
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัในลกัษณะการวิจยัและพฒันา(Research 
and Development) โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 ซ่ึงผูวิ้จยัขอน าเสนอวิธีด าเนินการวิจยัในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
 ข้อตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1. ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ทฤษฎีพฒันาการเชาวปั์ญญา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมาก าหนดเป็นโครงสร้าง
และสังเคราะห์สาระส าคญัเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ไดแ้ก่ 
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ตารางท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ เอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปสาระส าคัญ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน
คณิตศาสตร์ 

   การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ท่ี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ตามความถนัด  ความสนใจ 
และตามศักยภาพของนักเรียน  นักเรียนได้มี
โอกาสพฒันาความคิดอยา่งอิสระ ลุ่มลึก ดว้ยการ
เช่ือมโยงความรู้หรือขยายองค์ความรู้ในประเด็น
ท่ีสนใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
การวางแผน  ด าเนินงานตามแผนจนกระทั่งได้
ค  าตอบท่ีต้องการ ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถท างค ณิ ตศาสต ร์  น าความ รู้
ค ณิ ตศาสต ร์ไป ใช้ ใน ชี วิตจ ริงอัน เป็ นการ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

2. การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา    การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็น
แนวทางจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท่ี
มุ่งแกปั้ญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์  ทักษะชีวิต  ความคิดสร้างสรรค ์
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนใน
การปฏิบัติงานท่ีต้องใช้องค์ความรู้และทักษะ
กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ีรวมทั้งน าไปสู่การสร้างนวตักรรม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปสาระส าคัญ 
3. ทฤษฎีพฒันาการเชาวปั์ญญา     ทฤษฎีพฒันาการเชาว์ปัญญาของ Piaget ใช้ใน

การก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม เป็น
สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน และ
สภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวัของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียน
มองเห็นภาพ สถานการณ์ปัญหาเป็นรูปธรรมและ
สามารถเขา้ใจในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ นั่น
คือการเรียนรู้จากนามธรรมท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจยาก 
จึงควรให้ผู ้เรียนได้เรียน รู้จากรูปธรรมอย่าง
เพียงพอ จะท าใหเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 

4. ทฤษฎีทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์      ทฤษฎีทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นแนวคิดใน
การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากตวัของผูเ้รียนเองโดยการ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองซ่ึงความรู้นั้นเกิดจากมี
ส่ิงท่ี เป็นประสบการณ์  ส่ิงแวดล้อม  หรือส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางปัญญา ส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดการดูดซึมทางปัญญาและการเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จนเกิดการปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญาและเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงครูควรจดัสถานการณ์ให้
นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กับ
เน้ือหาของบทเรียนมีการแกปั้ญหารายบุคคลแลว้
น ามาไตร่ตรองระดบักลุ่มย่อยโดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหากนัเองในกลุ่มหรือชั้นเรียน
ท าให้นักเรียนได้น าความรู้เดิมมาใช้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ ซ่ึงครูผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้นักเรียนคิด
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ คอยช่วยเหลือ ช้ีแนะและ
ช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อให้นักเรียนสร้าง
แบบความสัมพนัธ์ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ของตนเอง 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปสาระส าคัญ 
5. การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์     การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการ

จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ท่ีหลากหลายจากการ
ไดส้ัมผสัลงมือปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนดให้จนผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจ สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดและน าไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหากับประสบการณ์ใหม่ได้  ซ่ึงคาดว่า
สามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหา  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนท่ีดีขึ้น 

6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ     การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
ผูส้อนจัดให้ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ  ประมาณ  4-6 คน 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน  และร่วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่ม ท่ีได้รับ
มอบหมาย เพือ่ใหเ้กิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 

7. การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นการน าองค์ความรู้ 
ความสามารถและทักษะของคนไทยอนัเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง 
พฒันาและถ่ายทอดสืบต่อกนัมา เพื่อใชแ้กปั้ญหาและพฒันา
วิ ถี ชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและ
เหมาะสมกับยุคสมัย .โดยครูควรใช้แหล่งวิทยาการใน
ท้องถ่ินเป็นแหล่งความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทั้ งน้ี
ลกัษณะของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีจะน าไปสู่การเรียนการสอน 
ควรเป็นองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีมีส่วนของคุณธรรม 
จริยธรรมสอดแทรกอยู่ด้วย  และเป็นส่ิงท่ีส ร้างสรรค์
ประโยชน์สุขให้แก่ผูเ้รียนและสังคมอย่างสอดคล้องกับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอน
ควรเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้สากลกับความรู้
ทอ้งถ่ินให้ผูเ้รียนไดค้ิดอย่างเป็นอิสระ คิดได้หลายมุมและ
สรุปเป็นความรู้และประสบการณ์ท่ีจะใชใ้นการด ารงชีวิต 
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 2. ร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ฉบบัร่าง โดยนาขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นท่ี 1 
มาเขียนรายละเอียดของรูปแบบ ตามองค์ประกอบของรูปแบบท่ีก าหนดไว  ้จากนั้นตรวจสอบ 
รายละเอียด ความถูกตอ้งและความครบถว้นของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 3. วิพากษรู์ปแบบการจดัการเรียนรู้ กบัผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ 
เพื่อยืนยนัรูปแบบ ตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นนักวิชาการ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ในด้านการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี  เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเหมาะสมขององคป์ระกอบของรูปแบบ ความ
เหมาะสมของรายละเอียด ขององคป์ระกอบของรูปแบบ มาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น   
 4. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยน าขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในขั้นตอน  
การวิพากษรู์ปแบบการสอนฉบบัร่าง ใหมี้ความครบถว้น ชดัเจนและสมบูรณ์ ไดรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้ฉบบัปรับปรุงท่ีสมบูรณ์ 
 5. สร้างและประเมินคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ  
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน ท่ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้แก่ นักวิชาการท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ ด้านการจัด
การศึกษา ดา้นการวดัผลและประเมินผล มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จ านวน 5 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน ท่ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 40 คน โรงเรียนควนเนียงวิทยา        
ปีการศึกษา 2558 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
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 2. ประเมินคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน     
5 คน 
 3. ปรับปรุง แกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะและจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์เพื่อ
น าไปกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 4. ประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  
 5. น าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีการปรับปรุงตาม
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 
40 คน  
 5. ปรับปรุง แกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 และจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คน ไดม้า

โดยวิธีการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
 ขั้นตอนการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 1. สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ แบบประเมิน
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
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ต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยศึกษาวิธีการสร้างและการหาคุณภาพ 
แลว้น าไปใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และปรับปรุง
เคร่ืองใหมี้คุณภาพท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 2. การทดลองใชแ้ละศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  2.1 ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชท้ดลองจดัการเรียนรู้ ดว้ย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยท าการทดสอบก่อนเรียนใน
ชัว่โมงแรก เก็บผลการทดสอบก่อนเรียนไวเ้พื่อเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบหลงัเรียน 
  2.2 จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
  2.3 ทดสอบหลงัเรียน เม่ือผูเ้รียนไดผ้า่นการเรียนการสอนตามรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ ท่ีสร้างขึ้นครบแลว้ ท าการทดสอบหลงัเรียนเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกคร้ัง โดยใช้
แบบทดสอบเดียวกบัก่อนเรียน  
 2.4 ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

 2.5 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2.6 สรุปผลการทดลอง โดยน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ ผลการประเมินทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อสรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

การด าเนินการวิจยัทั้ง 3 ขั้นตอนของผูว้ิจยั สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 3.1 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 
การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 

วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 2 
การศึกษาคุณภาพ และปรับปรุงรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 

MESUK Model 

ขั้นตอนที่ 3 
การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  

ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เก่ียวขอ้ง 
-  ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสว ์    - ทฤษฏีพฒันาการเชาวปั์ญญา      
-  การเรียนรู้แบบร่วมมือ      - การเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ 
-  การสอนแบบโครงงาน     - การบรูณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 
 
 
 
 

ออกแบบและสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model 
1. สังเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้และวิพากษรู์ปแบบ 
2. สร้างแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 

ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
 
 
 
 

ศึกษาคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ  
MESUK Model 
1. สร้างและประเมินคุณภาพเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบฯ ไดแ้ก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MESUK Model 
แบบประเมินทกัษะฯ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยง แบบทดสอบ 
และแบบสอบถาม 
2. ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MESUK Model 
3. น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 และปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MESUK Model  
1. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียน รู้แบบ MESUK Model กับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อประเมินทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MESUK Model 
2. วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

 ภาพท่ี 3.1  ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
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เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือการวิจยัมีดงัน้ี 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

4. แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 

5. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
6. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช ้

รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัไดค้ิดคน้และพฒันาขึ้น โดย
อาศยัการศึกษาจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบท
ของนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา  โดยมีการประยุกต์แนวทางการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริงในชีวิตประจ าวนัและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวด้ว้ยกนั มีขั้นตอนการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
 1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 1.2 สร้างกรอบแนวคิดจากการศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการ
สังเคราะห์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 1.3 สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญั ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน ความมุ่ง
หมาย กระบวนการจดัการเรียนรู้ บทบาทของผูเ้รียน บทบาทของครู การวดัและประเมินผล และ
การน าไปใช ้
 1.4 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
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ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั(Rating 
Scale) คือ(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538: 184) 
   ระดบั 5   หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ระดบั 4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
   ระดบั 3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
   ระดบั 2   หมายถึง   เหมาะสมนอ้ย 
   ระดบั 1   หมายถึง   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 1.5 น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 
คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

   1.5.1 รองศาสตราจารยสุ์เทพ  สันติวรานนท ์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทกัษิณ   

   1.5.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพเกา้  ณ พทัลุง  อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทกัษิณ   

   1.5.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ กาญจนะ  อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

   1.5.4  ดร.ศิรฉตัร  ทิพยศ์รี  อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  

   1.5.5  ดร.อุดม  ชูลีวรรณ   ผูอ้  านวยการวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนวรนารีเฉลิม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16  
 1.6 วิ เคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียน รู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538: 184) 
   ช่วงคะแนน 4.00-5.00   หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ช่วงคะแนน 3.50-4.49   หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ช่วงคะแนน 2.50-3.49   หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ช่วงคะแนน 1.50-2.49   หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
   ช่วงคะแนน 1.00-1.49   หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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 เกณฑ์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจัยคร้ังน้ี คือ
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคุณภาพเหมาะสม ผลปรากฏวา่ทุกขอ้
มีคะแนนเกิน 3.50 ขึ้นไป 
 1.7 ปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และจดัพิมพ์เพื่อน าไปใช้
ศึกษาประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
 2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ผูวิ้จยัด าเนินการสร้างและประเมินคุณภาพ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1 สร้างแบบประเมินรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) คือ (ลว้นสายยศ และองัคณา สายยศ, 2538,  
น. 184)  
   ระดบั 5       หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ระดบั 4       หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ระดบั 3       หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ระดบั 2       หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
   ระดบั 1       หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 2.2 น าแบบประเมินท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุด
เดียวกบัขอ้ 1.5 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้ค าถาม 
 2.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินท่ีได้จากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ ผลการประเมิน
พิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญก าหนดเกณฑ์ ดงัน้ี
(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538, น. 184) 
   ช่วงคะแนน 4.00-5.00  หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ช่วงคะแนน 3.50-4.49  หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ช่วงคะแนน 2.50-3.49  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ช่วงคะแนน 1.50-2.49  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
   ช่วงคะแนน 1.00-1.49  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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 เกณฑ์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการวิจัยคร้ังน้ี คือ
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 3.50 ขึ้ นไป ถือว่าข้อค าถามมีคุณภาพเหมาะสม ผล
ปรากฏวา่ทุกขอ้มีคะแนน 3.50 ขึ้นไป 
 3..แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียน รู้
คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแผนการจดัการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีขั้นตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
       3.1 ศึกษา วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนควนเนียงวิทยา(ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 
2555) ถึงขอบข่ายของมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ เวลาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
และการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
       3.2 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยก าหนดเน้ือหาการเรียนรู้ในภาค
เรียนท่ี 1 ประกอบดว้ย 4 หน่วยการเรียนรู้ และ 1 แผนกิจกรรมการเรียนรู้ รวม 31 แผนการจดัการ
เรียนรู้ไดแ้ก่  
      หน่วยท่ี 1 เร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร   จ านวน 9  แผนฯ  ใชเ้วลาในการเรียน 20 ชัว่โมง 
     หน่วยท่ี 2 เร่ืองกราฟ                           จ านวน 8  แผนฯ  ใชเ้วลาในการเรียน 10 ชัว่โมง 
 หน่วยท่ี 3 เร่ืองระบบสมการเชิงเส้น   จ านวน 5  แผนฯ  ใชเ้วลาในการเรียน 12 ชัว่โมง 
 หน่วยท่ี 4 เร่ืองความคลา้ย                   จ านวน 5  แผนฯ  ใชเ้วลาในการเรียน 18 ชัว่โมง 

 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ MESUK Model ส าหรับขั้นท่ี 2 ถึง ขั้นท่ี 5 
                          จ านวน 4  แผนฯ  ใชเ้วลาในการเรียน 20 ชัว่โมง 

       3.3 การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 1 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 คร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการพฒันา ดงัน้ี 
   3.1.1 ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน้ดว้ยการน าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้น 
เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผลกระบวนการการจดัการเรียนรู้   
ตลอดถึงการใชภ้าษา จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

    1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพเก้า ณ พทัลุง อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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    2) ดร.ปัญญา  ศรีลารักษ ์  ผูอ้  านวยการวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนวดัปรางแกว้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

    3) ดร.อุดม  ชูลีวรรณ   ผูอ้  านวยการวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนวรนารีเฉลิม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 

    4) นางกชมน ส าก าปัง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จงัหวดัสงขลา 

    5) นายเท่ียงทอง ไชยสวสัด์ิ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี2 จงัหวดัสงขลา 
  โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 , น. 126) ดงัน้ี 
   คุณภาพดีมาก       ใหค้ะแนน      5       คะแนน 
   คุณภาพดี              ใหค้ะแนน      4       คะแนน 
   คุณภาพพอใช ้     ใหค้ะแนน      3       คะแนน 
   คุณภาพปรับปรุงคุณภาพ  ใหค้ะแนน      2       คะแนน 
   ไม่มีคุณภาพ                      ใหค้ะแนน       1       คะแนน 
  น าผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าเฉล่ีย แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์าร
แปลความหมายของคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, น. 162) ดงัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 4.51 – 5.00    หมายถึง   คุณภาพดีมาก 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 3.51 – 4.50    หมายถึง   คุณภาพดี 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 2.51 – 3.50    หมายถึง   คุณภาพพอใช ้
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 1.51 – 2.50    หมายถึง   คุณภาพตอ้งปรับปรุง 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 1.00 – 1.50    หมายถึง   ไม่มีคุณภาพ 
  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก จึงไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าไปใชไ้ด ้ 
   3.1.2 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในเร่ือง
ของกิจกรรมการเรียนรู้และเวลาท่ีใช้สอนในแต่ละชัว่โมง แลว้จดัพิมพ์เป็นแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสมบูรณ์และใชท้ดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 คน  
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   3.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญและมีปรับปรุง
หลงัจากไดท้ดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2558 ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 4.  แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินท่ีใช้ประเมินทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้น
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบประเมินท่ีใชป้ระเมินความสามารถในการ
เช่ือมโยงการน าความรู้เร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น  หรือความคลา้ย มา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยการประเมินจากโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษา
จากคู่มือวดัผลประเมินผลคณิตศาสตร์ ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2546, น. 19,143-165) ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  

4.1 ก าหนดประเด็นการประเมินดงัน้ี  
4.1.1 น าเสนอความรู้ กฎ นิยาม สูตร ทฤษฎี หลกัการหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์  
4.1.2 น าเสนอขอ้ความเก่ียวขอ้งกบัเช่ือมโยง ระหวา่งความรู้เก่ียวกบักฎ นิยาม  

สูตร ทฤษฎี หลกัการหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ กบัสถานการณ์หรืองานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ  
4.1.3 สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ และการเช่ือมโยง 

ทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ หรือสถานการณ์ หรืองานท่ีตอ้งการ  
4.1.4 หาค าตอบจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อยา่งสมเหตุสมผล  

 4.2 สร้างแบบประเมินทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินและแปลผล ดงัแสดงในตาราง 3.2 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

ตารางท่ี 3.2 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
ระดบัคุณภาพ เกณฑก์ารพิจารณา 

4 
ดีมาก 

น าความรู้ หลกัการเร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น  
หรือความคลา้ย และวิธีการทางคณิตศาสตร์ ในการเช่ือมโยงกบัสาระ
คณิตศาสตร์หรือสาระอ่ืนในชีวิตประจ าวนั เพื่อช่วยในการแกปั้ญหาหรือ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมดีมาก เน้ือหามีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์  

3 
ดี 

น าความรู้ หลกัการเร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น  
หรือความคลา้ย และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกบัสาระ
คณิตศาสตร์หรือสาระอ่ืนในชีวิตประจ าวนั เพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหาหรือ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม เน้ือหามีความถูกตอ้งสมบูรณ์  

2 
พอใช ้

น าความรู้ หลกัการเร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น  
หรือความคลา้ย และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกบัสาระ
คณิตศาสตร์ หรือสาระอ่ืนไดบ้างส่วน เน้ือหาขาดความสมบูรณ์  

1 
ตอ้งปรับปรุง 

ไม่สามารถน าความรู้ หลกัการเร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการ
เชิงเส้น  หรือความคลา้ย และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

 

ท่ีมา: สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, น.143-165) 

 

การแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งส าหรับความสามารถ
ใชก้ารเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี  

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.00 ความสามารถในการเช่ือมโยงอยูใ่นระดบัดีมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ความสามารถในการเช่ือมโยงอยูใ่นระดบัดี  
คะแนนเฉล่ีย 1.51 –2.50 ความสามารถในการเช่ือมโยงอยูใ่นระดบัพอใช ้ 
คะแนนเฉล่ีย ต ่ากวา่ 1.51 ความสามารถในการเช่ือมโยงอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง  

 เกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนท่ีเป็นตวับ่งช้ีว่านักเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ หลงัการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของผล
การประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์ มีค่าตั้งแต่ 2.51 ขึ้นไป 
 4.4 ในการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงใชแ้บบประเมินความสามารถในการเช่ือมโยงการน าความรู้เร่ืองพื้นท่ี



 117 

ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น หรือความคลา้ย มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2546, น. 19,143-165) โดยประเมินจาก
โครงงานคณิตศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญในประเมินผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ จ านวน 7 
ท่าน ประกอบดว้ย 

   4.3.1 รองศาสตราจารย ์ดร. รณสรรพ ์ ชินรมย ์  อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

   4.3.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพเกา้  ณ พทัลุง   อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

   4.3.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิทย ์ คงภกัดี   อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ   

   4.3.4 ดร.กิติพล  นวลทอง   อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

   4.3.5  ดร.ศิรฉตัร  ทิพยศ์รี   อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

   4.3.6 นางกชมน ส าก าปัง   ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จงัหวดัสงขลา 

   4.3.7 นายเท่ียงทอง  ไชยสวสัด์ิ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี2 จงัหวดัสงขลา 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เป็นแบบทดสอบท่ี
ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพ ดงัน้ี 
  5.1 ศึกษาวิธีการและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวดัและประเมินผลต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 คู่มือครูการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เพื่อ
วางแผนการสร้างแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั 
  5.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเลือกประเภทของแบบทดสอบ
ท่ีจะวดั คือ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ให้ครอบคลุม
เน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั 
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  5.3 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผล
และประเมินผล จ านวน 5  คน ประกอบดว้ย 

   5.5.1 รองศาสตราจารย ์ดร. รณสรรพ ์ ชินรมย ์  อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

   5.5.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพเกา้  ณ พทัลุง   อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

   5.5.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิทย ์ คงภกัดี   อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ   

   5.5.4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ กาญจนะ   อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

   1.5.5  ดร.ศิรฉตัร  ทิพยศ์รี   อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  
  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความชดัเจน ความถูกตอ้ง เหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยการค านวณค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้สอบเป็นรายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
   เห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  +1 
   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน    0 
   เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   -1 
   เกณฑก์ารยอมรับค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ตั้งแต่ 0.50-1.00  
  5.4 น าผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ มาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง
ขอ้สอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาขอ้สอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา คือ มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งรายขอ้ ตั้งแต่ 0.50-1.00 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน 
ปรากฏว่าขอ้สอบจ านวน 30 ขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60-1.00 จึงไดแ้บบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้งหมด 
  5.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ขอ้ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
จากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าแลว้ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนควนเนียงวิทยา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นหอ้งเรียนท่ีจดัผูเ้รียน
คละตามความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน จ านวนเท่าๆ 
กัน จ านวน 29 คน ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบท่ีผูเ้รียนท า โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด 
หรือไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ขอ้ ให ้0 คะแนน 
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  5.6 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาขอ้สอบท่ีมีคุณภาพตอ้งมีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และมี
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้ งแต่ 0.20-1.00 ได้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้20 ข้อ  ท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑ ์
  5.7 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกบันกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 40 คน ในการทดสอบดงักล่าวเพื่อหาค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder Richardson (กญัจนา ลินทรัตน์ศิริกุล, 2555,  
น. 9-74) ไดค้่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบบั เท่ากบั 0.82  
  5.8 ปรับปรุง แก้ไข ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและจัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อ
น าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 6. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำนท่ีใช้รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้นเพื่อวดัความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ผูว้ิจยัได้
สร้างขึ้นมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจ เพื่อหากรอบวดัความพึง
พอใจให้ครอบคลุมดา้นความรู้ความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ดา้นกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และดา้นเจตคติท่ีมีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  6.2 สร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใหค้รอบคลุมทั้ง 
3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ดา้นกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และดา้น
เจตคติท่ีมีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สร้างทั้งหมดจ านวน 12 ขอ้ โดยน าค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดม้าแปล
ผลความหมายตามแนวคิดของเบสท(์Best, 1983, p. 171) เพื่อแปลผล ดงัน้ี 
   พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
   พึงพอใจมาก ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
   พึงพอใจนอ้ย ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
   พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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   น าผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญค านวณหาค่าเฉล่ีย แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การแปลผลค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ ตามแนวคิดของ เบสก ์(Best, 1983,  p. 183) ดงัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49  หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
  6.3 น าแบบทดสอบวดัความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้น เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใช้ และการประเมินท่ีถูกตอ้ง ดว้ยการค านวณค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง(IOC) เกณฑก์ารยอมรับค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ตั้งแต่ 0.50-1.00 แลว้น ามา
ปรับปรุงตามค าแนะน า และข้อเสนอแนะ แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
ปรากฏว่าผลจากการประเมินความสอดคลอ้ง ของผูเ้ช่ียวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่ใน
ระดับ 1.00 ทุกข้อ จึงได้แบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีใช้ได้ จ านวน 12 ข้อ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบดว้ย 

   6.3.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นพเกา้  ณ พทัลุง   อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

   6.3.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ กาญจนะ   อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

   6.3.3 ดร.ศิรฉตัร  ทิพยศ์รี   อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

   6.3.4  ดร.อุดม  ชูลีวรรณ   ผูอ้  านวยการวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนวรนารีเฉลิม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16  

   6.3.5  ดร.ปัญญา  ศรีลารักษ ์  ผูอ้  านวยการวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนวดัปรางแกว้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
  6.4 น าแบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ 
  6.5 น าแบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีตรวจสอบแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนควนเนียงวิทยา  จงัหวดัสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ท่ีไดผ้่าน
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มาแลว้ จ านวน 40 คน น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหาความเท่ียงของแบบสอบถามวดั
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ความพึงพอใจทั้ งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Coefficient Alpha) ของครอนบาค
(Cronbach, 1990, p. 204) ไดแ้บบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.812 
  6.6 ปรับปรุง แก้ไข และจดัพิมพ์เป็นฉบับจริงท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอน 1 กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1. ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้และทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดพื้นฐานในการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  2. สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฏีพื้นฐาน วตัถุประสงค์ กระบวนการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ บทบาทของครูผูส้อน บทบาทของผูเ้รียน และการน าไปใช ้ 
  2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมของ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  4. ปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน าไปใชศึ้กษาในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป 
 ข้ันตอนท่ี 2 กำรศึกษำคุณภำพและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบ
MESUK Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้รูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
  2. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ  
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  3. น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3/1 จ านวน 40 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
  2. วิเคราะห์ปัญหาจากการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  3. ปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีความ
เหมาะสมเพื่อน าไปใชศึ้กษาผลการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 3 กำรศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1. น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3/1 จ านวน 38 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ดงัน้ี 
    1.1 ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2559 และบนัทึกขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 
    1.2 จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

 1.3 ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2559 และบนัทึกขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 

 1.4 ประเมินทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2559 และบนัทึกขอ้มูล
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 

 1.5 ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปี
การศึกษา 2559 และบนัทึกขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 

2. น าผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ สรุป และอภิปราย
ผลเป็นความเรียง เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการแบ่งการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

1.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั (Index of Consistency 
: IOC) (กรมวิชาการ, 2545, น. 65) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

     IOC = 


R   

   เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์
     R  แทน ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
        แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  1.2 การหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 130) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
   สูตรหาค่าความยากง่าย 

   สูตร P = N
R  

   เม่ือ P แทน   ค่าความยากง่ายของค าถามแต่ละขอ้ 
    R แทน   จ านวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
      แทน   จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 
   สูตรหาค่าอ านาจจ าแนก 

   สูตร r        =     
2
N

LRUR −
 

   เม่ือ r        แทน    ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ 
                UR    แทน    จ านวนผูต้อบถูกในขอ้นั้นในกลุ่มเก่ง 
                LR     แทน    จ านวนผูต้อบถูกในขอ้นั้นในกลุ่มอ่อน 
    N       แทน    จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 



 124 

  1.3 การหาค่าความเท่ียง (reliability) ของแบบทดสอบใช้สูตร KR-20 ของ Kuder 
Richardson (กญัจนา ลินทรัตน์ศิริกุล,  2555, น. 9-74) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

    ttr  = 















−− 21k
k

s
pq

1  

   เม่ือ ttr  แทน ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ 
    k แทน จ านวนขอ้สอบทั้งหมด 
    p แทน สัดส่วนของผูท่ี้ตอบถูกในแต่ละขอ้ 
    q แทน สัดส่วนของผูท่ี้ตอบผิดในแต่ละขอ้ 

    S 2  แทน คะแนนความแปรปรวนของขอ้สอบทั้งฉบบั 

  1.4 การหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 204) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

 

    k  =      












 − 2
totalS

2
itemsS

1 1 -k 
k

 

   เม่ือ k แทน ค่าความเท่ียงของแบบวดัความพึงพอใจ 
    k แทน จ านวนขอ้ในแบบวดัความพึงพอใจ 
                 2

itemsS  แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนน 
                 2

totalS  แทน คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
 
 2. สถิติพื้นฐำนท่ีใช้ในกำรรำยงำน 
  2.1 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2545, น. 137) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

                       =      


    

   เม่ือ   แทน คะแนนเฉล่ีย 
     X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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  2.2 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, 
 น. 106) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

    S.D. =      
)1(

)( 22

−

−  

   เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
                 (X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
    N แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐำน 
  สถิติท่ีใชท้ดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและ
หลงัเรียน ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติดว้ย t-test โดยใชสู้ตร Dependent Sample t-test  (นงลกัษณ์   
วิรัชชยั,  2555, น. 10-94) ดงัน้ี 

           t          =         

1N
)D(DN 22

D

−
− 


    , df  =  N – 1 

  เม่ือ   t แทน การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย 
  D  แทน ผลรวมของความแตกต่างจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

2D   แทน  ผลรวมของความแตกต่างจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   N  แทน  จ านวนคู่คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
   df แทน Degree of freedom ของการทดสอบ t-test 


