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การพัฒนาเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา
พิชญา ฉ่ําทรัพย์1* สัญชัย พัฒนสิทธิ2์ และ ศศิฉาย ธนะมัย2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วง
ของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา ที่มีคุณภาพระดับดีจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลหันคา ที่เรียนจากสื่อเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก และ 3)
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การเรียนด้วย เลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วง
ของโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลหันคา
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก ได้ห้องเรียนจํานวน 1 ห้อง มีนักเรียนจํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ (1) เลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา (2) แบบประเมินคุณภาพสําหรับผู้เชี่ยวชาญ (3) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนจาก
เลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลหันคา ผลการวิจัยพบว่า 1) เลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา มีคุณภาพในระดับดีจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา ที่เรียนจากสื่อเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลกสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย เลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
คําสําคัญ: เลิรน์ นิงอ็อบเจกต์ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
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The Development of Learning Objects Based on Constructivism Theory
Entitled Gravity for Prathomsuksa 3rd Students of Hankha School
Pichaya Chamsap1* Sunchai Pattanasith2 and Sasichaai Tanamai2
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop learning objects based on constructivism
theory entitled Gravity for Prathomsuksa 3rd students of Hankha school to meet quality at good level as
specialists’evaluation; 2) to compare pretest scores and learning achievement scores of students who
learned by learning objects based on constructivism theory entitled Gravity for Prathomsuksa 3rd
students of Hankha school, and 3) to study students’ satisfaction toward learning by learning objects
based on constructivism theory entitled Gravity for Prathomsuksa 3rd students of Hankha school. The
sample used in the research was 41 Prathomsuksa 3rd students who were enrolled at Hankha school in
2015 academic year by simple random sampling. Research tools were 1) learning objects based on
constructivism theory entitled Gravity for Prathomsuksa 3rd students of Hankha school; 2) quality
evaluation form for experts; 3) learning achievement test, and 4) students’ satisfaction questionnaire.
The results showed that 1) learning objects based on constructivism theory entitled Gravity for
Prathomsuksa 3rd students of Hankha school had quality at good level according to subject matter
experts ( x̄ =4.37) and technical experts’ evaluation (x̄ =4.38); 2) the students’ learning achievement
scores after learning by learning objects based on constructivism theory entitled Gravity for
Prathomsuksa 3rd students of Hankha school were statistically significant higher than the pretest scores
at the .05 level, and 3) the students’ satisfaction toward learning by learning objects based on
constructivism theory entitled Gravity for Prathomsuksa 3rd students of Hankha school was at highest
level ( x̄ =4.51).
Keywords: Learning Objects, Constructivist Theory
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1. บทนํา
ในช่วงของศตวรรษที่ 21 นี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร
ส่งผลให้มีการนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์
ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ คือ หน่วยการเรียนรู้ขนาดเล็กที่มี
เนื้อหาสมบูรณ์ในตัวเองเป็นอิสระ เลิร์นนิงอ็อบเจกต์แต่
ละหน่วยจะมีส่วนประกอบของไฟล์ดิจิตอลรูปแบบต่างๆ
ทั้ง รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่มีขนาดพอเหมาะ
สร้างตามรูปแบบสากลและนําเสนอเผยแพร่ออนไลน์หรือ
ออฟไลน์ก็ได้ [1]
วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งอยู่รอบๆ ตัวเรา เกี่ยวกับเรื่องราว
ในโลกธรรมชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามนุษย์
ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อนําประโยชน์จากที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ในชีวิตประจําวัน การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
จึงควรเน้นกระบวนการผู้เรียนเป็นผู้คิด ผู้เรียนเป็นผู้ลง
มื อ ปฏิ บั ติ การสั ง เกต การสํ า รวจตรวจสอบ การทํ า
โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ผู้เรียนมีการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะในการแก้ปัญหา
ลงมือปฏิบัติและประเมินผลการแก้ปัญหา และสรุปเป็น
องค์ความรู้ใหม่ จากแนวคิดของวิทยาศาสตร์ดังกล่าว
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist) เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดที่
สําคัญที่ว่า ความรู้จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง
โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ที่
เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน เพื่อสร้างและปรับโครงสร้าง
ทางปัญญาจากความรู้ใหม่ ที่เชื่อมโยงกับ ประสบการณ์
เดิมของตนเองโดยองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยให้เกิดการ
สร้างความรู้ [2]
จากที่มาและความสําคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การพั ฒ นาเลิ ร์ น นิ ง อ็ อ บเจกต์ ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีอย่าง
หนึ่งที่จะช่วยนําเสนอความรู้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสื่อการ
เรียนผ่านเทคโนโลยีต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีคุณภาพใน
เกณฑ์ระดับดีจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจากสื่อเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วย เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก
3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก มีคุณภาพในระดับดี
3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจากสื่อ
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
แรงโน้มถ่วงของโลก มีคะแนนผลการเรียนสูงกว่าก่อน
คะแนนก่อนเรียน
3.3 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจากสื่อ
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
แรงโน้มถ่วงของโลก มีความพึ่งพอใจในระดับดี
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลหันคา
ทั้งหมด 3 ห้อง จํานวน 124 คน
4.2 กลุ่มตัวอย่างในวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลหันคา โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก
ได้ห้องเรียนจํานวน 1 ห้อง นักเรียนจํานวน 41 คน
4.3 สิ่งที่ศึกษา ตัวจัดกระทํา ได้แก่ การเรียนด้วย
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
แรงโน้มถ่วงของโลก ผลของตัวจัดกระทํา ได้แก่ คะแนน
ทดสอบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการได้ เรี ยนด้ วย
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
แรงโน้มถ่วงของโลก
4.4 เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
สําหรับการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรือ่ ง แรงโน้มถ่วงของโลก ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2551 [3]
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi –
Experimental Research) และใช้แบบแผนการวิจัย
One group pre-test – post-test design ผู้วิจัยมี
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
5.1 การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ [4]
5.1.1 การเลือกเรื่องและกําหนดผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาเลือกเนื้อหาโดยการสอบถาม
คุ ณครู ผู้ สอนในการเลื อกเนื้ อหาที่ ใช้ ในการสร้ างและ
พัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยนําเนื้อหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของ
โลก สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
(2) กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ของ
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
แรงโน้มถ่วงของโลก แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จํานวน 3 ท่าน ตรวจความถูกต้อง
5.1.2 การออกแบบ
(1) นําเนื้อหาที่ได้มาจัดทํารูปแบบของ
เลิ ร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามองค์ประกอบของเลิร์ นนิ งอ็ อบ
เจกต์ ได้แก่ ชื่อเรื่อง, คําชี้แจง, วัตถุประสงค์, เนื้อหา,
แบบทดสอบ และในการออกแบบเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ครั้ง
นี้ผู้วิจัยใช้หลักการออกแบบสื่อตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์มาร่วมในการออกแบบโดยประกอบไปด้วย
- สถานการณ์ปัญหา (Problem Base)
เป็นการตั้งคําถามให้ผู้เรียนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
ขึ้นในการทดลองครั้งนี้
- แหล่งเรียนรู้ (Resource) เป็นข้อมูล
ในการทดลองเป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองสร้างความรู้ด้วยตัวเอง
- ฐานการช่วยคิด (Scaffolding) เป็น
ข้อมูลที่ช่วยในการหาคําตอบของผู้เรียน
- การโค้ช (Coaching) เป็นการเปลี่ยน
บทบาทของครูผู้สอนที่ปกติแล้วทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ มาเป็นการคอยให้คําปรึกษา
- การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration)
ได้ทําการเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตเพื่อแลกเปลีย่ นความคิด
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ซึ่งกันและกันได้ช่วยแก้ปัญหาภายในสื่อ จากนัน้ นําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
ถูกต้อง
5.1.3 การผลิต
(1) สร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash ตามที่ได้ออกแบบไว้ให้มี
องค์ประกอบที่ครบถ้วนชัดเจน
(2) นําสื่อเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิค 3 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพสื่อ
5.1.4 การทดสอบ
(1) นําเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหา
ข้อบกพร่องในการใช้งาน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องจึงไปใช้ใน
การวิจัยได้
5.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของ
โลก สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
อนุบาลหันคา โดยผู้เชี่ยวชาญ
5.2.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อเลิร์นนิงอ็อบเจกต์
5.2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
และด้านเทคนิคมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ [5]
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
4.51–5.00 คุณภาพดีมาก
3.51–4.50 คุณภาพดี
2.51–3.50 คุณภาพปานกลาง
1.51–2.50 คุณภาพพอใช้
1.00–1.50 คุณภาพควรปรังปรุง
5.2.3 นําแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3ท่านและเทคนิค 3 ท่าน ทํา
การประเมินคุณภาพของสื่อเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก

1/29/61 BE 11:44 AM

234

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 8 No. 2 July – December, 2017

5.3 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนด้วย เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
5.3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
5.3.2 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยกําหนดรูปแบบข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4
ตัวเลือก
5.3.3 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความแม่นตรง
เชิงเนื้อหาโดยใช้หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Consistency: IOC) พิจารณาว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมี
ข้อสอบแต่ละข้อตรงตามจุดประสงค์ [6]
5.3.4 คํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Consistency: IOC) แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามี
ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 30 ข้อ
5.3.5 นําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จํานวน 38 คน โดยข้อสอบที่นําไปใช้ในการวิจัยมี
ค่าดัชนีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และ
ค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่า 0.20 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
5.3.6 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบ ซึ่งข้อสอบชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
5.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา
5.4.1 ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว
ข้องกับวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
5.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใช้ เลิ ร์ นนิ งอ็ อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎี คอนสตรั คติ วิ สต์
เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ [5]
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
4.51–5.00 พึงพอใจในระดับมากที่สดุ
3.51–4.50 พึงพอใจในระดับมาก
2.51–3.50 พึงพอใจในระดับปานกลาง
1.51–2.50 พึงพอใจในระดับน้อย
1.00–1.50 พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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5.4.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้น
ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาดูความเหมาะสมของภาษา ความชัดเจน ความ
เหมาะสมก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.5.1 ชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและวิธีการใช้งานสื่อใช้
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
แรงโน้มถ่วงของโลก
5.5.2 ก่อนทําการทดลองสื่อ 1 สัปดาห์ ให้กลุ่ม
ตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) โดย
กําหนดเวลาทําข้อสอบ 30 นาที
5.5.3 หลังจากทําแบบทดสอบก่อนเรียนไป 1
สัปดาห์แล้วให้กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
โดยใช้เวลา 20 นาที
5.5.4 หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนเรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Post – test) โดยให้เวลาทําข้อสอบ 30 นาที
5.5.5 ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจ เพื่อนําไปทําการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
(dependent variables)
6. ผลการวิจัยและอภิปราย
6.1 การหาคุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนว
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เรื่ อ ง แรงโน้ ม ถ่ ว งของโลก
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
หันคา ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การหาคุณภาพของเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของ
โลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลหันคา โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาจํานวน 3 คน
รายการที่ประเมิน

คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

1. การนําเสนอเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความอดคล้อง
5
4
4
กับวัตถุประสงค์
1.2 เนื้อหาถูกต้องตาม
4
5
4
หลักสูตร
1.3 การเรียงลําดับของ
4
5
5
เนื้อหามีความเหมาะสม
1.4 เนื้อหามีความยากง่าย 4
4
4
เหมาะสมกับผู้เรียน
1.5 คําอธิบายมีความ
3
5
4
ชัดเจน
1.6 รูปแบบการถ่ายทอด
5
5
5
เนื้อหามีความน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย
4.16 4.66 4.33
2. ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา
2.2 เสียงประกอบมีความ 5
5
4
เหมาะสม
2.3 เสียงประกอบ
5
4
4
สอดคล้องกับเนื้อหา
2.4 ภาษาที่ใช้ถูกต้อง
4
4
4
ค่าเฉลี่ย
4.75 4.5 4
ค่าเฉลี่ยรวม
4.45 4.58 4.16

x̄

ระดับ
คุณภาพ

4.33

ดี

4.33

ดี

4.33

ดี

4.00

ดี

4.00

ดี

5.00 ดีมาก
4.33

ดี

4.66 ดีมาก
4.33

ดี

4.00
4.41
4.37

ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประเมิน
คุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิ ส ต์ เรื่ อ ง แรงโน้ ม ถ่ ว งของโลก สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.37 ซึ่งอยู่ในระดับดี
ตารางที่ 2 การหาคุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรั คติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วง
ของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคจํานวน 3 คน
รายการที่ประเมิน
1. การนําเสนอตัวอักษร
1.1 ขนาดของการตัวอักษรมี
ความชัดเจน
ค่าเฉลี่ย
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คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

x̄

ระดับ
คุณภาพ

4

4

5

4.33

ดี

4

4

5

4.33

ดี
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ตารางที่ 2 การหาคุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื่ อง แรงโน้มถ่วง
ของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคจํานวน 3 คน (ต่อ)
รายการที่ประเมิน

คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

2. การนําเสนอภาพ
2.1 ภาพมีความชัดเจน
4
5
5
สามารถสื่อความหมายได้
2.2 ภาพเคลื่อนไหว
4
5
4
เหมาะสมกับเนื้อหา
2.3 ภาพเคลื่อนไหวมีความ
4
5
5
เหมาะสมกับวัย
2.4ภาพประกอบมีความ
4
5
4
เหมาะสมกับเนื้อหา
ค่าเฉลี่ย
4
5 4.5
3. การนําเสนอเสียง
3.1 เสียงดนตรีประกอบมี
4
5
5
ความเหมาะสม
3.2 เสียงบรรยายมีความ
3
5
4
ชัดเจนเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
3.5 5 4.5
4. การนําเสนอเนื้อหา
4.1 ความตรงตามเนื้อหาของ 4
5
5
ภาพ
4.2 เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ 4
4
5
4.3 มีการนําเสนอที่น่าสนใจ 4
5
5
4.4 การออกแบบสื่อในลําดับ 4
5
4
รูปภาพ สี มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา
ค่าเฉลี่ย
4 4.75 4.75
5. การนําเสนอบทเรียน
5.1 บทเรียนใช้งานง่าย ไม่มี 3
4
4
ความซับซ้อน
5.2 บทเรียนสามารถทําให้
4
5
4
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
5.3 บทเรียนส่งเสริมให้
4
5
4
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
5.4 บทเรียนส่งเสริมการ
4
5
5
เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
5.5 บทเรียนมีความสวยงาม 4
5
4
น่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย
3.8 4.8 4
ค่าเฉลี่ยรวม
3.86 4.71 4.55

x̄

ระดับ
คุณภาพ

4.66

ดีมาก

4.33

ดี

4.66

ดีมาก

4.33

ดี

4.49

ดี

4.66

ดีมาก

4.00

ดี

4.33

ดี

4.66

ดีมาก

4.33
4.66
4.33

ดี
ดีมาก
ดี

4.49

ดี

3.66

ดี

4.33

ดี

4.33

ดี

4.66

ดีมาก

4.33

ดี

4.26
4.38

ดี
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประเมิน
คุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

1/29/61 BE 11:44 AM

236

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 8 No. 2 July – December, 2017

ปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38
ซึ่งอยู่ในระดับดี อาจเนื่องด้วยผู้วิจัยได้ออกแบบตาม
หลักโครงสร้างของ สติยา ลังกาพินธุ์ [4] และทฤษฎีกลุ่ม
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) สุมาลี ชัยเจริญ[2]
โดยมี การศึ กษาเอกสารอย่ างละเอี ยด และออกแบบ
โครงสร้างของเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของบทเรียนอย่างครบถ้วน นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้มี
ความเชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคโดยตรง และได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญ
6.2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนที่มตี ่อการใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรือ่ ง แรงโน้มถ่วง
ของโลก
(n=41)
คะแนนทดสอบ
S.D. t
p
x̄
ก่อนเรียน
8.88 2.39
23.81 0.00*
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15.95 1.96

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลหันคา มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อน
เรียนเท่ากับ 8.88 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่า
เท่ากับ 2.39 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเท่ากับ 15.95 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 1.96 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนและคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจเนื่องจากเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติ วิ สต์ เรื่ อง แรงโน้ มถ่ วงของโลก มี รู ปแบบเนื้ อหาที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน เนื้อหามีความ
ชั ด เจนถู ก ต้ อ ง และเหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นและผู้ เ รี ย น
สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
นอกจากนี้ยั งออกแบบตามหลั กของทฤษฎีคอนสตรั ค
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ติวิสต์ ซึ่งอาจทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประวิทย์ [7] ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ บนเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยอาศัย
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การวิจัยครั้งนี้สรุปว่า รูปแบบ
การเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการเรียนแบบร่วมมือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เป็ น รู ป แบบที่ มี
ประสิทธิภาพ
6.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้เลิรน์ นิงอ็อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจในการเรียนรูข้ องนักเรียน
ที่มีต่อการใช้เลิรน์ นิงอ็อบเจกต์ ตามแนว ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรือ่ งแรงโน้มถ่วงของโลก
(n = 41)

รายการที่ประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ความชัดเจนในการอธิบาย
แต่ละส่วนของเนื้อหา
1.2 การจัดเรียงลําดับขั้นตอนการ
นําเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย
1.3 ความเหมาะสมของรูปแบบ
และวิธีการนําเสนอ
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านการออกแบบ
2.1 สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
2.2 ภาพมีความสวยงาม ต่อเนื่อง
และน่าสนใจ
2.3 ขนาดและสีตัวอักษรชัดเจน
เหมาะสม
2.4 ภาพกับตัวอักษรมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกัน
2.5 น่าสนใจรูปแบบตัวอักษรอ่าน
ง่ายและสวยงาม
2.6 บทเรียนมีความสวยงาม
เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านการใช้งาน
3.1 ใช้งานง่ายต่อเนื่องไม่มีความ
ซับซ้อน
3.2 สนุกสนานเพลิดเพลินและมี
การเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เหมาะสม
3.3 สามารถทบทวนบทเรียนได้
ตลอดเวลา

x̄

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.51

0.76

มากที่สุด

4.44

0.71

มาก

4.41

0.73

มาก

4.45

0.73

มาก

4.56
4.54

0.76
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54

0.67

มากที่สุด

4.51

0.67

มากที่สุด

4.41

0.63

มาก

4.44

0.94

มาก

4.50

0.70

มากที่สุด

4.63

0.98

มากที่สุด

4.54

1.14

มากที่สุด

4.56

1.41

มากที่สุด
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ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจในการเรียนรูข้ องนักเรียน
ที่มีต่อการใช้เลิรน์ นิงอ็อบเจกต์ ตามแนว ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรือ่ งแรงโน้มถ่วงของโลก
(n = 41)
(ต่อ)
รายการที่ประเมิน

x̄

S.D.

3.4 กระตุ้นให้นักเรียนมีการ
ตอบสนองต่อบทเรียน
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านความสนใจของผู้เรียน
4.1 มีความสนใจและความชอบ
การเรียนในระดับไหน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

4.44

1.32

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

4.54

1.21

มากที่สุด

4.54

1.54 มากที่สุด

4.54
4.51

1.54
1.04

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจ
จึ งเท่ ากั บ 4.51 ซึ่ งอยู่ ในระดั บพึ งพอใจมากที่ สุ ดอาจ
เนื่องมาจากเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติ วิ สต์ เรื่ องแรงโน้ มถ่ วงของโลก สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหันคา ที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นนั้น เป็นบทเรียนที่กระชับ เข้าใจง่าย มีรูปแบบที่
เหมาะสมกั บวั ย ของผู้ เรี ยนจึ ง ทํ าให้ ผู้ เ รี ยนเกิ ดความ
สนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ในการเรี ย นรู้ ทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความสุขสอดคล้องกับ ณัฐาศิริ [8] จึงทําให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกดีมีความรู้สึก
ทางบวกต่อเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการนําเอาเลิร์นนิง
อ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้ม
ถ่วงของโลก ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและผู้เรียนจะได้เกิดการเรียนรู้สูงสุด
7.2 การนําเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ไปใช้ในการ
เรียนการสอนควรคํานึงถึงความพร้อมทางสถานที่และ
อุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ควรมีการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อน เช่น ลําโพง มีความชัดเจน
พร้ อ มใช้ ง าน หรื อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มใช้ กั บ
โปรแกรมทีจ่ ะสอนหรือไม่ เพราะถ้าอุปกรณ์ทางการเรียน
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ไม่อํานวยจะส่งผลต่อภาพทางการเรียนของผู้เรียนอาจจะ
ทําให้ผู้เรียนไม่เกิดความรู้สูงสุด
7.3 ก่อนเรียนด้วย เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนควรทําความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารการใช้ เ ลิ ร์ น นิ ง
อ็อบเจกต์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องแรงโน้ม
ถ่วงของโลก กิจกรรมภายในเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ก่อน
เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดและอธิบายแก่ผู้เรียนได้
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