
 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

   การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1” ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รวมกับการออกแบบ 
การเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค  แคแรยและแคเรย (Dick Carey and Carey,2005: 1-8) และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของจอยซและเวลล (Joyce and Weil, 2009 : 9) ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed  Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded design) 
โดยใชวิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง (Creswell and Plano Clark, 2007 : 67) 
รวมกัน การใชรูปแบบการวิจัย Pre - Experimental Design โดยประยุกตใชแบบแผนการทดลองแบบ
กลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน The One - Group Pretest - Posttest Design 
(มาเรียม  นิลพันธุ , 2555 : 144) ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) : การศึกษา 
ขอมูลพื้นฐาน สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 ข้ันตอนที่ 2 การพฒันา (Development : D1) เปนการออกแบบและพฒันา (Design and 
Development : D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : การทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอน 

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมิน 
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน 

กรอบแนวคิดการวิจัยและกรอบการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดของแตละข้ันตอน  
ดังในภาพที่ 3.1 และภาพที่ 3.2 ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 

  
ผลของการใช 

รูปแบบการเรียนการสอน 
 
 
 

- ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
- ความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการใชรูปแบบการเรียน
การสอน 
 

        

1. การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) 

 

 2. การพัฒนา (Development : D1)  
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and 

Development : D & D) 

 3. การวิจัย (Research : R2)  
เปนการนําไปใช (Implementation : I) 

 4. การพัฒนา (Development : D2) 
เปนการประเมินผล (Evaluation : E) 

 

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสตูรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
2. วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริง 
ของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เพื่อเติมเต็มทักษะ 
3. สังเคราะหหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
กับการพัฒนารปูแบบการสอนตามแนวคิดการสราง
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สาํหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
4. วิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู
ของผูเรียน โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
ดานการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ 
5. ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอน
คณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

 1. สรางโครงรางรปูแบบการสอนตามแนวคิดการ 
สรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญดาน 
การพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร 
จํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรปูแบบ
คูมือการใชรูปแบบ แผนการสอน และนําไป
ทดลองใชเพื่อหาประสทิธิภาพ 
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. ตรวจสอบเครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ 
5. ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน 
และเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลใหสมบูรณ 

 นํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชทดลอง
จริงกบักลุมทดลอง มีข้ันตอนดังน้ี 
1. ช้ีแจงทําความเขาใจกับผูเรียน 
2. ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียน กอนเรียน 
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบ 
และแผนการจัดการเรียนรู 
4. ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียน หลงัเรียน 
 

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน กอนและหลงัการใช
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการใชรปูแบบการเรียนการสอน 
 

 

 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 ผลท่ีไดรับ 

จากการดําเนินการวิจัย 

   
 

  

 
ข้ันที่ 1 

การวิจัย (Research) 

R  
การวิเคราะหขอมูลพืน้ฐาน 

(Analysis : A) 
 

 1. ศึกษาขอมูลพืน้ฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
2. วิเคราะหสภาพท่ีคาดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพท่ีเปนจริง
ของการจัดการศึกษาสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรเพื่อเติมเต็มทักษะท่ีตองมีมากอน 
(Prerequisite Skills) 
3. สังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการสอน 
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 
4. วิเคราะหผูเรยีน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรยีน โดยการสัมภาษณ 
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ 
5. ศึกษาความคิดเหน็ของอาจารยผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร 

 

ขอมูลพื้นฐานสําหรับ 
การสรางและพัฒนารปูแบบ 

การเรยีนการสอน 
 

     
 

ข้ันที่  2 
การพัฒนา 

(Development) 

D  
การออกแบบและพัฒนา 

(Design and Development 
: D & D) 

 1. สรางโครงรางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎ ี
คอนสตรคัติวิสต เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร 
จํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบ คูมือการใชรูปแบบ แผนการสอน 
และนําไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ 
3. สรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและนําไปทดลองใชกับนกัเรยีนเพื่อหาประสิทธิภาพ 
5. ปรับปรุงแกไขรปูแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 
ใหสมบูรณ 

 

(ราง) 
รูปแบบการเรียนการสอน 

และเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
ท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญ 

และทดลองใช ซ่ึงมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 

     
 

ข้ันที่ 3 
การวิจัย (Research) 

	R  
การนําไปใช 

(Implementation : I) 

 นํารูปแบบการเรยีนการสอนไปใชทดลองจริงกับกลุมทดลอง  มีขัน้ตอนดังนี ้
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับผูเรียน 
2. ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียน 
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบฯและแผนการจัดการเรียนรู 
4. ติดตาม พัฒนาความสามารถในการใชรูปแบบการเรียนการสอนและจิตตนิสัย 
ของนักเรยีนระหวางเรียน 
5. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 

 รูปแบบการสอนตามแนวคิด
การสรางองคความรูตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรยีน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรบันักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีผานการทดลองใช 

     
 
 

    

 
ข้ันที่ 4 

การพัฒนา 
(Development) 

 D  
การประเมนิผล 

(Evaluation : E) 
และปรับปรุงแกไขรูปแบบ 

  
1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังการใชรูปแบบการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร 
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

 ปรับปรุง/แกไข 
 

                  ไมผาน 
 
     พิจารณาผลการประเมนิ 

 
 

               ผาน 

     
ขยายผลการใชรูปแบบ 

การเรยีนการสอน 
 รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 ฉบับสมบูรณ  สามารถนําไปใชและเผยแพรตอไป 

 
ภาพท่ี 3.2  กรอบการดําเนินการวิจัย 
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ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) 

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 2. เพื่อวิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริง 
ของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) 
 3. เพื่อสังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. เพื่อศึกษาวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานและวิธีการเรียนรูของผูเรียน 
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

ที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง เพื่อเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) 
ผูวิจัยศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาวิเคราะหขอมูล 
พื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหเปาหมาย มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห 
สภาพที่คาดหวัง ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค กับสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ขอคนพบ
ในการศึกษาวิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงระยะเวลา 6 ป 
ที่ผานมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
เขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ : O - NET) และการทดสอบทางการศึกษาข้ันสูง (A – NET) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติ (Programfor International Student 
Assessment) หรือ PISA, (Trends in International Mathematics and Science Study หรือ TIMSS) 
รวมทั้งศึกษา วิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน โดยการสัมภาษณผูสอนคณิตศาสตร 
อยางไมเปนทางการ 
 2. ระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค ผูวิจัยวิเคราะหประเด็นที่ตองนํามาแกไขและพัฒนา 
วิเคราะหชองวางสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง นําไปสูการระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค 
 3. สังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการ 
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และทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักการ 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 
ของดิกค แคแรยและแคเรย (Dick Carey and Carey, 2005: 1-8 ) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ของจอยซ และเวลล (Joyce and Weil,2009 : 9) กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) 
การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded design) วิเคราะหแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การจัดการศึกษาคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหมแนวทางการจัดการเรียนรู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 

4. ศึกษาวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
ในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ 

5. ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด 
ในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู  ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
มีดังน้ี 
 1. แบบวิเคราะหเอกสารขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการศึกษาสภาพที่คาดหวัง 
และสภาพที่เปนของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และเอกสารแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียน 

2. แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตรเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 ดําเนินการดังน้ี 
 1. แบบวิเคราะหเอกสารดําเนินการสราง ดังน้ี 
    1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 
    1.2 สรางแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสารจําแนกเปนสภาพที่
คาดหวังและสภาพที่เปนจริง 
    1.3 นําแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางข้ึน เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
โดยใชแบบประเมินความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบวิเคราะหเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน 
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ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร 
กําหนดเกณฑการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี (มาเรียม นิลพันธุ , 2555 : 179) 
  ระดับ  5  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองมากที่สุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยที่สุด 
 การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของแบบวิเคราะหเอกสารที่ใช 
ในการศึกษาขอมลูพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการศึกษาสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริง 
ของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพฒันา 
รูปแบบการเรียนการสอน สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ผลการพิจารณาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสารตามแนวความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังน้ี (มาเรียม นิลพันธุ , 2555 : 196) 
  คาเฉลี่ยคะแนน  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยคะแนน  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก 
  คาเฉลี่ยคะแนน  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง 
  คาเฉลี่ยคะแนน  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย 
  คาเฉลี่ยคะแนน  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยที่สุด 
 พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ไมเกิน 1.00  ซึ่งแสดงวาแบบวิเคราะหเอกสารที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลได 
 1.4 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม/ 
สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร อยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการ คาความเหมาะสม/
สอดคลองมีคาเฉลี่ย ( x ) ต้ังแต 4.80 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต้ังแต 0.00 – 0.45 ซึ่ง
แสดงวาแบบวิเคราะหเอกสารที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลได (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 จากข้ันตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสารที่ใชในการศึกษาพืน้ฐานเชิงนโยบายการจดัการศึกษา 
และผลการศึกษา สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สรุปไดดังภาพที่ 3.3 
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 2. แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 

วิธีการเรียนรูและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรดําเนินการสราง 
ดังน้ี 
 2.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกบัวิธีการสรางแบบสมัภาษณ 
 2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อนํามากําหนด
เปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ 
 2.3 กําหนดโครงสรางและประเด็นการสมัภาษณ 
 2.4 สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรู 
ที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใชแบบระเมินความสอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็น 
ในการสัมภาษณที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอน 
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ผลการพิจารณาคาเฉลี่ย ( x ) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณ 
ตามแนวความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑการพิจารณา
ของผูเช่ียวชาญ และการแปลความหมายเชนเดียวกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง 
แบบวิเคราะหเอกสาร 

ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกบัวิธีการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 

สรางแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสาร 

จําแนกเปนสภาพที่คาดหวังและสภาพทีเ่ปนจริง 

นําแบบวิเคราะหเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง

(Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

นําแบบวิเคราะหเอกสารที่ตรวจสอบ หาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ 

และปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําไปวิเคราะหเอกสาร 

ภาพที่ 3.3  แสดงข้ันตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 
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 2.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม/ 
สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณ อยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการ ทั้งในประเด็นของผูรับการสัมภาษณ 
แนวทางการสัมภาษณ ข้ันตอนการสัมภาษณและข้ันตอนการสรุป มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ( x ) ต้ังแต 4.80 – 5.0 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ต้ังแต 0.00 – 0.45 ซึ่งแสดงวาแบบสัมภาษณที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองสามารถนําไปใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลได (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 จากข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณที่ใชศึกษาขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจดั 
การเรียนรูที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสรุปได ดังภาพที่ 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา เก่ียวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ 

 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคดิหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

การสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ 

กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ 

นําแบบสัมภาษณท่ีตรวจสอบหาคุณภาพจากผูเชีย่วชาญ 

และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ 

สรางแบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร แลวนําแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเชีย่วชาญจํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

 

ภาพท่ี 3.4  แสดงข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 



71 
 

วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ใชแบบวิเคราะหเอกสารในการศึกษาขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อเติมเต็ม 
ทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) สังเคราะหแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
รูปแบบการพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร การสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
ของนักเรียน สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 2. ใชแบบสัมภาษณในการวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน 
โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ 
 
การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใช 
 1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความตรงตาม 
โครงสราง (Construct Validity) ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และประเมินความสอดคลอง 
เชิงโครงสราง ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน 
ความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณตามความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สวนที่เปน
ขอเสนอแนะมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Validity) 
 2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารขอมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
และผลการศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน รวมทั้งขอมูล
พื้นฐาน วิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
ซึ่งไดมาจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ ใชการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) ตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค จันทวานิช (2545: 17) 
ซึ่งมี 5 ข้ันตอน คือการใชแนวคิดทฤษฎีและการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห การตรวจสอบขอมลู 
การจดบันทึกและทําดัชนีขอมูลการทําขอสรุปช่ัวคราวและการกําจัดขอมูลและการสรางขอสรปุ 
 จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เปนการ 
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เปนการวิเคราะห 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีการ
ดําเนินการ 

แหลงขอมูล 
กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือ 
ท่ีใชใน 

การทําวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติ 

ท่ีใช 
ผลท่ีไดรับ 

1. การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานเชิงนโยบาย 
ในการจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
 
 
2. การวิเคราะหสภาพ 
ที่คาดหวังตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของหลักสูตร
กับสภาพที่เปนจริง 
ของการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรเพื่อเติมเต็ม
ทักษะที่ตองมีมากอน 
(Prerequisite skills)  

การวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห
เอกสาร 
 
 

หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
 
 
 
 
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

แบบวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห
เอกสาร 

การวิเคราะห
เน้ือหา 
(content 
analysis) 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห
เน้ือหา 
(content 
analysis) 

ขอมูลพื้นฐาน 
เชิงนโยบาย 
ในการจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
 
ขอมูลมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
ไดชองวางระหวางส่ิง
ที่คาดหวังกับส่ิงที่
เปนอยู ไดขอมูล
ทักษะที่ตองมีมากอน 
(Prerequisite skills)
และจุดประสงค
ทางดานความรู 
ทักษะและจิตตนิสัย 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เปนการวิเคราะห 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีการ
ดําเนินการ 

แหลงขอมูล
กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือ 
ท่ีใชใน 

การทําวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติ 

ท่ีใช 
ผลท่ีไดรับ 

3. สังเคราะหแนวคิด
หลักการและทฤษฎีที่
เก่ียวของกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร 
การสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
คณิตศาสตรของนักเรียน 
 
 
 
4. วิเคราะหผูเรียน
สํารวจขอมูลพื้นฐาน
วิธีการเรียนรู 
ของผูเรียน 
 
5. ศึกษาความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญการ
สอนคณิตศาสตร
เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร 

การวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
การสัมภาษณ
อยางไมเปน
ทางการ 

เอกสารแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่
เก่ียวของกับการ
พัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร 
การสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียน 
 
ผูเชี่ยวชาญการ
สอนคณิตศาสตร 
 
 
 
ผูเชี่ยวชาญการ
สอนคณิตศาสตร 

แบบวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสัมภาษณ
อยางไมเปน
ทางการ 
 
 
แบบสัมภาษณ
อยางไมเปน
ทางการ 

การวิเคราะห
เน้ือหา (content 
analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห
เน้ือหา (content 
analysis) 
 
 
การวิเคราะห
เน้ือหา (content 
analysis) 
 

ขอมูลแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย 
ที่เก่ียวของกับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
ขอมูลพื้นฐาน
วิธีการเรียนรู 
ของนักเรียน 
 
 
ขอมูลความตองการ
จําเปนในการสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียน 
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ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development : D & D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ผูวิจัยไดพัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยนําขอมูลที่ได
จากข้ันตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนโครงรางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที ่1 แลวใหผูเช่ียวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน 
ตรวจสอบคุณภาพของโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรยีน
การสอน แลวนําไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบ
ความเปนไปไดและประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
 
วัตถุประสงค 
     1. เพื่อพัฒนารางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

   2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 
             3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือ 
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    4. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมอืทีใ่ชในการเกบ็ 
รวบรวมขอมูล 
 
วิธีดําเนินการ 

การดําเนินการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
มีรายละเอียดดังน้ี 
             1. พัฒนารางรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
โดยนําขอมูลที่เปนผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรางรูปแบบการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) 
             2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนว 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 
และเครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) จํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบ 
การเรียนการสอน 
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              3. ตรวจสอบคุณภาพเพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือ 
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเช่ียวชาญ 
              4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ 
รวบรวมขอมูลโดยการทดลองใชภาคสนาม 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีดังน้ี 
              1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) 
     2. เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ไดแกคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 
     3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) จํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบในการวัดผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรยีน
การสอน 

 

         การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 
  1. การสังเคราะหรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร สาํหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1.1 นําขอมูลพืน้ฐานที่ไดศึกษาวิเคราะหในจากข้ันตอนที่ 1 มาใชในการสงัเคราะหรปูแบบ 
การสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ซึง่ประกอบดวย 
องคประกอบ 3 องคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ 
และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช 

องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค ประกอบดวย  
   จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของ ดีนส (Dienes’s Theory of 

Mathematics Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรูรวมกัน 
(Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมือ แบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted 
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Individualization หรือ TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมดขางตน 
สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สามารถพัฒนาเปนหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไดดังน้ี 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของกฎของภาวะสมดุล (The Dynamic 
Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของกับผูเรียน 3 ข้ัน 
คือ ข้ันที่ 1 เปนข้ันพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศนในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ  เชน การที่เด็กเรียนรู 
จากของเลนช้ินใหม โดยการเลนของเลนช้ินน้ัน ข้ันที่ 2 เปนข้ันที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากข้ึน 
ซึ่งเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic) กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และข้ันที่ 3 
เปนข้ันที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลาน้ัน ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดสิ่งที่เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศน 
เดียวกันน้ัน จะชวยในการไดมาซึ่งมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนได
เปนอยางดี 

กฎการสราง (The constructivity principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรูวา
ผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรูเพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญและมั่นคง และจากพื้นฐานที่มั่นคงเหลาน้ี จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร ซึ่งแนวคิดของ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทฤษฎีน้ีมีกรอบแนวคิดที่สําคัญดังน้ี ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ความรู 
และประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน ครู และเพือ่น 
มีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ต้ังคําถามทาทายความสามารถ 
กระตุนสนับสนุนและใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน ซึ่งการเพิ่มพลัง 
การเรียนรูของผูเรียนดังน้ี ข้ันที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) ข้ันที่ 2 
การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict) ข้ันที่ 3 
ความขัดแยงทางปญญานํามาซึ่งการไตรตรอง (reflection) ข้ันที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัด
โครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) ข้ันที่ 1 ถึง ข้ันที่ 4 เกิดเปนวงจรโดยประสบการณของผูเรียน 
มีผลตอการเกิดของวงจรและวงจรน้ีเองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment) 
การเรียนรูใหกับตนเอง 

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

 
องคประกอบเชิงกระบวนการ  
   จากการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดีนส (Dienes’s Theory of 

Mathematics Learning) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) แนวคิดของการเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) และการเรียนแบบรวมมอื แบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมดขางตน 
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สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หรือที่เรียกวา “IPDSPIL Model” ประกอบดวย 6 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมและนําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนข้ันที่ครแูบงนักเรียนออกเปนกลุม
แบบคละความสามารถ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง และนักเรียนออน คละกัน กลุมละ 4 คน 
(นักเรียนเกงจับคูกับนักเรียนออน นักเรียนปานกลางจับคูกับนักเรียนปานกลาง) ครูแจงจุดประสงค 
การเรียนรูใหนักเรียนทราบและนําเขาสูบทเรียน 

ข้ันที ่2 ข้ันนําเสนอปญหา (Problem Presentation) ครูนําเสนอปญหาหรือเหตุการณหรือสถานการณ 
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ต้ังไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหาครคูวรมี
การใหปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหน่ึง ในการเลือกปญหา ครูควรเลือกปญหาที่นาสนใจและที่ให
นักเรียนมีประสบการณในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับบริบท
ในชีวิตจริงของนักเรียน 

ข้ันที ่3 ข้ันการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) นักเรียนวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา 
เพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนผูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถาม หรือปญหา 
และครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรยีนแกปญหาในข้ันตอนน้ีครคูวร 
ใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจนครูมีความแนใจวานักเรียนเกิดความเขาใจ 
และสามารถแกปญหาน้ัน ๆ ไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา นอกจากน้ี สิ่งสําคัญ 
ของช้ันเรียน คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ หรอืเครือ่งมอื
ตาง ๆ  ที่นักเรียนตองการ 

ข้ันที่ 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) นักเรียนนําเสนอคําตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช เพื่อใหเกิด 
การแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด โดยนักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหาหลังจากที ่
ครูนําเสนอปญหา และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคลถึงวิธีการ 
ที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผล เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียน และในระหวางที่นักเรียน
รายงานคําตอบน้ันครูอาจใชคําถาม เพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไมคุณถึง
เริ่มตนดวย... คุณแกปญหาน้ันอยางไรบอกไดไหมวาคุณไดคําตอบมาไดอยางไร หรือคุณบอกไดไหมวา
กําลังคิดอะไรอยู ? เปนตน 
  ข้ันที่ 5 ข้ันฝกทักษะและ (Practical) นักเรียนฝกทักษะจากโจทย หรือสถานการณที่ครูกําหนดให 
แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดและเหตุผลที่ใช โดยครูเปนผูใชคําถามนําใหเกิดการอภิปราย โดยครูและนักเรียน 
ชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใช หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว 
นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปรายถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม 
เชน คําตอบทั้งสองน้ีเหมือนหรือตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากที่กลาวมาน้ี 
อีกหรือไม เปนตน และครูควรเช่ือมการอภิปรายโดยถามคําถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ 

ข้ันที่ 6 ข้ันบูรณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสูชีวิตประจําวันและช่ืนชมความสําเร็จ (Integration 
and Linking to Life) ครูใหนักเรียนลองคิดโจทยหรือสถานการณในชีวิตประจําวันวาความรูที่เรียนมา 
สอดคลองกับเรื่องใดในชีวิตประจําวันบางหลังจากน้ันครแูละนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบประจํา 
บทเรียน นักเรียนจับคูกันภายในกลุมตรวจสอบความถูกตอง แลวนําคะแนนแตละคนภายในกลุมรวมกัน 
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เปนคะแนนของกลุม และประกาศช่ืนชมความสําเร็จของแตละกลุมและติดประกาศชมเชยใหกับกลุมที่
ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ 

 

องคประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช 
   1. ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุนใหผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ ไดแก 
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลา 
ในการแสดงออก ความกระตือรือรนในการเรียน การทํางานกับผูอื่น การทํางานเปนกลุม และความสามารถ 
ในการแกปญหา 

   2. ปจจัยสนับสนุน 
       2.1 การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย ขนาดจํานวน 4 คน 
       2.2 การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับกจิกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสรางองคความรู

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ดังแสดงใน ตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2  การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) 
 

กระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฏ/ีรูปแบบ 

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของ
ดีนส (Dienes’s Theory of 
Mathematics Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

(Constructivist Theory) 

การเรียนรูรวมกัน 
(Collaborative Learning) / 
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม

ชวยรายบุคคล(Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) 

ขั้นที ่1 
ขั้นเตรียมและนําเขาสู
บทเรียน 
(Introduction) 

 การจัดการเรียนการสอนตองอยู
บนพ้ืนฐานวาอะไรที่นักเรียนแตละ
คนควรรูการจัดการเรียนการสอน
ควรพิจารณาวาจะสามารถพัฒนา
แนวคิดทางคณิตศาสตรของผูเรียน
ไดอยางไร 

 การใหความสําคัญกับการ
กระตุนใหผูเรียนมีบทบาท และ
กระตอืรือรนในกระบวนการเรียนรู  

 กฎของภาวะสมดุล (The 
Dynamic Principle) กฎนี ้
กลาววา ความเขาใจที่แทจริงใน 
มโนทัศนใหมนั้นเปนพัฒนาการ 
ที่เก่ียวของกับผูเรียน คือเปนขั้น
พ้ืนฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศน
ในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน
การที่เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหม
โดยการเลนของเลนชิ้นนั้น 

 ความรูและประสบการณเดิมเปน
พ้ืนฐานของการสรางความรูใหม 

 ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
เชน ครูและเพ่ือน มีสวนชวยใน
การสรางความรู 

 ครูมีบทบาทในการจัดบริบท 
การเรียนรู ตั้งคําถามทาทาย
ความสามารถ กระตุนสนับสนุน
และใหความชวยเหลือการสราง
ความรู 

 ผูเรียนเปนผูกระตือรือรน 
ในการเรียน 

 ผูเรียนตองมีความอยากรู 
อยากเห็น (coriosity) และเกิด
ความขัดแยง (conflict) 

 ความขัดแยงทางปญญานํามาซ่ึง
การไตรตรอง (reflection) 

 การสรางความรูของผูเรียนแต
ละคนตางกัน และตางจากที่ผูสอน
คาดหวัง ผูสอนตองยอมรับและ
จัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผูเรียนคิด 

 การจัดกลุม (Teams)  
ในการจัดกลุมจะแบงนักเรียนคละ
ความสามารถทางการเรียนกลุมละ 
4 คน มีนักเรียนที่มีความสามารถ
สูง ปานกลางและต่ํา เปนอัตราสวน
1:2:1 

 มีการแบงอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบซ่ึงกันและกันระหวางครู
กับนักเรียน (Shared Authority)
หองเรียนแบบดั้งเดิมครูเปน
ศูนยกลางของการเรียนรู 
ครูมีอํานาจสูงสุดในการกําหนด
เปาหมายของการเรียนรู แตสําหรับ 
หองเรียนที่มีการรวมมือกันเรียนรู
ครูและนักเรียนจะรวมกันกําหนด
เปาหมายของการเรียนรู กิจกรรม 
ที่หลากหลายและวิธีการในการ
ประเมินผลตามความสนใจของ
นักเรียน โดยยึดตามกรอบของ
หลักสูตรและบริบทของเร่ืองที่เรียน 

 เปนการเรียนรูกลุมยอยเปน
กระบวนการทางสังคม ซ่ึงผูเรียน
จะเกิดการเรียนรูจากการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
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ตารางท่ี 3.2  การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model)  (ตอ) 
 

กระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฏ/ีรูปแบบ 

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร 
ของดนีส (Dienes’s Theory of 

Mathematics Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

(Constructivist Theory) 

การเรียนรูรวมกัน 
(Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม

ชวยรายบุคคล(Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) 

ขั้นที ่2 
ขั้นนําเสนอปญหา
(Presentation) 

 กฎความหลากหลายของการรับรู
(The Perceptual Variability 
Principle) กฎนี้เสนอแนะวาการ
เรียนรูมโนทัศนจะมีประสิทธิภาพดี
เมื่อผูเรียนมีโอกาสรับรูมโนทัศน
เดียวกันหลายๆ รูปแบบผานบริบท
ทางกายภาพ นั่นคือ การจัดสิ่งที ่
เปนรูปธรรมที่หลากหลายใหผูเรียน
เพ่ือใหเขาใจโครงสรางทางมโนทศัน
เดียวกันนั้น จะชวยในการไดมาซ่ึง
มโนทัศนทางคณิตศาสตร
(Mathematical concept) 
ของผูเรียนไดเปนอยางด ี

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรม
การไตรตรอง การสื่อสาร และการ
อภิปราย ซ่ึงทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา 

 ครูทําหนาที่เปนผูประสานงาน
เพ่ือเชื่อมโยงความรู (Mediators) 
ครูจะตองเปนผูใหความชวยเหลือ
นักเรียนในการเชื่อมโยงขอมูลใหม
ใหเขากับประสบการณเดิมของ
นักเรียนและสามารถขยายไปสู
ขอบเขตของการเรียนรูในบริบท 
อ่ืน ๆ 

 ครูชวยใหนักเรียนเขาใจถึง
บทบาทของตนเองวาจะตอง
ดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดปญหา
ความสงสัย นอกจากนั้นครูยงั
สามารถชวยแนะนําใหนักเรียน
ทราบวาจะเรียนรูไดอยางไร 
ซ่ึงบทบาทนี้ของครูถือวามี
ความสําคัญมากในกระบวนการ
รวมมือกันเรียนรู 

ขั้นที ่3 
ขั้นการวิเคราะหขอมูล 
(Analysis) 

 ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มี
โครงสรางมากขึ้น ซ่ึงเปนโครงสราง
ที่คลายคลึง (Isomorphic) กับ
โครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะ
ไดเรียน 

 ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่
จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศน
เหลานั้นไปใชชีวิตประจําวัน 

 ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวย
ตนเอง 

 ไตรตรองสิ่งที่ไดจากการ
อภิปรายกับผูอ่ืน ผูสอนมีหนาที่ 
จัดสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ใหเหมาะสม ตั้งประเด็นปญหา 
ที่ทาทาย และชวยเหลือใหผูเรียน
สรางความรูไดเอง 

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรม
การไตรตรอง การสื่อสาร และการ
อภิปราย ซ่ึงทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา 

 การไตรตรองกระตุนใหเกิด 
การจัดโครงสรางใหมทางปญญา
(cognitive restructuring) 
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ตารางท่ี 3.2 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model)  (ตอ) 
 

กระบวนการเรียน
การสอนของ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

แนวคิด/ทฤษฏ/ีรูปแบบ 

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตรของดนีส 
(Dienes’s Theory of Mathematics 

Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

(Constructivist Theory) 

การเรียนรูรวมกัน 
(Collaborative Learning) /
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม

ชวยรายบุคคล 
(Team Assisted 

Individualization หรือ TAI) 
ขั้นที่ 4 
ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู (Sharing) 

 กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร  
(The mathematical variability principle)
กฎขอนี้กลาวอางวา การอางอิงมโนทัศน 
ทางคณิตศาสตร (Generalization of 
mathematical concept ) หรือการนํามโน
ทัศนทางคณิตศาสตรไปใชจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ถาตัวแปรที่ไมเก่ียวของกับมโนทศัน
นั้นเปลี่ยนไปอยางระบบ  ในขณะที่คงไวซ่ึงตัว
แปรที่เก่ียวของกับมโนทัศนนั้น ๆ 

 การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในตัวผูเรียนจากการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ภายนอก 

 ผูเรียนแตละคนจะสราง
ความรูดวยวิธีการแตกตางกัน
เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดสือ่สาร
และมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนโดย
ผูสอนคอยชวยเหลือใหผูเรียน
นําความรูที่มีอยูออกมาใช 

 มนุษยสรางความรูผาน
กิจกรรมการไตรตรอง 
การสื่อสาร และการอภิปราย 
ซ่ึงทําใหพวกเขาสราง
ประสบการณในการแกปญหา 

 การปฏิสัมพันธกับเพ่ือน 
(peer interaction) กอใหเกิด
ความขัดแยงทางปญญา
(cognitive conflict) 

 มีการจัดกลุมของนักเรียน
แบบคละความสามารถ 
(Heterogeneous Grouping) 
ทัศนะประสบการณ ภูมิหลัง
ของนักเรียนทั้งหมดเปนสิ่ง
สําคัญมากที่จะทําใหคุณภาพ
ของการเรียนรูสูงขึ้น สําหรับ
หองเรียนที่รวมมือกันเรียนรู 
นักเรียนตองมีการเรียนรู 
จากบุคคลอ่ืน เพราะจะให
ความสําคัญกับแนวคดิ 
ประสบการณและพ้ืน
ฐานความรูของนักเรียนทุกคน 

 มีการแลกเปลี่ยนความรู 
ซ่ึงกันและกันระหวางครู 
กับนักเรียน (Shared 
Knowledge) 

 ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ 
คือ ใชการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน ใชปฏิสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด ใชความรับผิดชอบใน
ตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย 
ใชทักษะทางสงัคมและใชทักษะ
ในกระบวนการกลุม 
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ตารางท่ี 3.2 การสังเคราะหกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสรางองคความรู 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรยีนรู 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model)  (ตอ) 
 

กระบวนการ
เรียนการสอน

ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

แนวคิด/ทฤษฏ/ีรูปแบบ 

ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร
ของดนีส (Dienes’s 

Theory of Mathematics 
Learning) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

(Constructivist Theory) 

การเรียนรูรวมกัน 
(Collaborative Learning) / 
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุม

ชวยรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) 

ขั้นที่ 5 
ขั้นฝกทักษะและ
บูรณาการแนวคิด
(Practical and 
Integration) 

 กฎการสราง (The 
constructivism principle) 
กฎขอนี้ใหความสําคัญกับ
ความสรางความรูวาผูเรียน
ควรไดพัฒนามโนทัศนจาก
ประสบการณในการสราง
ความรูเพ่ือกอใหเกิดความรู
ทางคณิตศาสตรที่สําคัญและ
มั่นคง และจากพ้ืนฐานที่มั่นคง
เหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะห
ทางคณิตศาสตร 

 ทฤษฎีนี้เนนวาความรูเปนสิ่งที่ปลูกสรางขึ้น
โดยผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณที่
มีอยูเปนพ้ืนฐานในการสรางความรูใหม 

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง 
การสื่อสาร และการอภิปราย ซ่ึงทําใหพวกเขา
สรางประสบการณในการแกปญหา 

 

ขั้นที่ 6 ขั้น
เชื่อมโยงสู
ชีวิตประจําวัน
และชื่นชม
ความสําเร็จ 
(Linking to Life 
and 
Appreciation) 

 กฎการสราง (The 
constructivism principle) 
กฎขอนี้ใหความสําคัญกับ
ความสรางความรูวาผูเรียน
ควรไดพัฒนามโนทัศนจาก
ประสบการณในการสราง
ความรูเพ่ือกอใหเกิดความรู
ทางคณิตศาสตรที่สําคัญและ
มั่นคง และจากพ้ืนฐานที่มั่นคง
เหลานี้ จะนําไปสูการวิเคราะห
ทางคณิตศาสตร 

 มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง 
การสื่อสาร และการอภิปราย ซ่ึงทําใหพวกเขา
สรางประสบการณในการแกปญหา 

 ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับ
ความรวมมือกันของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุม และโอกาสประสบ
ความสําเร็จที่เทาเทียมเขาไวดวย
เสมอ เพียงแตการนํามาใชใน
แนวทางที่ตางกัน 

 ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ 
คือ ใชการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด 
ใชความรับผิดชอบในตัวเองตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย ใชทักษะ
ทางสังคม และใชทักษะใน
กระบวนการกลุม 

 

        ผลการพัฒนาไดรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) มีรายละเอียดแสดงในภาพที ่3.5 
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รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) 

 

องคประกอบเชิงกระบวนการ
การเรียนการสอน 

 

องคประกอบเชิงเง่ือนไข 
การนํารูปแบบไปใช 

 “IPDSPIL Model” 
ประกอบดวย 6 ข้ันตอน  

 
ปจจัยเอื้อตอการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่
กระตุนใหผูเรียนตองไดรับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จ ไดแก ความรับผิดชอบ 
ตอตนเองและผูอ่ืน ความกลาในการตัดสินใจ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกลาใน 
การแสดงออก ความกระตือรือรนในการเรียน 
การทํางานกับผูอ่ืน การทํางานเปนกลุม 
และความสามารถในการแกปญหา 
 
ปจจัยสนับสนนุ 
1. การจัดกลุมผูเรียน ควรจัดเปนกลุมยอย 
ขนาด จํานวน 4 คน 
2. การยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับกิจกรรม 

 
ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมและนําเขาสูบทเรียน 
(Introduction) 
ข้ันท่ี 2 ข้ันนําเสนอปญหา 
(Problem Presentation) 
ข้ันท่ี 3 ข้ันการวิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis)  
ข้ันท่ี 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) 
ข้ันท่ี 5 ข้ันฝกทักษะและ (Practical) 
ข้ันท่ี 6 ข้ันบูรณาการแนวคิดและ
เชื่อมโยงสูชีวิตประจําวันและชื่นชม
ความสําเร็จ  
(Integration and Linking to Life) 
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ภาพที่ 3.5  IPDSPIL Model (ตอ) 
 

องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
 

กฎของภาวะสมดุล (The Dynamic Principle) กลาววา ความเขาใจที่แทจริงในมโนทัศนใหมน้ันเปนพัฒนาการที่เก่ียวของกับผูเรียน 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เปนขั้นพื้นฐานที่ผูเรียนประสบกับมโนทัศน 
ในรูปแบบที่ไมมีโครงสรางใด ๆ เชน การที่เด็กเรียนรูจากของเลนชิ้นใหมโดยการเลนของเลนชิ้นน้ัน ขั้นที่ 2 เปนขั้นที่ผูเรียนไดพบกับกิจกรรมที่มีโครงสรางมากขึ้น ซ่ึงเปนโครงสรางที่คลายคลึง (Isomorphic)  
กับโครงสรางของมโนทัศนที่ผูเรียนจะไดเรียน และ ขั้นที่ 3 เปนขั้นที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่จะเห็นไดถึงการนํามโนทัศนเหลาน้ันไปใชชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการจัดส่ิงที่เปนรูปธรรม 
ที่หลากหลายใหผูเรียนเพื่อใหเขาใจโครงสรางทางมโนทัศนเดียวกันน้ัน จะชวยในการไดมาซ่ึงมโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematical concept) ของผูเรียนไดเปนอยางด ี

กฎการสราง (The constructivism principle) กฎขอน้ีใหความสําคัญกับความสรางความรูวาผูเรียนควรไดพัฒนามโนทัศนจากประสบการณในการสรางความรู เพื่อกอใหเกิดความรูทางคณิตศาสตร 
ที่สําคัญและม่ันคง และจากพื้นฐานที่ม่ันคงเหลาน้ี จะนําไปสูการวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังน้ี ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐานของการสรางความรูใหม ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เชน ครูและเพื่อน  
มีสวนชวยในการสรางความรู ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ตั้งคําถามทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุนและใหความชวยเหลือการสรางความรู ผูเรียนเปนผูกระตือรือรนในการเรียน ซ่ึงการเพิ่มพลัง
การเรียนรูของผูเรียน ดังน้ี ขั้นที่ 1 ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) และความขัดแยง (conflict) ขั้นที่ 2 การปฏิสัมพันธกับเพื่อน (peer interaction) กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict) 
ขั้นที่ 3 ความขัดแยงทางปญญานํามาซ่ึงการไตรตรอง (reflection) ขั้นที่ 4 การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) และขั้นที่ 5 ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 4 เกิดเปนวงจร 
โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของวงจรและวงจรน้ีเองที่ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมและสรางพลัง (empowerment) การเรียนรูใหกับตนเอง 

การแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคมการสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมทํางานกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยปกติจะมี  
4 คน เปนนักเรียนที่เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และนักเรียนออน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนจะถูกแบงเปน 2 ประเภท คือ เปนคะแนนสอบรายบุคคล และเปนคะแนนคาเฉล่ียของทั้งกลุม ในการทดสอบ
นักเรียนตางคนตางทํา แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังน้ันนักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามชวยนักเรียนที่เรียนออน เพราะจะทําใหคะแนนเฉล่ียของกลุมดีขึ้นและนักเรียนที่เรียนออนก็จะพยายามชวยตนเอง  
เพื่อไมใหคะแนนเฉล่ียของกลุมต่ําลง 

 

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูมีความสามารถทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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1.2 นํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร 
ที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอง
เชิงโครงสรางของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ซึ่งมีระดับมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/ 
สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม และองคประกอบ 
ของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
องคประกอบเชิงกระบวนการและองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช การประเมินความเหมาะสม/ 
สอดคลองเชิงโครงสรางกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังน้ี (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179) 

ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคลองมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคลองมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคลองปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคลองนอย 
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคลองนอยทีสุ่ด 

 การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสมเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง ของรูปแบบ 
การเรียนการสอน ผลการประเมินพิจารณาคาเฉลี่ย (x) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน 
ความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม
และองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ องคประกอบเชิงหลักการ วัตถุประสงค 
องคประกอบเชิงกระบวนการ และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ตามความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังน้ี (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179) 

คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมากทีสุ่ด 
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก 

 คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง 
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย 
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยที่สุด 

 พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไปและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง 
สามารถนําไปทดลองใชได 

1.3 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบรูปแบบการเรียน 
การสอนอยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการประเมินทั้งในประเด็นการกําหนดองคประกอบรูปแบบการเรียน 
การสอนอยูในภาพรวม การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 องคประกอบของรูปแบบแตละองคประกอบมีความสัมพันธ
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สอดคลองสงเสริมซึ่งกันและกัน องคประกอบรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ 
1) องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิด 
และทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นถึงจดุเนน 
ในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดในตัวผูเรียน 
หลักการและเหตุผลมีความสอดคลองกัน 2) องคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอน 
มีข้ันตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเน่ืองกัน ข้ันตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค ข้ันตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับ
หลักการและวัตถุประสงค 3) องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู 
มีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียน 
การสอน คาความเหมาะสมสอดคลองมีคาเฉลี่ยต้ังแต 4.80 - 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ต้ังแต 0.00 - 0.45 ซึ่งแสดงวารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาสม/สอดคลองเชิงโครงสราง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากน้ีแลว 
ผูวิจัยไดปรบัปรุงแกไขในเรื่องความชัดเจนของขอความและภาษาที่ใชเพิ่มเติมรายละเอียดในข้ันการนําเสนอ 
เน้ือหา จัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตรใหชัดเจนตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไป 
ทดลองใช 
 2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียน 
การสอนและแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
    2.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 
    2.2 สรางคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 หนวย 
ดังตัวอยางของแผนการจัดการเรียนรู ทายคูมือการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ในภาคผนวก ค 
             2.3 นําคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน เสนอตอ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของคูมือการใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง 
ของคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียดในคูมือและแนวทางในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช ซึ่งสาระสําคัญในคูมือ ประกอบดวยแนวทางในการนํารูปแบบการเรียน
การสอนไปใช ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด หลักการและทฤษฎี
ที่ใชในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ตัวอยางแผนการจดั 
การเรียนการสอนตามรูปแบบของการเรียนการสอน ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 
รวมทั้งรายละเอียดในคูมือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูที่ตองการนํารูปแบบการเรียนการสอน 
ไปใช องคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน ทราบถึงสิ่งที่ตองศึกษา จัดเตรียมและใช
รูปแบบการเรียนการสอนน้ีในการดําเนินการเรียนการสอนอยางราบรื่นและบรรลุผลตามจุดมุงหมาย
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ของรูปแบบการเรียนการสอน แนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชมีความชัดเจนเพียงพอ
สําหรับการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียน
และใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรูซึ่งมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของสาระสําคัญ 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรยีนการสอน สือ่การเรยีนการสอน 
และการประเมินผล การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของคูมอื 
การใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเหมาะสมสอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียด 
ในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช สาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
และการประเมินผลตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑ
การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ และการแปลความหมายเชนเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม
สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอน 

   2.4 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/ 
สอดคลองของสาระสําคัญในคูมือ รายละเอียดในคูมือและแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใชอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมินคาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ยต้ังแต 4.80 - 5.00 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 0.00 - 0.45 ซึ่งแสดงวาคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน 
มีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากน้ีแลวผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขในเรื่อง
ความชัดเจนของขอความและภาษาที่ใช เพิ่มเติมรายละเอียดในข้ันการนําเสนอเน้ือหา จัดประสบการณ
การเรียนรู ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองใช และไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองของสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล อยูในระดับมากทีส่ดุทกุรายการประเมนิ 
คาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ยต้ังแต 4.80-5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 0.00 - 0.45 
ซึ่งแสดงวาแผนการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปทดลองใชได 
(รายละเอียดใน ภาคผนวก ข) 
             2.5 นํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรปูแบบการเรยีนการสอน ไดแก 
คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ที่ผานการหาคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 
และปรับปรุง แกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมนิ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเกณฑ 80/80 ทดลองใชกับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 21 คนโดยภาพรวมไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรียนการสอนเทากับ 81.75/80.32 (รายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ข) 

จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สรุปดังภาพที่ 3.6 
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นําขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษาวิเคราะหในข้ันตอนที่ 1 มาใชในการสงัเคราะหรูปแบบการสอน 
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

นํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

เสนอตอผูเช่ียวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรปูแบบการเรียนการสอน 

 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางคูมือ 
การใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมและตรงตามประเด็น 

 

สรางคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 
 

นําคูมือการใชรปูแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง 

 

นํารูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใชรปูแบบการเรียนการสอน  
ไดแก คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ทีผ่านการหาคุณภาพ 

โดยผูเช่ียวชาญ และปรับปรงุแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) 
โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 

 

ภาพท่ี 3.6  แสดงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

3. พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (IPDSPIL Model) จํานวน 2 ฉบับ คือ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีข้ันตอนการพัฒนา ดังน้ี 

               3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 
วิธีดําเนินการ 
   3.1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตรและกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทีผู่วิจัยพัฒนาข้ึน 
   3.1.2 วิเคราะหสาระสําคัญ เน้ือหาและจุดประสงคการเรยีนรู 
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   3.1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรจํานวน 30 ขอ 
   3.1.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเสนอตอผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
                        3.1.5 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี IOC ไดต้ังแต 0.67-1.00 
ซึ่งแสดงวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอง
สามารถนําไปทดลองใชได 
                         3.1.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรไปทดลองใช (Tryout) 
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งเปนนักเรียนที่เรียนรายวิชาน้ีมาแลว โดยเลือก 
มาอยางเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหตอไป 
                        3.1.7 นําคะแนนที่ไดจากการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอ 
หาดัชนีคาความยาก คาอํานาจจําแนกและวิเคราะหหาคุณภาพดานความเช่ือมั่น ไดคาความยาก ต้ังแต 
0.26–0.76 คาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.21–0.71 และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.88 
 

จากข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สรุปไดดัง ภาพที่ 3.7 
 
ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และกรอบแนวคิด

การสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 
วิเคราะหสาระสําคัญ เน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรู 

 
สรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

 
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 
และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

 
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรทีป่รบัปรงุแกไขแลวตามขอเสนอแนะ 
ของผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Tryout) แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายขอ 

หาดัชนีคาความยาก คาอํานาจจําแนก และวิเคราะหหาคุณภาพดานความเช่ือมั่น 
 
ภาพท่ี 3.7  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 

       3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
           แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน มีลักษณะ 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใชประเมินความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการดําเนิน 
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การเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) ประกอบดวย ความคิดเห็นในดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรม 
จิตตนิสัย โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดังน้ี 

5  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
1  หมายถึง  เห็นดวยนอยทีสุ่ด 

 การแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

กําหนดเกณฑ ดังในตารางที่ 3.3 
 

คะแนนความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอน 

ความหมาย 

4.50 – 5.00 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
3.50 – 4.49 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยมาก 
2.50 – 3.49 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
1.50 – 2.49 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยนอย 
1.00 – 1.49 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรปูแบบ ฯ อยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

 
วิธีดําเนินการ 
  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น 
3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง 

ตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชแบบประเมิน 
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของเน้ือหา ภาษาที่ใชในขอความ 
ที่ประเมิน กับองคประกอบดานกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและพฤติกรรม จิตตนิสัย 
การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น 
ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตาฐานของคะแนนความเหมาะสม/ความสอดคลอง 
ของเน้ือหา ภาษาที่ใชในขอความที่ประเมินกับองคประกอบดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑการพิจารณาของ
ผูเช่ียวชาญและการแปลความหมายเชนเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
ของรูปแบบการเรียนการสอน 
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  4. นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเลี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ไดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/
สอดคลองต้ังแต 4.80 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้ังแต 0.00 – 0.45 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่สรางข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลได นอกจากน้ีแลว
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขภาษาที่ใชตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได 
 5. นําแบบสอบภามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปทดลองใช 
(Tryout) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไป
วิเคราะหตอไป 
 6. นําคะแนนที่ไดจากกการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่น 
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาอํานาจจําแนก (t) ระหวาง 2.32** - 4.34** และได 
คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.778 

 

จากข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปไดดังภาพที ่3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.8  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

 จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) 
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) ผูวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดังตารางที่ 3.4 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีส่รางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ 
ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองและปรับปรงุแกไข 
ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ตารางที่ 3.4  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2 การพฒันา (Development : D1)  
เปนการออกแบบและพฒันา (Design and Development : D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

 

วัตถปุระสงคการวิจัย วิธีดําเนินการ 
แหลงขอมูล/ 

กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือ 

ที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะห

ขอมูล/ สถติิที่ใช 
ผลที่ไดรับ 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบ 
การสอนตามแนวคิด 
การสรางองคความรูตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 
1.1 สังเคราะหรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรที่
สงเสริมความสามารถในการ
คิดขั้นสูงและจิตตนิสัย 
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
1.2 ตรวจสอบคุณภาพ 

เพ่ือยืนยันความเหมาะสม 

ของรูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียน 

การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะหเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบความตรง
ตามโครงสราง 
(Content Validity) 
และความตรงตาม
เนื้อหา (Content 
Validity) 
 
 
 
ทดลองใช (Tryout) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารขอมูล
พ้ืนฐานที่ได
วิเคราะหใน
ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนารูปแบบ
และดานการสอน
คณิตศาสตร 
จํานวน 5 คน 
 
 
 
 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
ปการศึกษา 2559
จํานวน 21 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินความ
เหมาะสม/
สอดคลองเชิง
โครงสรางซ่ึงมี
ลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา 
(Rating Scale) 
5 ระดับ 
 

 รูปแบบการเรียน 
 การสอน คูมือการ 
 ใชรูปแบบการเรียน 
 การสอนแผนการ
จัดการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หาคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานไมเกิน 
1.00 ขอเสนอแนะ
นํามาวิเคราะห
เนื้อหา 
 
คา E1/E2  
ตามเกณฑ 80/80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงรางรูปแบบการ
สอนตามแนวคิดการ
สรางองคความรูตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
 
รูปแบบการเรียน 
การสอน (โครงราง)
ผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
รูปแบบการเรียน 
การสอน (โครงราง)
ผานการตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3.4  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2 การพฒันา (Development : D1)  
เปนการออกแบบและพฒันา (Design and Development : D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
ของรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 
 

วัตถปุระสงคการวิจัย วิธีดําเนินการ 
แหลงขอมูล/ 
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือ 
ที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถติิที่ใช 

ผลที่ไดรับ 

2. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ 
ที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก 
2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา
เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียน 
 
 
 
2.2 พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content 
Validity) และความตรง
ตามโครงสราง 
(Construct Validity) 
 
 
 
 
2.4 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 
 
 
วิเคราะหเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
สรางเคร่ืองมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา 
(Content Validity) 
และความตรงตาม
โครงสราง 
(Construct Validity) 
 
 
 
ทดลองใช (Tryout) 

 
 
 
เอกสาร ตํารา
เก่ียวกับแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการใน
การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตรของ
นักเรียน 
 
เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 
ปการศึกษา 2558 
ซ่ึงเปนนักเรียน 
ที่เรียนรายวิชานี้
มาแลว 30 คน 

 
 
 
แบบวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
แบบวิเคราะห
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน 
ความเหมาะสม/
ความสอดคลอง 
เชิงโครงสรางซ่ึงมี
ลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา 
(Rating Scale)  
5 ระดับ 
 
แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียน 

 
 
 
การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หาคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย 
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานไมเกิน 
1.00 สวนที่เปน
ขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา 
 
คาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนก 
คาความเชื่อมั่น 

ขอมูล แนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ 
ที่เก่ียวของและ
ลักษณะ/ประเภท
ของเคร่ืองมือใน
การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
ของนักเรียน 
 
 
เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก 
แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนและ
แบบสอบถาม
ความคดิเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ 
การใชรูปแบบ 
การเรียนการสอน 
 
เคร่ืองมือที่ผาน
การตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือที่ผาน
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3.4  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2 การพฒันา (Development : D1)  
เปนการออกแบบและพฒันา (Design and Development : D & D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 
 

วัตถปุระสงคการวิจัย วิธีดําเนินการ 
แหลงขอมูล/ 
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือ 
ที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถติิที่ใช 

ผลที่ไดรับ 

2.3 ตรวจสอบ 
ความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) 
และความตรงตาม
โครงสราง  
(Construct Validity) 
 
 
 
2.4 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
 
 
2.5 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน 

ตรวจสอบ 
ความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) 
และความตรงตาม
โครงสราง 
(Construct Validity) 
 
 
 
ทดลองใช (Tryout) 
 
 
 
 
 
 
ทดลองใช(Tryout) 

ผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2
การศึกษา 2558ซ่ึง
เปนนักเรียนที่เรียน
รายวิชานี้มาแลว 
30 คน 
 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2
ปการศึกษา 2558 
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน 

แบบประเมิน 
ความเหมาะสม/
ความสอดคลองเชิง
โครงสรางซ่ึงมี
ลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา 
(Rating Scale) 
5 ระดับ 
 
แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน
คณิตศาสตร 
ของนักเรียน 
 
 
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการใช
รูปแบบการเรียน
การสอน 

หาคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย 
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานไมเกิน 
1.00 สวนที่เปน
ขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา 
 
คาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนก 
คาความเชื่อมั่น 

เคร่ืองมือที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ
จากผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือที่ผาน 
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
เคร่ืองมือที่ผาน 
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช (Implementation : I) : การทดลองใช 

รูปแบบการเรียนการสอน 

 ผูวิจัยนําแนวคิด ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida 
ที่ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนใหมีความเปนระบบ เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน (Kruse,2009: 1) ในข้ันการนําไปใช 
(Implementation) รวมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ในข้ันการวิจยั 
(Research : R2) ในข้ันน้ีผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย 
โดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานขอมูลใชรูปแบบการวิจัย 
แบบ Embedded (The Embedded Design) วิธีการเชิงปริมานเปนวิธีหลักและวิธีเชิงคุณภาพเปนวิธีรอง 
(Creswell and Plano Clark, 2007: 67) รวมกับการใชรูปแบบการวิจัย Pre - Experimental Design 
โดยประยุกตใชแบบแผนการการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
(The one group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม  นิลพันธุ, 2555: 144) 
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วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
กลุมเปาหมายในการวิจัย 
 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 
2560 โรงเรียนเมืองเดช จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน จํานวน 16 คนดําเนินการทดลองกับกลุมเปาหมาย 
ในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ใชเวลาทดลอง 1 ภาคเรียน 
 

แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยประยุกตใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียมนิลพันธุ, 2555: 144) 
ดังน้ี 
 แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง 
การใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 

O1  X   O2 
O1 หมายถึงการทดสอบกอนการเรียน 
X  การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
O2 หมายถึงการทดสอบหลงัเรียน 

  แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน 
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนในชวงเวลาระหวางเรียน 

  x o x o x o x o 
  x หมายถึง  การเรียนโดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

o หมายถึง การทดสอบระหวางการเรียน 
 

วิธีดําเนินการ 
 หลังจากการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช
รูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. การดําเนินการทดลองใชรปูแบบการเรียนการสอนที่พฒันาข้ึนมา มีข้ันตอนดังน้ี 
              1.1 ช้ีแจงรายละเอียดการใชรูปแบบการเรียนการสอน หลักการเหตุผลและประโยชนให
ผูเรียนทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนวิธีการเรียนการวัดประเมินผล 
และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
              1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 
              1.3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนด 
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          2. ทดสอบระหวางเรียน เพื่อการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน 4 ระยะ 
          3. ทดสอบหลังเรียน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลหลังจากการใชรูปแบบการเรียน 
การสอนเสร็จสิ้น 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
2. เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 

3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงและจิตตนิสัยของนักเรียน จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
    3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
    3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรปูแบบการเรียนการสอน 

จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนํา 
ไปใช (Implementation : I) ผูวิจัยนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ไปทดลองใช สรุปไดดังตารางที่ 3.5 

 

ตารางที่ 3.5 สรปุวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันที ่3 การวิจัย (Research : R2) เปนการนําไปใช 
(Implementation: I) : การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีดําเนินการ 
แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัย 

การ
วิเคราะห
ขอมูล/ 
สถิติที่ใช 

ผลที่ไดรับ 

เพ่ือทดลองใช
รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุมสาระ 
การเรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 1 

1. ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียด 
การใชรูปแบบการเรียนการสอน
หลักการเหตุผลและประโยชนใหกับ
ผูเรียนทราบและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
วิธีการเรียน การวัดประเมินผล 
และกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหผล
การใชรูปแบบการเรียนการสอน 
เกิดประโยชนสูงสุด 
2. ทดสอบกอนเรียน 
3. ดําเนินการทดลองดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอน 
4. ทดสอบระหวางเรียน 
5. ทดสอบหลังเรียน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปท่ี 1 ท่ีกําลัง
ศึกษาใน 
ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 
2560 จํานวน
นักเรียน 16 คน 

- รูปแบบการเรียน
การสอน 
- คูมือการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน 
- แผนการจัดการ
เรียนรู 
- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร 
 

 ไดรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน 
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปท่ี 1 ท่ีผานการ
นําไปใชจริง 
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ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development :D2) เปนการประเมินผล (Evaluation : E) 
การประเมินและปรับปรงุแกไขรปูแบบการเรียนการสอน 
 ผูวิจัยใชแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในข้ันของการพัฒนา 
(Development : D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจําลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ADDIE Model ซึ่งมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ที่ดําเนินการลําดับข้ันตอน 
ใหมีความเปนระบบ เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน (Kruse, 2009:1) รวมกับแนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรียน 
การสอนเชิงระบบของ ดิกร แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนของจอยซ และเวลล (Joyce and Weil, 2009: 9) การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี
เปนการนําผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนในข้ันตอนที่ 3 โดยผลการวิเคราะห
ประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนและความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) ใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน พรอมที่จะนํา 
ไปใชตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลัง
การใชรูปแบบการเรียนการสอน แลวนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ใหสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
วิธีดําเนินการ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอน 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรปูแบบการเรียนการสอน 
 3. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (IPDSPIL Model) 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
     การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใชในข้ันตอนน้ี ประกอบดวย 
 1. วิเคราะหองคประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบและประมวล 
สรุปขอมูลดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 
 2. วิเคราะหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D)  
 3. วิเคราะหผลดานความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ที่สงเสริมการคิดข้ันสูงและจิตตนิสัยโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในข้ันตอนที ่4 การพัฒนา (Development : D2) 
ซึ่งเปนการประเมินผล (Evaluation : E) และปรบัปรงุแกไขรปูแบบการเรยีนการสอน สรปุไดดังตารางที่ 3.6 
 
ตารางที่ 3.6  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล 
(Evaluation : E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนนิการ 
แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถิติที่ใช 

ผลที่ไดรับ 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอน 
ตามแนวคดิการสราง 
องคความรูตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที ่1 
 
1.1 เปรียบเทียบความ 
สามารถในการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน กอนและ
หลังการใชรูปแบบ 
การเรียนการสอน
คณิตศาสตรที่สงเสริม
ความสามารถในการคดิ
ขั้นสูงและจิตตนิสัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาเฉลี่ย ( X ) 
คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D)  
t-test dependent
และวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนกอน
และหลังการใช
รูปแบบการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร 

2. เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การใชรูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตรฯ 

นักเรียนตอบ
แบบสอบถาม 

นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 

แบบสอบถาม
ความคดิเห็น 

คาเฉลี่ย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหเนื้อหา  

ขอมูลแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนฯ 
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ตารางที่ 3.6  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล 
(Evaluation : E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน  (ตอ) 
 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนนิการ 
แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/ สถิติที่ใช 

ผลที่ไดรับ 

3. เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตรฯ 

พิจารณาตรวจสอบ
โดยละเอียดทุก
องคประกอบของ
รูปแบบการเรียน
การสอนแลว
ปรับปรุง
รายละเอียดของ
รูปแบบการสอน
ตามแนวคดิการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) 

รูปแบบการสอน
ตามแนวคดิการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 (IPDSPIL 
Model) 

- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม
ความคดิเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการ
ใชรูปแบบการเรียน
การสอน 

การวิเคราะหคาท ี รูปแบบการสอน
ตามแนวคดิการ
สรางองคความรู
ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต
เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน กลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 
(IPDSPIL Model) 

 


