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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการ
เรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกับ
เกณฑที่กําหนดไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตางกันหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเหลาบานถอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 26 คน
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
รวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหา 4) แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาดัชนีประสิทธิผล สถิติทดสอบคาทีการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณแบบทางเดียว การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม แบบทางเดียวและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีคาดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.62
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยชุดฝกทักษะ การเรียนรูตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ อยูในระดับมากขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
ตางกัน เมื่อไดรับการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มี
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตางกัน เมื่อไดรับการเรียนรูดวยชุดฝก
ทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ไมแตกตางกัน

ABSTRACT
This study aimed 1) to study the Effectiveness Index of the developed learning skills packages based on
constructivist learning theory with cooperative learning technique of Mathayom Suksa 3 students, 2) to compare
learning achievements, problem solving abilities between before and after learning of the students with the developed
learning skills packages based on constructivist learning theory with cooperative learning technique, and 3) to compare
attitudes toward mathematics of Mathayom Suksa 3 students after learning through the developed learning skills
packages based on constructivist learning theory with cooperative learning technique, according to the criteria defined,
and compare the learning achievements, problem solving abilities and attitudes toward mathematics of the students
with different learning abilities after learning through the developed learning skills packages based on constructivist
learning theory with cooperative learning technique. The samples used in this study consisted of 26 students of Mathayom
Suksa 3, from one class, in the second semester of academic year 2013 at Banlaobanthon School under the Office of
Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2, through Cluster Random Sampling. The instruments used were
composed of: 1) the developed learning skills packages based on constructivist learning theory with cooperative learning
technique, 2) a learning achievement test, 3) a test of the abilities to solve problem, and 4) the questionnaire to
measure the students' attitudes toward mathematics. The data were statistically analyzed using mean, percentage,
standard deviation, Effectiveness Index (Effectiveness Index: E.I.), t-test (Dependent Samples), t-test (One Samples),
One-way MANCOVA, One-way ANCOVA and One-way ANOVA.
The findings of this study were as follows :
1. The Effectiveness Index of the developed learning skills packages based on constructivist learning theory
with cooperative learning technique was 0.70.
2. The learning achievements of the students in Mathayom Suksa 3 after learning with the developed
learning skills packages based on constructivist learning theory with cooperative learning technique were higher than
before learning at the .05 level of significance.
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3. The problem solving abilities of the students in Mathayom Suksa 3 after learning with the developed
learning skills packages based on constructivist learning theory with cooperative learning technique were higher than
before learning at the . 05 level of significance.
4. There was a higher significant difference in the attitudes toward mathematics of Mathayom Suksa 3
students learning with the developed learning skills packages based on constructivist learning theory with cooperative
learning techniquesat the .05 level.
5. The learning achievements and problem solving students of the abilities with different learning
achievements after learning with the developed learning skills packages based on constructivist learning theory with
cooperative learning technique were significantly different at the .05 level.
6. The students with different learning abilities when learning with the developed learning skills packages
based on constructivist learning theory with cooperative learning technique had no different attitudes toward
mathematics.

ภูมิหลัง
การพัฒนาคนสําหรับสังคมไทยในอนาคตมุงพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพ ในสวนคณิตศาสตรจําเปนตองพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรสามารถผสมผสานความรู และนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชใน
การแกปญหาและตัดสินใจ วิชาคณิตศาสตรยังเสริมสรางความมีเหตุผล ความเปน คนชางคิดชางริเริ่มสรางสรรค มีระบบ
ระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทํางาน และความสามารถในการแกปญหา ดังนั้น การจัดการเรียนรูตามแนวการจัด
การศึกษาที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 คือ การเรียนรูที่ถือวาผูเรียนเปนสําคัญ ให
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเกิดทักษะในการแสวงหา
ความรูที่ผูเรียนเปนสําคัญที่สุดหรือถือวาผูเรียนเปนศูนยกลางในรูปแบบตางๆ พบวา มีโครงสรางพื้นฐานรวมกัน 4
องคประกอบ คือ 1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ 2) การสรางความรูรวมกัน 3) การนําเสนอความรู 4) การประยุกตใช
หรือการลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ในมาตรา 22 กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งวิชาคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของ
มนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหา และ
สถานการณไตอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน และแกปญหาไตอยางถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตร
ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา ผูที่
มีความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตรมักจะไดเปรียบและมีโอกาสทางการศึกษา มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกวา
ดังนั้นความสามารถทางดานคณิตศาสตรจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเห็นไดจากประเทศที่มีประชากรที่มี
ทักษะทางคณิตศาสตรสูงจะเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีเจริญกาวหนาและเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกวาประเทศที่มีประชากร
ที่มีทักษะทางคณิตศาสตรต่ํา ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ก็มีพื้นฐาน มาจากคณิตศาสตร ดังนั้นการที่จะพัฒนาประเทศไทยให
เจริญกาวหนาเทียบเทากับนานาอารยประเทศ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศ ควรจะตระหนักถึง
ความสําคัญในวิชาคณิตศาสตร (กรวิชาการ. 2546 : 77)
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมี
ความคิดสรา งสรรค คิด อยางมีเหตุ ผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห ปญหาหรือสถานการณไ ดอยางถี่ถว น
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รอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผน ตัดสินใจแกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให ดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง มีความสุข ในการสอนคณิตศาสตรจึงมุงให
ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ อยางมีความหมายดวยความเขาใจ ฝกฝนจนเกิดทักษะจนเกิดความคลองแคลว แมนยํา รวดเร็ว
พัฒนาทางการคิดอยางมีเหตุผล ใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา ใชความรูทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม
และชัดเจน เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1)
โรงเรียนบานเหลาบานถอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เปนโรงเรียนประจํา
ตําบล ขนาดกลาง จัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีบุคลากรครู จํานวน 21 คน มี
นักเรียนจํานวน 387 คน จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไดสรุปขอมูลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ปการศึกษา 2556 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา
คะแนนผลการทดสอบของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.50 ซึ่งไมถึงรอยละ 50
และถือวาอยูในเกณฑต่ํา และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับผลการทดสอบระดับประเทศ พบวา คะแนนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 24.22 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2. 2556 :
20-22) เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ O-Net ตามสาระการเรียนรู พบวา สาระการเรียนรูที่ 5 ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.15 ซึ่งต่ํามาก และนอกจากนี้ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเหลาบานถอน ระหวางปการศึกษา 2553 – 2555 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมีคะแนนอยูในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับเกณฑที่ทางโรงเรียนตั้งไวคือ รอยละ 70 จากคะแนนสอบ
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา สาระการเรียนรูที่ 5 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร
มีนักเรียนสอบ ไมผานมากที่สุด (โรงเรียนบานเหลาบานถอน. 2555 : 10)
จากขอมูลที่กลาวมาขางตนชี้ใหเห็นวา ไมวาจะเปนความสามารถในดานโครงสรางความรู ดานทักษะการคิดคํานวณ
และดานการแกปญหาของนักเรียนโรงเรียนบานเหลาบานถอน เปนสิ่งที่ควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน
เมื่อศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยการสังเกตสภาพการเรียนการสอน สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา การจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอน คือ ครูผูสอนจะเสนอ
บทเรียนใหมโดยไมทบทวนบทเรียนเดิมหรือเนื้อหาที่เกี่ยวของแลวอธิบายพรอมทั้งยกตัวอยางบนกระดานดํา ตั้งคําถามให
นักเรียนตอบ แลวใหนักเรียนฝกทําตามตัวอยางโดยใชแบบฝกหัดในหนังสือเรียน นักเรียนตางคนตางทํา ไมไดฝกทํางาน
รวมกัน ไมมีสื่อประกอบการสอนหรือกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดฝกคิดหรือแกปญหาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร จากการ
สัมภาษณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนบางสวนไมเขาใจในมโนมติ และกระบวนการทางคณิตศาสตร ทํา
แบบฝกหัด ที่แตกตางจากตัวอยางไมคอยได จึงตองลอกแบบฝกหัดของเพื่อนหรือไมก็ลอกจากหนังสือเฉลยแบบฝกหัด
เพื่อสงครู จากการสัมภาษณครูผูสอน พบวา นักเรียนสวนใหญไมเขาใจ กระบวนการทางคณิตศาสตรเนื่องจาก มีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรไมดี ขาดทักษะในการคิดคํานวณและแกปญหาไมเปน ครูผูสอนไมไดสอนเทคนิคการแกปญหาใหนักเรียนเพราะ
ครู ผูส อนไมมี แบบฝก ที่เน นทั กษะการแก ปญ หา ขาดสื่ อและอุ ปกรณ ป ระกอบการสอนจึ งสอนตามหนัง สือ แบบเรี ย น
นอกจากนั้นยังมีปญหาอื่นๆ เชน นักเรียนมีความพรอมในการเรียนตางกัน ไมสนใจเรียนคณิตศาสตรขาดการทํากิจกรรมกลุม
จึงไมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมมีโอกาสไดใชความคิดของตนเองในการแกปญหา ไมมีโอกาสไดฝกทํางานกลุมและ
ความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

55
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 12 ฉบับที่ 56 มกราคม – มีนาคม 2558

จากผลการวิเคราะหขอมูลที่กลาวมาแลวทําใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม คือ ปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้น การพิจารณาหาวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูจึงเปนสิ่งที่กระทําไดและจําเปนตองทําอยูเสมอ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนใหนักเรียนเปนผู
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองเปนสําคัญ ครูผูสอนควรทําหนาที่เปนผูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองมากกวา ที่จะเปนผู
บอกเลาใหนักเรียนไดจดจําเนื้อหาสาระ โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณเดิมและสิ่งแวดลอมตางๆ ที่นักเรียนไดรับมาแลว
กอนเขาสูหองเรียนการเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นในระหวางที่นักเรียนไดมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรูนั้น และ
เมื่อนักเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูแลวจะทําใหเกิดทักษะในการแกปญหา การตัดสินใจ เปนผูที่มีความคิดวิเคราะหวิจารณ
อยางมีเหตุผล การสอนใหนักเรียนรูจักเทคนิควิธีแกปญหาหลายๆ วิธี จะเปนการเตรียมความพรอมใหนักเรียน ในการเลือก
เทคนิควิธีที่เหมาะสม ในแตละสถานการณ เพราะไมมีเทคนิควิธีการใดที่สามารถใชในการแกปญหาไดทุกรูปแบบ การที่
นักเรียนจะสามารถนําความรู ความสามารถไปใชในการแกปญหาในสถานการณอื่นๆ ไดนั้นมาจากการไดมาซึ่งความรูใหมที่
ขึ้นอยูกับอิทธิพลความรูที่มีอยูกอนและถายโยง (Transfer) จากประสบการณและโครงสรางเดิมไปสรางโครงสรางใหมทาง
ปญญา (Cognitive Restructuring) ซึ่งเปนแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โครงสรางทางปญญาที่สรางขึ้นใหมนี้จะเปน
เครื่องมือสําหรับโครงสรางใหมๆ อีกตอไป
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เนนใหนักเรียนสรางความรู โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง โดยผูสอน
ไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure) ของนักเรียนได แตผูสอนสามารถชวยนักเรียนปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางปญญาได โดยจัดสภาพการณใหนักเรียนเกิดความขัดแขงทางปญญา หรือเกิดภาวะ ไมสมดุลขึ้น (Disequilibrium)
ซึ่งเปนสภาวะที่ประสบการณใหมไมสอดคลองกับประสบการณเดิม นักเรียนตองพยายามปรับขอมูลใหมกับประสบการณเดิม
ที่มีอยูแลว สรางเปนองคความรูใหม ซึ่งสอดคลองกับ สุมาลี ขจรไพร (2550 : 18-19) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
วา เปนทฤษฎีที่วาดวยการรูโดยการกระทําของตนเอง (Theory of Active Knowing) ดวยวิธีการตางๆ กัน โดยอาศัย
ประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาที่มีอยู และแรงจูงใจภายในของตนเองเปนจุดเริ่มตน วนิดา นนฤาชา (2553 : 87)
ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง
พบวา นักเรียน ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน Driver and Oldham (1986, อางถึงใน ณัฐนันทน สําราญสุข. 2555 : 39-40) ไดเสนอความเห็น
ในการนําแนวคิดคอนสตรัคติวิสตไปใชในการเรียนการสอนไววา ผูเรียนตองมีการรับรูถึงจุดมุงหมาย และมีแรงจูงใจในการ
เรียนบทเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยการอภิปรายกลุมหรือการใหผูเรียนเขียนเพื่อ
แสดงความรู ความเขาใจที่มีอยู แลวนํามาปรับเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อทําความกระจาง และแลกเปลี่ยนความคิด สราง
ความคิดใหมจากการอภิปรายและการสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทาง รูปแบบ วิธีการที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ
หรือเหตุการณ แลวกําหนดความคิดใหม ประเมินความคิดใหม โดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซึ้ง ผูเรียนควรหาแนวทาง
ที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิด แลวนําความคิดไปใชตอไป
นอกจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแลวยังมี การเรียนแบบรวมมือที่เปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเปนการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา เปน
กิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานแกปญหา การกําหนดเปาหมายในการเรียนรู การคิดแบบหลากหลาย การปฏิบัติ
ภารกิจที่ซับซอน การเนนคุณธรรม จริยธรรม ทักษะสังคม การสรางนิสัยความรวมมือภายในกลุมเกิดความรับผิดชอบ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

56
GRADUATE STUDIES JOURNAL 12(56) –January - March 2015

การจัดการเรียนรู แบบรวมมือเทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-รวมกันคิด (Think Pair Share) และเทคนิคการทําเปนกลุม-ทําเปนคูทําคนเดียว (Team Pair Solo) เปนการสอนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เนนบทบาทของนักเรียนเปนศูนยกลางซึ่งผลที่เกิดกับนักเรียน จะ
ทําให นักเรี ยนได ฝกทั กษะการคิด การสื่อสาร ฝ กการเปน ผูฟงที่ ดี กล าแสดงความคิด เห็นมากขึ้น กวา เดิม มีความคิด ที่
แตกฉาน และไดฟงความคิดเห็นที่ตางออกไปมากขึ้น (สมบัติ การจนารักพงค. 2545 : 22) สอดคลองกับผลการวิจัยของ
Johnson and Johnson (1987 : 12-13) ไดศึกษาสาเหตุที่ทําใหการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือใชไดผลดีไวดังนี้
เด็กเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดีจะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูดของเด็กอธิบายใหเพื่อนฟงได และทําใหเพื่อนเขาใจดี
ขึ้น เด็กที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น ครูทุกคนทราบขอนี้ดีคือ ยิ่งสอนยิ่งเขาใจบทเรียนที่
ตนเองสอนไดดียิ่งขึ้น การสอนเพื่อนเปนการสอนแบบตัวตอตัวทําใหเด็กไดรับความเอาใจใส และมีความสนใจมากยิ่งขึ้น เด็ก
ทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซึ่งกันและกันเพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของ ทั้งกลุม เด็กทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวน
ชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม ดังนั้น ทุกคนตองพยายามอยางเต็มที่จะคอยอาศัยเพื่อนอยางเดียวไมได เด็กทุกคนมีโอกาส
ฝกทักษะทางสังคม มีเพื่อนรวมกลุมและเปนการเรียนรูการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมงานซึ่งจะเปนประโยชนมากเมื่อเขาสู
ระบบการทํางานอันแทจริง เด็กไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุมเพราะการปฏิบัติงานรวมกันนั้น ก็ตองมีการทบทวน
กระบวนการทํางานของกลุมเพื่อใหประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุมดีขึ้น เด็กเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้น
มากขึ้นเพราะเขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือหลบไปทองหนังสือเฉพาะตน เพราะเขามีหนาที่ตอสังคมดวยและในการตอบ
คําถามในหองเรียนถาหากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ เมื่อทํางานเปนกลุม เด็กจะชวยเหลือซึ่งกันและกันถาหากตอบผิดก็ถือวา
ตอบผิดทั้งกลุม คนอื่นๆ อาจจะชวยเหลือบาง เด็กในกลุมจะมีความผูกพันกันมากขึ้น และการจัดการเรียนรู แบบรวมมือดวย
เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-รวมกันคิด (Think Pair Share) และเทคนิคการทําเปนกลุม-ทําเปนคู-ทําคนเดียว (Team Pair Solo)
รสริน อะปะหัง (2553 : 123) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกัน ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียน พบวานักเรียนที่เรียน
ดวยการเรียนการสอนแกโจทยตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกันมี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
แกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดทําชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา การจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนเรียนและ หลังเรียน ของนักเรียนที่
เรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝก
ทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการ
เรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ กับเกณฑที่กําหนดไว
5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของ
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตางกัน หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะ การเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัย การพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการแก ป ญ หา และเจตคติ ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 สรุ ป กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย
ดังภาพประกอบ 1
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต
มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู ดังนี้
1. ขั้นนํา
2. ขั้นลวงความคิด
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด
4. ขั้นนําความคิดไปใช
5. ขั้นทบทวน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือ
มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู ดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นดําเนินกิจกรรม
3. ขั้นประเมินผล

ตัวแปรอิสระ
ชุดฝกทักษะ การเรียนรูตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค การเรียน
แบบรวมมือ มีขั้นตอนในการจัด การ
เรียนรูดังนี้
1. ขั้นนํา
2. ขั้นลวงความคิด
2.1 ขั้นเตรียม
2.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด
3.1 ขั้นทําความกระจาง
และแลกเปลี่ยนความคิด
3.2 ขั้นสรางความคิดใหม
3.3 ขั้นประเมินความคิดใหม
4. ขั้นนําความคิดไปใช
5. ขั้นทบทวน
6. ขั้นประเมินผล

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. ความสามารถใน
การแกปญ
 หา
3. เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร

ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรจัดประเภท)
ความสามารถทางการเรียน
1. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง
2. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
ปานกลาง
3. นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ํา

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One-Group
Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 249) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังตาราง 1
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัยและการดําเนินการศึกษาทดลอง
กลุม

ทดสอบกอนเรียน

ทดลอง

ทดสอบหลังเรียน

E

T1

X

T2
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เมื่อ E
T1
X
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

กลุมทดลอง
การสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง
การจัดการเรียนรูต ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ
การสอบหลังจากที่จะจัดกระทําการทดลอง

วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในศูนยเครือขาย
การศึกษาที่ 20 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ทั้งหมด 9 โรงเรียน จํานวน 239 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน บานเหลา บานถอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 หองเรียน
จํานวนนักเรียน 26 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยในการสุม
จากนั้ น นํ า คะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางการเรี ย นเรี ย งลํ า ดั บ คะแนน แล ว แบ ง ตามเกณฑ ร อ ยละ 33
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 137) ในการแบงกลุมนักเรียนเปนสูง ปานกลาง และต่ํา
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ ชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยาก (p) ตั้งแต 0.28 ถึง 0.74 คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต
0.20 ถึง 0.57 มีคาความเชื่อมั่น 0.87
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน
5 ขอ มีคาความยาก (p) ตั้งแต 0.29 ถึง 0.46 คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต 0.24 ถึง 0.45 มีคาความเชื่อมั่น 0.94
2.3 แบบวัดเจตคติ เปนแบบสอบถามแบบใชมาตรสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert) จํานวน 30 ขอ มี
คาอํานาจจําแนก (t-distribution) ตั้งแต 2.20 ถึง 10.84 มีคาความเชื่อมั่น 0.94
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กอนทําการทดลองผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. ดําเนินการสอนใหกับกลุมตัวอยางโดยใชชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือ ตามชุดฝกทักษะที่วางแผนไว จํานวน 30 ชั่วโมง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง
3. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรูตามชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือครบ 6 ชุด ที่เตรียมไวแลว ผูวิจัยใหนักเรียน
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กลุมตัวอยางทําการสอบหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรและแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
4. นําคะแนนผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร มาวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ตามลําดับ ดังนี้
1. หาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือ ที่สรางและพัฒนาขึ้น โดยใชคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I)
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอน
เรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ใชสถิติในการ
ทดสอบคาที (t-test for Dependent Samples)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียน แบบรวมมือ ใชสถิติ
ในการทดสอบคาที (t-test for Dependent Samples)
4. เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ กับเกณฑที่ตั้งไว ใชสถิติในการทดสอบคาที (t-test for One Samples)
5. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร และคะแนนการวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตาง
กันหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวมพหุคูณแบบทางเดียว (One–way MANCOVA) การวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบทางเดียว (One–way
ANCOVA) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สรุปผลไดดังนี้
1. ชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีคาดัชนีประสิทธิผล
(The Effectiveness Index : E.I.) เทากับ 0.62
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยชุดฝกทักษะ การเรียนรูตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดฝกทักษะ การเรียนรูตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนรู
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ อยูในระดับมากขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
ตางกัน เมื่อไดรับการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค การเรียนแบบรวมมือ มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตางกัน เมื่อไดรับการเรียนรูดวยชุดฝก
ทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการศึกษาพบวา การเรียนชุดฝกทักษะการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือ สามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแกปญหาใหสูงขึ้นได และสามารถชวยให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ดังนั้น ครูผูสอนควรนําเอารูปแบบนี้ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดย
คํานึงถึงเนื้อหาสาระที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนํามาใชได เพื่อสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการแกปญหา ใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงและนําไปใชในการศึกษาตอได
1.2 การจัดเวลาสําหรับการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูแตละขั้นตอนของการเรียนรู ควรจัดเวลาใหเหมาะสมโดย
จะตองจัดเวลาใหนักเรียนมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาคนควา สังเคราะหขอมูลความรูตางๆ เพื่อการแกปญหา และเหมาะสมกับ
ความยากงายของสถานการณที่ใชเปนฐานดวย
1.3 ในระหวางการเรียนการสอน ครูควรใหการเสริมแรงทางบวกเปนระยะๆ แกกลุมที่มีพฤติกรรมการทํางานกลุม
รวมกันเปนอยางดี และกลุมที่เรียนไดประสบผลสําเร็จในแตละแผนการฝกประสบการณ โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนที่ปรึกษา
ที่ดี
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ มาบูรณาการรวมกับ การเรียนรูตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เชน การจัดการเรียนรูแบบโครงงานรวมกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนตางกัน มีความเจตคติตอการเรียนรูแตกตางกันหรือไม หรือความสามารถทางการเรียนตางกัน
หลังเรียนหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานรวมกับการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกันหรือไม เพื่อจะไดขอสรุปที่ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการนํารูปแบบการเรียนดวยชุดฝกทักษะ การเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดลองซ้ํากับกลุมตัวอยางอื่นๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อหาขอสรุปที่แนนอน
ยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนดวยชุดฝกทักษะ การเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือ ที่มีตอทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ
และกับตัวแปรอื่นๆ เชน ความคงทนในการเรียน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน
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