออนไลน์ เร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว แลว้นั้น  ค่าความ

แตกต่างระหวา่งคะแนนรายบุคคลภายในหอ้งเรียนเร่ืองการแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียว  มี



ค่าลดลง ซ่ึงหมายถึงวา่ นกัเรียนแต่ละคนท่ีไดค้ะแนนหลงัเรียนสูงขึ้นในระดบัใกลเ้คียงกนัหรือพอ ๆกนั จึง

สามารถบอกไดว้า่การสอนดงักล่าวใชไ้ดก้บันกัเรียนทุกระดบัความสามารถ 

   4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปร

เดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวม นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41

ทั้งน้ีเพราะบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์สามารถจดัการเรียนรู้ไดห้ลากหลายและ

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน อีกทั้งบทเรียนสร้างความแปลกใหม่ใหก้บัผูเ้รียนท าใหผู้เ้รียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียนเป็นอยา่งมาก โดยมีการสร้างจุดสนใจตั้งแต่การเขา้สู่ระบบ การแสดงหนา้จอท่ี

สวยงาม การมีปฏิสัมพนัธ์ และมีการใหผ้ลยอ้นกลบัทนัที เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท าใหน้กัเรียนมี

ความรู้สึกวา่บทเรียนออนไลน์ท่ีใชไ้ดน้ั้นตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้มากกวา่การเรียนรู้ในห้อง

ปกติ ผลการศึกษา นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ผา่นระบบ

เครือข่ายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค31101เร่ืองเศษส่วนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด (มีค่าเฉล่ีย = 4.53) ซ่ึงสูงกวา่สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ของสุพิชา บุญสังข ์(2551) ผลการศึกษาการสร้าง

บทเรียนออนไลน์ เร่ืองกระบวนการออกแบบและสร้างแอนิเมชัน่ 2 มิติ ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ต่อบทเรียนมีค่าเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ของปิยพล จูพิทกัษ ์(2548) ผลการศึกษาการสร้าง

บทเรียนออนไลน์โดยใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ืองการออกแบบหนา้จอเวบ็ 

ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อบทเรียนอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ของพรพรรณ บุญเจริญ (2548) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.ควรน าบทเรียนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์บทเรียนออนไลน์ ท่ีมีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการและอสมการพหุนามตวัแปรเดียวของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไปใชใ้นการเรียนการสอนในโรงเรียนดว้ย 

 2.ทางโรงเรียน ควรส่งเสริมสนบัสนุนผูส้อนสร้างบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาอ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อ

เป็นการพฒันาวิธีการสอนให้ครูผูส้อนตอ้งเขา้สู่ยคุคศตวรรษท่ี 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ไดร้วดเร็วขึ้น 

 3.ผูส้อนควรศึกษาบทเรียนออนไลน์ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัได ้

 4.ควรส่งเสริมสนบัสนุนส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คอมพิวเตอร์ งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ คณะ

ครูและบุคลากรผูมี้ความรู้ความสามารถเพื่อร่วมพฒันาและสร้างบทเรียนออนไลน์ให้หลากหลาย 
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