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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง  
การเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES PACKAGE ON CONSTRUCTIVISTS 
THEORY INSERTED WITH SONGS FOR MATHEMATICS LEARNING OF 

PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS 
  

นภาพร  เขียวแกว/ NAPAPRON  KEAWKAEW 1 

ปราโมทย  จันทรเรือง/ PRAMOTE  CHANRUEANG 2 

เนติ  เฉลยวาเรศ/ NETI  CHALOEYWARES 3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
3) ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง กลุมตัวอยางที่ใชในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดวังหวา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบวา   
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนระหวางเรียนในชุดกิจกรรม (E

1
) กับประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากการทดสอบ

หลังเรียนชุดกิจกรรม (E
2
) เทากับ 77.13/77.33  

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร.  อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร.  อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ 
แทรกดวยเพลงอยูในระดับมาก  
 
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  เพลง  การสอนคณิตศาสตร 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this experimental research were to: 1) develop a learning 
package based on constructivist theory inserted with songs to teach mathematics problems for 
Prathomsuksa 4, with the efficiency set criterion at 75/75; 2) compare students’ learning 
achievement before and after learning with the package; and 3) study students’ satisfaction 
towards the learning activities. The research sample, derived by simple random sampling, 
was 15 Prathomsuksa 4 students studying in the academic year 2012 at Wat Wang Wa 
School, Suphan Buri Province. The research instruments, constructed by the researcher, 
were 1) a mathematics learning package based on constructivist theory inserted with 
songs, 2) a mathematics achievement test, and 3) a satisfaction questionnaire about 
mathematics learning. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
and t-test. 
 The results were as followed:  
 1.  The efficiency of the developed learning package was 77.13/77.36, which 
was higher than the set criterion 75/75.  
 2.  The students’ mathematics learning achievement after learning with package 

was higher ( x̄ = 25.33) than that of before ( x̄ = 19.20) with statistical significance at .01. 
 3.  The students’ satisfaction towards learning activities was at a high level. 
 
Keywords: learning package, constructivist theory, song, mathematics teaching  
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บทนำ 
 เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา การศึกษาคือปจจัยท่ีหาของชีวิต มีความจำเปนและสำคัญ
อยางย่ิง เมื่อสังคมมนุษยเปลี่ยนจากสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมไปเปนสังคมฐานความรูหรือ
สังคมแหงการเรียนรู ในการดำเนินชีวิตตองใชการเรียนรูและการศึกษาเปนกลไกหรือเครื่องมือเพ่ือให
ชีวิตดำรงอยูรอดปลอดภัยจนถึงข้ันท่ีเรียกวาเกง ดี มีสุข องคการการศึกษาวิทยาศาสตรสหประชาชาติ 
จึงไดกำหนดส่ีเสาหลักของการศึกษาไววา 1) การเรียนรูเพ่ือรู 2) การเรียนรูเพ่ือใหทำหรือปฏิบัติได  
3) การเรียนรูเพ่ือใหดำรงอยูได และ 4) การเรียนรูเพ่ือจะอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข เหลาน้ีเปน 
ขอเนนย้ำใหเห็นถึงความสำคัญและจำเปนของการเรียนรูหรือการศึกษา การศึกษาจึงเปนเหตุปจจัย
สำคัญในการเพ่ิมโอกาสใหกับชีวิตของมนุษย สรางความทัดเทียมของคนในสังคม ชวยแกปญหา 
ตาง ๆ และสำคัญชวยแกความโง (ความไมรู) ความจนและความเจ็บ (สุขภาพกายและจิต) ซึ่งเปน
ปญหาของคนเราไดนั้น คือ ความมหัศจรรยของพลังการศึกษา (พลสัณห โพธ์ิศรีทอง, 2548: 203) 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ทางกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดกำหนดใหมีการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ กลาวคือ เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว ผูเรียนจะมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
ที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูความสามารถในการส่ือสาร การคิด 
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและการออกกำลังกาย  
มีความรักชาติ และมีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติ ภูมิปญญาไทย และพัฒนา
สิ่งแวดลอม ตลอดจนมีจิตสาธารณะทำประโยชนในการสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูในสังคม 
ไดอยางเปนสุข การพัฒนาใหผูเรียนเกิดความสมดุลโดยตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และ 
พหุปญญา ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดใหผูเรียน 
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-8)  
 คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูกลุมหน่ึงที่มีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนา 
ความคิดของมนุษย กลาวคือ ทำใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบแบบแผน 
สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางรอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจ  
และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดำเนินชีวิต 
และชวยพัฒนาชีวิตใหดีข้ึน ชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา 
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และอารมณ สามารถใหคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน ตลอดจนมีความสามารถในการคิดแกปญหา
อยางเปนระบบ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549: 1) กลาวโดยสรุป กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญหลายประการ ไดแก 
ความสามารถในการรับสงขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
และสังคม ความสามารถในการคิดแกปญหาและอุปสรรคท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมท่ีเกิดข้ึน
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม ความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในชีวิตประจำวัน 
ปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม สามารถเลือกและใชเทคโนโลยี 
ดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสารการทำงาน การแกปญหาอยาง
สรางสรรค ถูกตองเหมาะสม (พัฒนนรี ศิริวารินทร, 2554: 10-11) เน่ืองจากการเรียนกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาความคิดของผูเรียน ผูเรียนจำเปนตองใช
ทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแกปญหา โดยเฉพาะผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 สามารถ 
แสดงจำนวนนับ การบวก การลบ การคูณ และการหาร การวิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบ 
ของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตลอดจนใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
สรุปผล และนำเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 66) แตจากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 
2552-2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สรุปไดคือ ในระดับ
ประเทศ เฉลี่ยรอยละ 35.88, 34.85 และ 52.40 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 เฉล่ียรอยละ 37.77, 32.63 และ 50.29 ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา ผลจากการจัดสอบ 
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ที่ผานมาท้ัง 3 ป ทั้งในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดังกลาว มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียไมถึงรอยละ 50 ซึ่งอยูในระดับไมนาพอใจ และหากวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนราย
สมรรถภาพ ยังพบอกีวา สมรรถภาพในการเรียนรูทีน่กัเรียนสวนใหญยังมปีญหาในดานการคิดคำนวณ
ที่คอนขางต่ำก็คือ สมรรถภาพในการแกโจทยปญหา ซึ่งเปนเน้ือหาสวนหน่ึงของสาระจำนวนและ 
การดำเนินการ กลาวคือ ในภาพรวมระดับประเทศ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแกโจทย
ปญหาเฉล่ียรอยละ 36.56, 48.85, และ 48.16 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 3 เฉลี่ยรอยละ 37.97, 41.87 และ 45.84 ตามลำดับ (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2553: 13; 2554: 10; 2555: 9) 
 จากขอมูลดังกลาวเปนตัวชี้ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหาของการเรียนการสอนกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตรที่ผูรับผิดชอบทุกฝายตองรวมมือกันหาวิธีการแกไขปญหาอยางจริงจัง ผูวิจัย
ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
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คณิตศาสตรสมรรถภาพในการแกโจทยปญหาของนักเรียน จึงไดพยายามศึกษาหาสาเหตุของปญหา
จากแหลงวิทยาการตาง ๆ อาทิ เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ วารสารทางวิชาการ สื่อทางอินเทอรเน็ต 
และพบวา สาเหตุท่ีเปนปจจัยสำคัญทำใหคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ของชั้นเรียนดังกลาวตกต่ำ คือ ตัวผูเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานในการคิดคำนวณมาจากช้ันเรียนตอนตน
จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนตกต่ำไปดวย ดานกระบวนการ
สอนครสูวนมากนิยมใชตวัอยางท่ีมอียูในคูมอืครู และเขมงวดกับคำตอบท่ีผูเรียนตอบเพียงอยางเดียว
จึงทำใหผูเรียนขาดทักษะ กระบวนการคิดและความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีจะนำไปใชในชีวิต-
ประจำวัน นักเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนคณิตศาสตรเพราะอานโจทยไมเขาใจ ดานครูผูสอน 
ไมพัฒนาวิธีสอนหลังจากไดรับการฝกอบรมมาแลว กลาวคือ ใชเอกสาร และคูมือครูท่ีมีอยูใชประกอบ 
การสอนเพียงอยางเดียวโดยไมคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (บุพผา เจียมสวัสดิ์, 2549: 2) 
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการทำความเขาใจ 
ในเน้ือหาสาระของโจทย รวมถึงการหารูปแบบแนวคิดในการแกปญหาน้ัน ๆ นักเรียนท่ีมีประสบการณแก
ปญหาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรไดดีมากอนมักเปนผูที่มี โอกาสไดฝกฝนทักษะ 
ในการแกปญหาตาง ๆ เชน การอานและแปลความจากขอความหรือภาษาท่ีกำหนดใหเปนภาษา
ทางคณิตศาสตร เพ่ือใชในการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล เปนตน (สุวร กาญจนมยูร, 2545: 45)    
 จากสภาพสาเหตุของปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดนำมาประมวลเพ่ือพิจารณาแสวงหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบ 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล และตรงกับสภาพความเปนจริงใหมากท่ีสุด โดยไดศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีการแกปญหาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เร่ืองการแกโจทยปญหา ระดับชั้นประถมศึกษาหลายฉบับและพบวา วิธีการแกปญหาในการจัด 
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาในระดับชั้นประถมศึกษา
ที่ยังเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายอยูในปจจุบันอยางไดผล สะดวก และสามารถกระทำไดโดย 
ไมยากประการหน่ึงคือ การใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เพราะชุดกิจกรรม
การเรียนเปนสื่อการเรียนชนิดสื่อประสม โดยมุงท่ีจะใชทำการสอนเฉพาะเร่ือง มีการวางแผนใช 
อยางเปนระบบ ทั้งทางดานวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรม สื่อ ตลอดจนการวัดและประเมินผล  
ครูใชเปนเคร่ืองมือจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลดีของการใชชุดกิจกรรมการเรียน 
คือมีสวนชวยใหผูเรียนและครูผูสอนเกิดความมั่นใจในการเรียนการสอน เพราะชุดกิจกรรมการเรียน
ผลิตไวเปนหมวดหมูสามารถหยิบใชไดทันทวงที ชวยลดเวลาในการเตรียมการสอนไวลวงหนา ทำให
ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความถนัดและตามความสนใจซ่ึงมีความแตกตางกัน ตลอดจน
ชวยเราความสนใจผูเรียนท่ีกำลังเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ 
ตอตนเองและสังคม (ชัยยงค พรหมวงศ, 2537: 10) นอกจากน้ี ชุดกิจกรรมการเรียนยังชวยขจัด
ปญหาการขาดแคลนครูชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากครูผูสอน
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เพียงเล็กนอยและเปนการสอนท่ียึดผูเรียนศูนยกลาง (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2542: 110-111)  
การจัดการเรียนการสอนโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนยังสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต 
(constructivist) ที่เชื่อวา ความรูเกิดจากการสรางข้ึนดวยตนเองของผูเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง  
รับขอมูลขาวสารและนำเอาขอมูลขาวสารมาสูกระบวนการสรางองคความรู นำความรูท่ีไดไปประยุกต 
ใชแกปญหา หรือสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เรียกวา ปญญา (Intelligence) หรือความฉลาด (wisdom) 
ความรูใหมนี้จะชวยใหเด็กสรางสิ่งที่มีความหมายซับซอนมากขึ้น ทำใหเกิดความรูเพ่ิมมากขึ้นไป
ดวยเปนวงจรเสริมแรงภายในตนเองไปเร่ือย ๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด (พลสัณห โพธ์ิศรีทอง, 2548: 171) 
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (constructivist) เปนการใหผูเรียนสรางความรู
ดวยตนเอง ครูมีบทบาทในการทำหนาท่ีชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกผูเรียน เพ่ือกระตุนให 
ผูเรียนพัฒนาความรู และสามารถดำเนินกิจกรรมใหเปนไปในทิศทางท่ีสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน 
ใหคำปรึกษา แนะนำ ดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหา และทำการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2549: 8) 
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟ (constructivist) เพ่ือแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของผูวิจัยหลายทาน อาทิ ธานี คำย่ิง (2549: 58) อุไฬวรรณ นามใสย (2553: 
บทคัดยอ) พรนภา ยุทธไกร (2553: บทคัดยอ) พัฒนนรี  ศิริวารินทร (2554: บทคัดยอ) ไดพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ (constructivist) มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรในเร่ืองที่เรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูที่ไดมาใชแกปญหา และวิเคราะหปญหาจากสถานการณได  
มีความสนใจในกิจกรรมท่ีเรียน กระตือรือรนอยากรูอยากเห็น สามารถโตแยงปญหากับเพ่ือนรวมชั้น
ไดดวยความมั่นใจ ตลอดจนชวยใหครูผูสอนเห็นขอบกพรอง สามารถแกปญหาไดทันทวงทีซึ่งเปน 
การชวยใหนักเรียนประสบผลสำเร็จเร็วย่ิงข้ึนและประหยัดเวลาในการสอน จึงถือไดวาชุดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ (constructivist) เปนนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
ที่มีประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางมาก และเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาที่ผูเรียนตอง
ใชเปนกระบวนการในการเรียนรูอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนแบบสราง
ความรูดวยตนเอง (constructivism) ครูจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม คือเปล่ียนจากใหความรู  
(instruction) ไปเปนการใหผูเรียนสรางความรู (construction) ครูจะตองมีหนาท่ีชวยสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน ดำเนินกิจกรรมใหเปน
ไปในทางท่ีสงเสริมพัฒนาผูเรียน ใหคำปรึกษา แนะนำ ทั้งดานวิชาการ และดานสังคมแกผูเรียน ดูแล
ชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหา และประเมินผลการเรียนรูตามจุดหมายในลักษณะท่ียืดหยุนกันไป 
ในแตละบุคคลอยางหลากหลายวิธี (ทิศนา แขมมณี, 2554: 95) กิจกรรมประเภทหนึ่งที่ครูสามารถ
นำไปใชเปนเคร่ืองมือสรางแรงจูงใจ เพ่ือเราใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนท่ีเรียนดวย 
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ความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย และชวยสรางบรรยากาศในหองเรียนใหมีชีวิตชีวา กิจกรรมประเภทนี้ 
ไดแก การใชบทเพลงประกอบบทเรียน ดังท่ี สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536: 373-
376) ไดกลาวถึงประโยชนของการนำบทเพลงมาใชในกิจกรรม การเรียนการสอนไวหลายประการ 
เชน นำเขาสูบทเรียน สรางความสนใจของผูเรียน ใชเลาเน้ือหาสาระท่ีเรียนเปนกิจกรรมเสริมบทเรียน 
เปนตน ชัยพร รูปนอย (2540: 12) กลาววา การนำบทเพลงมาใชในการเรียนการสอน ทำใหผูเรียน 
ไมเบื่อหนายตอวิชาที่เรียน แตชวยใหเขาใจในบทเรียนดีย่ิงขึ้น ตลอดจนสงเสริมความสามัคคี 
ในหมูคณะอีกดวย และดวงเดือน จิตอารีย (2546: 20) ไดกลาวเสริมวา ประโยชนของการใชบทเพลง
ประกอบการสอนสามารถสรางบรรยากาศใหหองเรียนแจมใส ราเริง สนุกสนาน นอกจากน้ี  
ผองพรรณ อินทรชัย (2545: 46) ไดทำการศึกษาวิจัยโดยใชเพลงประกอบบทเรียนคณิตศาสตร
นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4 ทำใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรในเร่ืองท่ีเรียนสูงข้ึน 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความกระตือรือรนและสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร
อยางมาก 
 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดมีความคิดเห็นวา ทักษะการคิดคำนวณ 
แกโจทยปญหาเร่ืองการบวก ลบ คูณ และหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นับเปนปจจัยพ้ืนฐาน 
ที่สำคัญตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเปนอยางย่ิง เพราะนักเรียนจะตองนำไปเชื่อมโยงกับ 
การสรางความรูใหมตามท่ีหลักสูตรกำหนดไวในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนไป แต
เน่ืองจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ ตัวครูเองตองมีหนาท่ี 
ชวยสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูเรียนในการเรียนรู สรางบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู  
ผู เ รียนเรียนบทเรียนดวยความสนุกสนาน ไมเบ่ือหนาย และสนใจตอการเรียนรูในบทเรียน 
อยางตอเน่ือง ซึ่งผูวิจัยมีความเช่ือวา หากไดนำบทเพลงทางคณิตศาสตรมาประกอบกิจกรรม 
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เพ่ือใชเปนสิ่งเราสรางแรงจูงใจใหเกิดกับตัวผูเรียนใน 
การสรางองคความรูใหมที่จะเกิดข้ึนก็นาจะเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีเหมาะสม ดังน้ันผูวิจัยจึงมี 
ความสนใจในการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 
เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
 
วัตถุประสงค  
            การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ 
แทรกดวยเพลงเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และ 3) ศึกษา 
ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน 
ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองสามชุก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 3 จำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 259 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดวังหวา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (simple 
random sampling) ดวยวิธีจับสลากโรงเรียนจากจำนวนท้ังหมด 20 โรงเรียนและไดมา 1 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนวัดวังหวา แตเน่ืองจากโรงเรียนวัดวังหวามีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน  
15 คน จงึใชเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  
   ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง   
   ตวัแปรตาม ไดแก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร 
 3.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาระท่ี 1 
เรื่อง จำนวนและการดำเนินการท่ีเก่ียวกับสมรรถภาพการแกโจทยปญหา ดังน้ี ชุดท่ี 1 เร่ืองโจทย
ปญหาการบวก ชุดท่ี 2 เร่ืองโจทยปญหาการลบ ชุดท่ี 3-4 เร่ือง โจทยปญหาการคูณ ชุดท่ี 5-6 เร่ือง
โจทยปญหาการหาร ชุดท่ี 7 เร่ืองโจทยปญหาการบวกลบคูณหาร 
 4.  ระยะเวลา การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทำการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
โดยใชเวลา จำนวน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 3 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เปนชุดการเรียน 
ที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชหลักการสรางชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ในสมรรถภาพการแกโจทยปญหา 
การบวกลบคูณหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 7 ชุด ซึ่งแตละชุดกิจกรรมการเรียนประกอบดวย 
คูมือครู คูมือนักเรียนหรือคำแนะนำ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (แผนภูมิเพลงประกอบบทเรียน 
แถบโจทยปญหา บัตรกิจกรรมรายบุคคล บัตรกิจกรรมรายกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
ประจำชุด บัตรเฉลย) 
  ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เปนทฤษฎีเก่ียวกับความรูและการเรียนรูที่เชื่อวาบุคคลสามารถเปน
ผูสรางความรูความเขาใจไดดวยตัวเอง โดยเช่ือมโยงประสบการณหรือความรูที่ตนเองมีอยูเขากับ
สิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหม แลวดูดซึมประสบการณใหมใหรวมเขาอยูในโครงสรางของ
สติปญญาเกิดเปนองคความรูใหมทางปญญา ผูวิจัยนำขอตกลงเบ้ืองตนของอันเดอรฮิลลมาประยุกตใช
จัดกิจกรรม รวม 5 ขั้น 1) ขั้นนำเขาสูบทเรียนดวยเพลงในแผนภูมิหนาชั้นเรียน และรวมกันสนทนา
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สาระของเพลง 2) ขั้นสอน (ขัดแยงทางปญญา) ครูแจกบัตรกิจกรรมใหนักเรียนรายบุคคล อาน
วิเคราะหโจทย หาคำตอบ ครูใหคำแนะนำ กระตุนใหคิดและข้ันไตรตรองแบบกลุม โดยแบงกลุมละ 
4-5 คน รวมกันอภิปรายหาขอสรุปแนวเดียวกันแลวพรอมนำเสนอหนาชั้น ขั้นโครงสรางใหม 
ทางปญญา แตละกลุมสงตัวแทนนำเสนอ 3) ขั้นสรุปวิเคราะหโจทย หาวิธีแกเพ่ือหาคำตอบ รวมกัน
รองเพลง 4) ฝกทักษะและนำไปใช นักเรียนทำแบบฝกหัดท่ีครูแจกให และ 5) ขั้นประเมินผล 
นำแบบฝกหัด ตรวจประเมินผล 
             เพลงประกอบบทเรียนเปนสื่อชนิดหน่ึงท่ีครูนำมาใชประกอบการเรียนการสอนใน
ลักษณะตาง ๆ บทเพลงทางคณิตศาสตรมาประกอบกิจกรรมการเรียนตามแนวคอนสตรัคทิฟ เร่ือง
โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยแตงขึ้นเอง และรวบรวม
มาจากแผนการสอน คูมือครูตาง ๆ โดยมาประยุกตใชเปนกิจกรรมแทรกไวในแผนการเรียนรูแตละชุด 
ในขั้นการนำเขาสูบทเรียนหรือขั้นสรุป เพ่ือใชเปนสิ่งเราสรางแรงจูงใจใหเกิดกับตัวผูเรียนในการสราง
องคความรูท่ีจะเกิดข้ึนใหม เรียนดวยความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไมเกิดความเบ่ือหนาย มีประสิทธิภาพ/  
เทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนดไวคือ 75/75 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนตามจุดประสงค
การเรียนรูเชิงพฤติกรรมโดยกำหนดเกณฑ หรือจุดตัดคะแนนท่ีเปนท่ียอมรับวาผูเรียนมีความรู 
ความสามารถตามเกณฑหรือมีคุณลักษณะตามท่ีตองการ พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการเรียนชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ระดับคุณภาพทางบวก 5 ระดับ มีเกณฑ
แปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุม ไดแก ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง 
ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด  
   นำแบบสอบถามที่ถูกตองเหมาะสมผานการปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว 
วิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคำถามกับประเด็นท่ีตองการวัด (Index of item 
objectivecongruence: IOC) ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00 แลวนำแบบสอบถามไปทดลองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 25 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับโดยวิธีของครอนบาช (Cronbach) และใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - coeffcient)  
ผลการทดสอบไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.859  
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วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 
เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 ตามลำดับ ดังน้ี 
 1.  แจงใหนักเรียนทราบและทำความเขาใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หาร  
             2.  ทดสอบกอนเรียน (pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน 
            3.  ดำเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4 
 4.  ทดสอบหลังเรียน (post-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางหลังเสร็จสิ้นการเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ  
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบ 
ชุดเดิม 
             5.  สอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรม 
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 6. นำคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคะแนนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ
แทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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ตารางที่ 1 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E

2
) ของชุด 

 กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก 
 ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบรายบุคคล  
  

 
 

  
21 /        

n = 3 80 60.33 75.42 30 21.33 71.11 75.42 /71.11 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
มีประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 รายบุคคลเทากับ 75.42/71.11 ดานประสิทธิภาพของผลลัพธต่ำกวาเกณฑที่

กำหนด 75/75 
 
ตารางที่ 2  คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E

2
) ของ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหา 
 การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบกลุม  
 

 
  

21 /        
n = 9 80 61.55 76.94 30 22.33 74.43 76.94/74.43 

 จากตาราง 2 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
มีประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 แบบกลุมเทากับ 76.94/74.43 ซึ่งสูงกวาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  

ทั้งนี้เพราะไดนำขอบกพรองของชุดกิจกรรมมาแกไขปรับปรุง แตประสิทธิภาพของผลลัพธ (E
2
)  

ยังคงต่ำกวาเกณฑที่กำหนด 75/75 
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ตารางที่ 3  คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E

2
) ของ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหา 
 การ บวก ลบ คณู หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ภาคสนาม  

 

 
  

21 /        
n = 30 80 61.70 77.13 30 23.21 77.33 77.13/77.33 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
มีประสิทธิภาพ  ภาคสนามเทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนด 75/75 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่องโจทยปญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกอนเรียนและ 
 หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง  
 เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถม 
 ศึกษาปที่ 4 

 
 จากตารางที่ 4 พบวาผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง  
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง กอนเรียนคะแนน
ที่ไดปรากฏดังน้ี คาเฉล่ีย 19.20 มีสวนเบ่ียงเบนของขอมูล 3.76 แตผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนคะแนนท่ีไดปรากฏ ดังน้ี คาเฉล่ีย 25.33 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.53  
ซึ่งนอยกวากอนเรียน เห็นไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีการกระจายของขอมูลดีกวา  
จึงสรุปไดวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 n   S.D.    D             S.D.D               t 
 15      30 19.20 3.76           6.133         2.133           11.13** 
 15      30 25.33 2.53  

**  .01 
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       S.D.     
    3.91   0.46                   

    4.31   0.60                   
    4.13   0.61                   

    4.04   0.29                   
    4.02   0.53                   

   4.14   2.53         

 3.  แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมการเรียน 
 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรที่เรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ 
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายการประเมินรายดาน พบวา กิจกรรมการเรียนรูที่มีความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด
ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรู โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง และความพึงพอใจในระดับมากต่ำสุดดานเน้ือหา  
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลงเร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงเร่ือง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัย
สรางข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 77.13/77.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวในความมุงหมาย 
ของการวิจัย คือ 75/75 จากผลดังกลาว เน่ืองมาจากการดำเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียน ผูวิจัย 
ไดกระทำอยางเปนกระบวนการ โดยเร่ิมศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและทำการรวบรวมขอมูล 
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ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการทดสอบวัดผลปลายประดับชาติ (O-NET) 
ในรอบ 3 ป ทีผ่านมา วิเคราะหสาเหตุของปญหา ศกึษาหลกัสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
คูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาแนวทางแกไขปญหาหรือกลวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผูเรียน ตลอดจนศึกษา หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการสรางส่ือที่นำมาใชเปนเคร่ืองมือ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยเนนนักเรียนเปนสำคัญในการเรียนรู 
นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูจัดเตรียม แนะนำกระตุนใหเกิด 
การเรียนรู ซึ่งการดำเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียนดังกลาวสอดคลองกับแนวความคิดของ 
ระพินทร โพธ์ิศรี (2550: 6-12) ที่กลาววา หลักสำคัญในการสรางส่ือหรือชุดกิจกรรมการเรียน 
การสอน วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ หรือความจำเปนท่ีจะนำไปใชกับกลุมเปาหมาย 
ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกำหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหสัมพันธกับสภาพปญหา
การเรียนรูอยางมีข้ันตอน ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑการประเมินเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
ที่สรางข้ึน และทำการปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีพบในระหวางดำเนินการ เชน เน้ือหา กิจกรรม  
สื่อ เวลา เพ่ือใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น พรอมยึดหลักการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึน
ของชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2540: 100-102) ชุดการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึน ผูสรางจะตองนำ
ไปหาประสิทธิภาพและกำหนดเกณฑเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ (E
2
) ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการเรียนรูเปนกระบวนการเพ่ือชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน

ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกำหนด ไดนำขอบกพรองท่ีมีอยูปรับปรุงแกไขใหดีย่ิงขึ้น จึงสงผลให 
ไดคาประสิทธิภาพของชุดเทากับ 77.13/77.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว คือ 75/75 ผลดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของบัวสอน วรพันธุ (2548: 77) ที่ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรม 
ฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโนนศาลา สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา ชุดกิจกรรมฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว เชนเดียวกันกับชมัยพร  
พุทธิวาณิชย (2553: 53) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑกำหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อุไฬวรรณ นามใสย (2553: 76) ไดศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามกลุมมีแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เร่ือง การบวก การลบ 
การคูณ การหารจำนวนนับ มีประสิทธิภาพเทากับ 86.33/86.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑกำหนดเชนเดียวกัน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุด 
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ  
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และ
จากผลการวิจัยดังกลาวอาจสืบเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ กลาวคือ ชุดกิจกรรมการเรียนท่ี 
ผูวิจัยสรางข้ึนน้ันไดสรางตามหลักการ ทฤษฏีและหลักจิตวิทยาพ้ืนฐานของการสรางชุดกิจกรรม 
การเรียน (learning package) ของชัยยงค พรหมวงศ (2537: 119-120) ที่คำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใชสื่อการเรียนการสอนประเภท
สื่อประสมอยางหลากหลาย เชน เพลงประกอบบทเรียน เกม บัตรงาน แบบฝกหัด เปนตน การจัด
กิจกรรมไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธในรูปของการปฏิบัติงานเปนกลุมอยางตอเน่ือง  
ตลอดจนใหการเสริมแรงแกผูเรียนท่ีเขามามีสวนรวมกิจกรรมตามโอกาส ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนเกิด 
ความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่ไดแสดงออก ผูเรียนสามารถเรียนรู
บทเรียนไดตามศักยภาพของตนท่ีมอียู นอกจากน้ีชดุกิจกรรมการเรียนท่ีสรางข้ึนไดผานการตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมขององคประกอบในการจัดกิจกรรมจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และผาน 
การทดลอง (tryout) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดตามเกณฑที่กำหนดกอนออกนำไปใชจัดการเรียน
การสอนจริงตอไป สำหรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนน้ัน ผู วิจัยไดนำแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟของอันเดอรฮิลล (Underhill, 1991: 229-248) มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนของแตละชุดกิจกรรม โดยใชเพลงประกอบบทเรียนสอดแทรกไวในกิจกรรมขั้นนำเขาสู
บทเรียนและข้ันสรุปของแตละชุดกิจกรรม ซึ่งการสรางแรงจูงใจดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2554: 95) ที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสรางความรูดวยตนเอง 
(constructivism) ตอนหน่ึงวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสรางความรูดวยตนเอง ครูตองมี
บทบาทสำคัญในการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนใหตรงกับความสนใจ และเปน
ไปในทางเสริมแรงที่สรางสรรค    
 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 นั้น ไดสอดคลองกับงานวิจัยของเกศินี ธีรวิโรจน (2549: 68) ที่ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ 
พบวา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑกำหนด ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับธานี  คำย่ิง (2549: 58) ไดศึกษา
วิจัยเร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟโดยเนนประสบการณ
สรางโจทยปญหาท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถม-
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ศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟโดยเนนประสบการณสรางโจทยปญหา ที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา 
เร่ือง ทศนิยม มีความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ือง ทศนิยม สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามคูมือครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ 
อุษา จันทร (2552: 103) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การหาร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชรูปแบบของทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ ที่เนนทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองการหาร ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชรูปแบบของทฤษฎีคอนสตรัคทิฟเนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  
สูงกวากอนการใชกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับเวด (Wade, 1995: 3411-A) ที่ไดศึกษาวิจัยผลการสอน
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการแกปญหาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึ่ม ที่ใหนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 สรางความรูดวยประสบการณของตนเอง ใชเวลา 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลง ในภาพรวมอยูในระดับมากนั้น เปนเพราะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองบนพ้ืนฐานการเรียน
รูตามแนวคิดของอันเดอรฮิลล (Underhill, 1991: 229-246) 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความขัดแยง
ทางปญญา เปนข้ันระดมสมองเพ่ือสรางทางเลือกในการแกปญหา 2) ขั้นไตรตรอง เปนข้ันท่ี 
ผูเรียนไดมีโอกาสคิดวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาดวยตนเองอยางอิสระ แลวนำคำตอบมา
อภิปรายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมเพื่อนเพ่ือสรุปหาคำตอบ และ 3) ขั้นสราง
โครงสรางใหมทางปญญา ขั้นนี้เปนขั้นนำความรูความคิดที่ไดจากการไตรตรองมาสรางเปน 
คำอธิบายใหมใชแกปญหา อยางไรก็ตามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ผูวิจัยไดนำเพลงประกอบบทเรียนท่ีสอดคลองกับสาระเน้ือหาบทเรียน
มาสอดแทรกไวในกิจกรรมขั้นนำเขาสูบทเรียน และขั้นสรุปของแตละชุดกิจกรรม เพ่ือเปนสิ่งกระตุน
เราใจ ใหผูเรียนเรียนบทเรียนดวยความสนุกสนานร่ืนเริงไมเบื่อหนายสอดคลองกับแนวคิดของ
ละออง จันทรเจริญ (2540: 373-374) ที่กลาววา เพลงประกอบการสอนเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีชวยเรา 
ความสนใจของนักเรียนไดดี เพราะนักเรียนวัยประถมศึกษาเปนวัยท่ีชอบรื่นเริง ชอบรองรำทำเพลง 
จากผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สูงสุด คือ ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ( x̄ = 4.31, S.D.= 0.60) และกิจกรรมที่ผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากสุด ไดแก 
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กิจกรรมการเรียนสงเสริมใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางแทจริง ( x̄ =4.73,  
S.D.= 0.59) เปนท่ีประจักษไดวา การใชกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นอกจากจะทำใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการแก
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร เพ่ิมข้ึนแลว ยังทำใหผูเรียนเรียนบทเรียนดวยความพึงพอใจ 
อยางมากอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของเกศินี ธีรวิโรจน (2549: 69) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ 
อุไฬวรรณ นามใสย (2553: 76) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
        1.1  การนำกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 
เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไปใชพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ครูผูสอนควรศึกษาหลักการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บทบาทของครูและ
บทบาทของนักเรียนใหเขาใจกอนดำเนินการ 
        1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง 
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง ดังน้ันครูผูสอนควรแจงใหผูเรียนไดเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนนำเสนอสถานการณปญหาท่ีอยูใกลตัวหรือ
เปนประสบการณที่ไดประสบในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหผูเรียนไดใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสราง 
องคความรูใหมดวยตนเองไดอยางมั่นใจ 
   1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ครูผูสอน
ควรสรางบรรยากาศในการเรียนรู โดยการกระตุนชักชวนนักเรียนรวมกันรองเพลง ใชคำถามตาม
เน้ือเพลงคิดตามเพลง เพ่ือใหผูเรียนสบายใจ กลาแสดงออก มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
โดยเฉพาะผูที่เรียนชาควรใหความสนใจชวยเหลืออยางใกลชิด พยายามชวนคิดตามเพลงรวมกัน
รองเพลงซ้ำ ๆ และใหเวลาปฏิบัติกิจกรรมตามโอกาสอันสมควร 
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 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
   ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ
แทรกดวยเพลง เชน เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตรแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรอยางหลากหลายวิธี 
 
สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนระหวางเรียนในชุดกิจกรรม (E

1
) กับประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากทดสอบหลัง

การเรียนชุดกิจกรรม (E
2
) เทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนด 75/75   

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงอยูในระดับมาก 
กิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับมากสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรม 
การเรียนรูที่นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากต่ำสุด คือ กิจกรรมดานเนื้อหา 
 
เอกสารอางอิง  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551.   
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมการเกษตรแหงประเทศไทย. 
เกศินี  ธีรวิโรจน.  (2549). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการแกโจทยปญหา  
 คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต.  
 วิทยานิพนธปรญิญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
ชมยัพร พุทธิวาณิชย. (2553). การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรือ่ง การคณู  
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
 และการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
ชัยพร รูปนอย. (2540). การจัดนันทนาการสำหรับกิจกรรมยุวกาชาด เพชรบุรี, เอกสารประกอบ 
 การอบรม. เพชรบุรี: ศูนยพลศึกษาและกีฬา.  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 78

ชยัยงค พรหมวงศ. (2537). เอกสารการสอนชดุวชิาสือ่การสอนระดับประถมศกึษา หนวย ท่ี 8-15                   
 (พิมพครั้งท่ี 13).  นนทบุรี: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ. (2540). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม เอกสารการสอน 
 ชุดวิชาสื่อการศึกษาพัฒนาสรร.  นนทบุรี: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ดวงเดือน จิตอารีย.  (2546).  การใชเพลงเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคำท่ีใชพยัญชนะ ร ล ว  
 ควบกลา ของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ทิศนา แขมมณี. (2554). ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมี  
 ประสิทธิภาพ (พิมพครั้งท่ี 4).  กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ. 
ธานี คำย่ิง. (2549). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  
 โดยเนนประสบการณสรางโจทยปญหาท่ีมีตอความสามารถในการแก โจทยปญหา  
 เรื่อง ทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
บัวสอน วรพันธุ. (2548). การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะการแกโจทยปญหา วิชาคณิตศาสตร 
 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานโนนศาลา สำนักงานเขต 
 พื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
 วิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
บุญเก้ือ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บุพผา เจียมสวัสดิ์.  (2547). การพัฒนาแบบฝกทักษะการบวก ลบ สำหรับนักเรียนช้ันประถม 
 ศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
ผองพรรณ อินทรชัย. (2545). การใชเพลงประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตรสำหรับนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 ประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
พรนภา ยุทธไกร. (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎี 
 คอนสตรัคติวิสต เรื่องโจทยปญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4.   
 วิทยานิพนธปรญิญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
พลสัณห  โพธ์ิศรีทอง. (2548). บนเสนทางท่ีสรางสรรค. กรุงเทพฯ: เอส แอลด จี กราฟฟค. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 79

พัฒนนรี  ศิริวารินทร. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎี 
 คอนสตรัคติวิสตท่ีเนนทักษะการแกปญหาและการคิดวิเคราะห เรื่อง การบวก  
 ลบ คูณ หารเศษสวน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1. วิทยานิพนธปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ระพินทร โพธ์ิศรี. (2550). การสรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู. อุตรดิตถ: คณะครุศาสตร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.   
ละออง จนัทรเจริญ. (2540). พฤตกิรรมการสอนคณิตศาสตร ระดบัประถมศกึษา. นครราชสีมา:  
 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3. (2553).  รายงานการประเมินคุณภาพ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2552. สุพรรณบุรี:  
 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. 
________.  (2554). รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพ 
 ผูเรยีน ปการศกึษา 2553. สพุรรณบุร:ี กลุมนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. 
________.  (2555). รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อประกันคุณภาพ 
 ผูเรยีน ปการศึกษา 2554. สพุรรณบุร:ี กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2549). รายงานการสังเคราะหแนวคิดและวิธี 
 การเรียนท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร.   
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงชาติ. 
________.  (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกน กลาง 2551 กลุม สาระการเรียนรู 
 คณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงชาติ. 
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย. (2536). วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.   
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สุวร กาญจนมยูร. (2545). การแกโจทยปญหา. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 และเทคโนโลยี, 30 (11): 45. 
อุไฬวรรณ นามใสย. (2553). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎี 
 คอนสตรัคติวิสต เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถม 
 ศึกษาปท่ี 5. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 80

อุษา จันทร. (2552). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การหารสำหรับ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชรูปแบบแนวคิดของคอนสตรัคติวิสตท่ีเนน 
 ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
Underhill, R. G.  (1991).  Two layer of constructivist curriculum. In E’ Von Glassersfeld (ed).   
 Constructivism in Mathematic Education. Norwell: Kluwer. pp. 229-248. Norwell:  
 Kluwer. 
Wade, Eileen Gray. (1995). A student of the effects of a constructivist-based Mathematic  
 Problem-Solving instructional Program on the attitude, Self-confidence, and  
 Achievement of Post-fifth-grade Students. Dissertation Abstracts  International, 55  
 (11), 3411-A. 




