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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
โดยใชรูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแกน
The Development of Learning Management Activities in 

“Combined Addition, Subtraction, Multiplication, and Division,” 
by using Cooperative learning to create knowledge model based 

on constructivist theory for Pratomsuksa 2 students of Suan Sanuk 
Municipal school, Khon Kaen Province.

มะลิ วัฒนาอุดมชัย

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน โดยใชรูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแกน และใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใหมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 

80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีจํานวนนักเรียน

รอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอการจัดกจิกรรมการเรียนรู เรือ่ง การบวก ลบ คณู หารระคน โดยใชรปูแบบรวมมือกนัสรางสรรคความรู

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแกน 

จาํนวน 40 คน ทีไ่ดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครือ่งมอืท่ีใชในการศึกษา 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) เครือ่งมือ

ที่ใชสะทอนผลการปฏิบัติ 3)เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย

รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเปนความเรียง 
 ผลการวจิยั พบวา 1. ผลการพฒันาแผนการจดักกิรรมการเรยีนรูเรือ่ง การบวก ลบ คณู หาร ระคนโดยใชรปูแบบ

รวมมอืกนัสรางสรรคความรูตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถม ศกึษาปที ่2 มปีระสทิธิภาพ 

E1/E2 = 84.34/83.38 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ E1/E2 = 80/80 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง 
การบวก ลบ คณู หารระคน โดยใชรปูแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต มผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 84.33 และมีจาํนวนนักเรยีนรอยละ 87.50 ของจํานวนนักเรยีนท้ังหมด มผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรอยละ 70 ขึ้นไป 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

หารระคน โดยใชรูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สําหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
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ABSTRACT

 This objectives of this research were : 1) to develop learning management plans in 

“Combined Addition, Subtraction, Multiplication, and Division,” by using Cooperative learning to 

create knowledge model based on constructivist theories for Pratomsuksa 2 students of Suan Sanuk 

Municipal school, Khon Kaen Province. This research used Action research in order to effi cient E1/E2 

= 80/80 2) to develop mathematics achievement of Pratomsuksa 2/1 students 80% of total number 

of students would have their learning achievement from 70% up. 3) to study students’ satisfactory 

for implement learning activities in “Combined Addition, Subtraction, Multiplication, and Division,” 

by using Cooperative learning to create knowledge model based on constructivist theories. The 

target groups by purposive selection were 40 Pratomsuksa 2/1 students in second semester of 2012 

academic year of Suan Sanuk Municipal school, Khon Kaen Province. There are 3 kinds of instrument 

in research including: 1) the instrument using for pratice, consisted of 18 learning management 

plans in Combined Addition, Subtraction, Multiplication, and Division, by using Cooperative learning 

to create knowledge model based on constructivist theories for Pratomsuksa 2/1 students. 2) the 

instrument using for refl ecting the performance of practice. 3) The instruments used to evaluate the 

effectiveness of learning. Data was collected by students’ behavior observation, teaching’s behavior 

of teachers, classroom environment, interview, skill tests score, and subtest at the end of cycle in 

order to evaluate after fi nish learning process. Quantitative data was analyzed by Means, Standart 

diviation, and Percentage. Qualitative data was analyzed by content analysis and conclution.

 The research fi ndings found that: 

 1.  For development of learning management plans in Combined Addition, Subtraction, 

Multiplication, and Division, by using Cooperative learning to create knowledge model based on 

constructivist theories for Pratomsuksa 2 students had effectiveness E1/E2 = 83.34/84.33 which was 

higher than a preset threshold is E1/E2 = 80/80.

 2.  Students have been learning from learning activities in Combined Addition, Subtraction, 

Multiplication, and Division, by using Cooperative learning to create knowledge model based on 

constructivist theories for Pratomsuksa 2 students had the achievement is 84.33 percent in average and 
87.50 percent of the total number of students all students had the achievement of 70 percent or up.

 3.  The Satisfaction of students about the learning activities in Combined Addition, Subtraction, 

Multiplication, and Division, by using Cooperative learning to create knowledge model based on 

constructivist theories for Pratomsuksa 2 students had satisfaction at the highest level.
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดแนวการ

ศกึษาไวในหมวด 4 มาตราท่ี 23 (4) ไววาการจัดการศึกษา

ตองเนนความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ

เรยีนรู และบรูณาการตามความเหมาะสม ในเรือ่งความรู

และทักษะทางดานคณิตศาสตร และดานภาษา มาตราท่ี 

24 หมวด 4 วาดวยกระบวนการจัดการเรียนรู ที่กําหนด

ไววาใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองดําเนิน

การ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 2) จัดใหฝกทักษะ กระบวนการ

คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชในการปองกันและแกปญหา 3) จัดกิจกรรม

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ 

ใหทําได คิดเปน รักการอานและเกิดการเรียนรูอยางตอ

เนือ่ง 4) จดัการเรียนรูโดยผสมผสาน ทัง้ความรู คณุธรรม 

กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม

5) สงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ

แวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใช

การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนเรียนรู และ 6) จัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน

ความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

(สถาบนัสงเสริมวทิยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 2550) และ

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ตองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหสอดคลองตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.

2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 คอื “การจดัการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนทุกคนสามารถเรียน

รูได การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองจัดใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของผูเรียนแตละคนใหสามารถพัฒนา

พฒันาตนเองได มคีวามหมายตอผูเรยีน ใหผูเรยีนมคีวามสุข

ในการเรียน ไดลงมือศึกษาคนควา คิดแกปญหา และ

สรางความรูไดดวยตนเอง โดยมีครูหรือผูสอนเปนผูคอย

สงเสริม สนับสนุน จัดสถานการณใหเอื้อตอการเรียนรู”

(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)

 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนา

ความคิดของมนุษย ทาํใหมนษุยมคีวามคิดสรางสรรค คดิ

อยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ 

ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไป

ใชในชีวติประจําวนัไดอยางถกูตองเหมาะสม คณิตศาสตร
จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษย

ใหสมบรูณ มคีวามสมดลุทัง้ดานรางกาย จติใจ สตปิญญา

และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ

สามารถอยูรวมกบั ผูอืน่ไดอยางมคีวามสขุ (สาํนกัวชิาการ

และมาตรฐานการศึกษา, 2551)

 จากรายงานการประเมินคุณภาพของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ในรอบ 2 ปที่ผานมา (2553 - 2554) พบวานักเรียนได

คะแนนเฉล่ียรอยละ 64.36 และ 67.19 ตามลําดับ ซึ่ง

ตํา่กวาเปาหมายทีโ่รงเรียนกําหนดไวคอื รอยละ 70 (ฝาย

วิชาการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก, 2554) สาเหตุสําคัญ

อีกประการหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน คือกระบวนการจัดการเรียนรูของครูไมสงเสริม

กระบวนการคดิของนกัเรยีน ขาดการใชสือ่หรอืแหลงเรยีนรู

ที่เราใจ จัดกิจกรรมการเรียนรูเนนใหทําตามมากกวาให

นกัเรียนมีความรู ความเขาใจในมโนมติ และกระบวนการ

แกปญหา การจัดกิจกรรมไมสนองตอบตอความแตกตาง

ระหวางบุคคล ละเลยนักเรียนท่ีเรียนออน จัดกิจกรรม
กลุมนอย กิจกรรมการเรียนรูไมสงเสริมทักษะทางสังคม 

นกัเรยีนขาดทักษะการแกปญหา การท่ีจะพฒันานกัเรยีน

ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงข้ึน ผูศึกษา

ไดศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด

ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต (Constructivism) ซึง่เปนรปูแบบ
การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอีกรูปแบบหนึ่ง 

ที่นักเรียนจะเปนผูเผชิญกับสถานการณปญหา คนหา
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วธิกีารแกปญหาโดยการคดิไตรตรองและแกปญหาดวยตวั

นักเรียนเอง และรวมกันแกกับกลุม อีกทั้งยังเปนการฝก

ทักษะกระบวนการคิดและรวมมือกันแกปญหา นักเรียน

มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู อันจะสงผลใหนักเรียน

มเีจตคตทิีด่ ีเหน็คณุคาของวชิาคณิตศาสตร และสงผลให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ดงัจะเห็นไดจากผลการวิจยั 

ราตร ีโพธิเ์ลงิ (2551),ทวิาพร สกุลฮูฮา (2552), และคําไข

นอยชมภู (2554)

 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบหน่ึงท่ี

สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรให

สงูข้ึนและพัฒนาทักษะทางสังคม รวมถึงเจตคติทีด่ตีอวชิา

คณิตศาสตรนัน้ เปนวธิกีารหรอืรปูแบบการสอนทีเ่หมาะ

กบัเน้ือหาและผูเรยีนตรงกับสภาพปญหาท่ีกาํลงัประสบอยู 

ซัตตัน(Sutton ,1992) กลาววาการสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรูในวิชาคณิตศาสตรเปนการแบงปนประสบการณ

แตละบุคคลไปสูกลุม ซึ่งจะชวยพัฒนาสงเสริมการเรียนรู

ใหเกิดขึ้นในชั้นเรียน ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนการสอนทั้งเด็กเกง ปานกลาง และเด็กออน 

จอยซและเวล ( Joyce and Wiel ,1986) ไดกลาววา 

เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูเปนเทคนิคที่ชวยพัฒนาผู

เรยีนทัง้ในดานสติปญญาและดานสังคม ทัง้นีเ้พราะมนุษย

อยูรวมกนัควรมสีมัพันธ อนัดรีะหวางตนเองกบับคุคลอืน่ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สายหยุด ผุยนวล (2550), 

สาํเนยีง กจิขุดทด (2552) และอุไรภรณ วงษเบาะ(2554) 
ที่พบวาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูตามเทคนิค STAD 

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

ความสามารถดานความคิดสรางสรรค พัฒนาทักษะทาง

ดานสังคม และการตระหนักถึงคุณคาของตนเองสูงขึ้น 
รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

  จากหลักการดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะ

ที่เปนครูผูสอนคณิตศาตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จึงมี

ความสนใจที่จะแกปญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรของนักเรียน โดยการนําเอารูปแบบ

การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูตามรูปแบบของSTAD 

ซึ่งเปนการสอนแบบรวมมืออีกรูปแบบท่ีนิยมใชในการ

สอนคณิตศาสตรและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึน นํามาบูรณาการกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

หรือการสรางสรรคความรูดวยตนเอง ที่ใหความสําคัญ

กับประสบการณ ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ

เดิมกับสิ่งที่จะเรียนรูใหม สรางความหมายกับสิ่งที่เรียน 

เปน “การจัดการเรียนรู เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน โดยใชรูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตาม 

แนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต “ เพือ่ใหนกัเรียนไดเผชญิ

กับปญหาและมีแนวทางแกปญหาอยางหลากหลาย มี

กระบวนการคิดหาคําตอบอยางมีขั้นตอน มีโอกาสที่จะ

เลือกและตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแกปญหา 

โดยใชกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร เพ่ือพฒันากจิกรรม

การเรียนรูคณติศาสตรใหมปีระสิทธภิาพ อนัจะสงผลใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นตามเกณฑ 

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชรูปแบบรวมมือ

กนัสรางสรรคความรู ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต 

สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล

สวนสนุก จังหวัดขอนแกน และใชกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ ใหมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80

 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมี

จํานวนนักเรียนรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนตอการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน 

โดยใชรูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรู ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต สาํหรบันกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษา

ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแกน 
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วิธีดําเนินการวิจัย

 การวิจยัครัง้นี ้ผูวจิยัไดดาํเนนิการวิจยั ดงัตอไปน้ี 

 1. กลุมเปาหมาย เปนนักเรียน ชั้นประถม

ศึกษาปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียน

เทศบาลสวนสนุก สาํนกัการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 40 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive) เนือ่งจากผูวจิยัเปนครผููสอน ประจาํ

ชั้น

 2.  สิ่งที่สนใจศึกษา ตัวแปรในการวิจัยคร้ังนั้น

แบงเปน 2 ประเภท คีอ

  1) นวตักรรมท่ีใช คอืรปูแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช

รูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต 

  2) ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

  3) รปูแบบการวิจยั การวจิยัในครัง้นีเ้ปนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยผูวิจัยไดนําหลักการและขั้นตอน

ของการวิจยัเชงิปฏบิตักิารตามแนวคิดของ Kemmis and 

Mc Taggart (1988 ,อางถงึใน ยาใจ พงษบรบิรูณ, 2537) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
  2.  เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ 

  3. เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมลู ผูวจิยัไดดาํเนนิ

ตามข้ันตอนดังนี้ 1.ปฐมนิเทศนักเรียน 2. ดําเนินการ

ทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3. ผูวิจัยเก็บ

รวบรวมขอมูล จากทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4. หลงัจากดําเนนิการทดลองครบท้ัง 4 วงจร ใหนกัเรียน

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนแบบ

ทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบที่มีตัวเลือก 3 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน 

การวิเคราะหขอมูล

 1. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การหา

คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการนํา

คะแนนผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร มาหา

คาเฉล่ีย คารอยละ เทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 

 2. วเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพ เปนการแจกแจง

ขอคนพบที่สําคัญในเชิงอธิบายความที่ไดจากการบันทึก

การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบันทึกการ

สะทอนผลการใชแผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบฝกทักษะ 

แบบสัมภาษณนักเรียน และแบบทดสอบทายวงจร 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชรูปแบบรวมมือ

กันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 มปีระสิทธภิาพ E1/

E2 = 83.34/84.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ E1/E2 = 

80/80 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีจาํนวนนักเรียนทีม่ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 87.50 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนตอการพัฒนาการ

เรียนรู โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

รูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคตวิสิต เพือ่ศกึษาผลท่ีเกดิขึน้กบันกัเรียนกลุมเดิม 

  2.  ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

รูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎี
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คอนสตรคัตวิสิต ไปใชทดลองในระดบัชัน้อืน่ ๆ  เนือ้หาอืน่ๆ

กับกลุมตัวอยาง อื่น ๆ ที่แตกตางไปจากการศึกษาครั้งนี้

  3.  ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

รูปแบบรวมมือกันสรางสรรคความรูตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวสิต ไปประยุกตใชกบัรูปแบบการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ
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