
 

ช่ือเร่ือง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู2ตามทฤษฎีการสร2างความรู2ร=วมกับเทคนิค 

การแก2โจทย@ปAญหา KWDL เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@  

   สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปTท่ี 5    

ผู*วิจัย    นายดาวลอย  พิมพิบาล 

    ตำแหน=ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 

    โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร2อยเอ็ด  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองร2อยเอ็ด 

ป2ท่ีทำการวิจัย ปTการศึกษา  2564 
 

บทคัดย;อ 
 

 ในการพัฒนาคร้ังน้ีมีความมุ=งหมายของการวิจัยเพ่ือ  1)  ศึกษาข2อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู2ตามทฤษฎีการสร2างความรู2ร=วมกับเทคนิคการแก2โจทย@ปAญหา KWDL เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปTท่ี 5  2)  สร2างและ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู2ตามทฤษฎีการสร2างความรู2ร=วมกับเทคนิคการแก2โจทย@ปAญหา  KWDL เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปTท่ี  5    

3)  ศึกษาผลการใช2รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  ดังน้ี  3.1)  หาประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ@  80/80  3.2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว=างก=อนเรียน

และหลังเรียนด2วยรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  3.3)  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@

ของนักเรียนระหว=างก=อนเรียนและหลังเรียนด2วยรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  3.4)  ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต=อการเรียนด2วยรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  4)  เพ่ือประเมินการใช2รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  การวิจัย

แบ=งเปjน  4  ระยะ  ระยะท่ี  1 กลุ=มเปkาหมายคือ  ครูผู2สอนวิชาคณิตศาสตร@  จำนวน  4  คน  และนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปTท่ี  5  จำนวน  12  คน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร2อยเอ็ด  สำนักการศึกษา  

เทศบาลเมืองร2อยเอ็ด  เคร่ืองมือท่ีใช2ได2แก=  แบบวิเคราะห@เอกสารและแบบสัมภาษณ@  ระยะท่ี  2  กลุ=มผู2ให2

ข2อมูล  ผู2ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  7  คน  เคร่ืองมือท่ีใช2ได2แก=  แบบประเมินรูปแบบ  ระยะท่ี  3  กลุ=มตัวอย=าง  

คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปTท่ี  5/2  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร2อยเอ็ด  สำนักการศึกษา  เทศบาล

เมืองร2อยเอ็ด  จำนวน  31  คน  เคร่ืองมือท่ีใช2ได2แก=  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู2  จำนวน  16  

แผน  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีค=าความยากง=าย  (p)  ต้ังแต=  0.34 – 0.69  และมีค=า

อำนาจจำแนก  (B)  ต้ังแต=  0.23 – 0.89  และค=าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท=ากับ  0.93  3)  แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@  มีค=าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท=ากับ  0.88  และ  4)  

แบบสอบถามความพึงพอใจ  มีอำนาจจำแนกรายข2อ  (rxy)  ต้ังแต=  0.22-0.81  และค=าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ

เท=ากับ  0.91  ระยะท่ี  4  กลุ=มเปkาหมาย  ได2แก=  ครูผู2สอนรายวิชาคณิตศาสตร@  จำนวน  16  คน  

เคร่ืองมือท่ีใช2แบบประเมินความคิดเห็น  สถิติท่ีใช2ในการวิจัย  ได2แก=  ค=าเฉล่ีย  ส=วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบ  t-test  (Independent  system) 



 

 ผลการวิจัยพบว=า 

  1. ผลการศึกษาข2อมูลพ้ืนฐาน พบว=า  สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร@ระดับช้ัน

ประถมศึกษายังไม=บรรลุเปkาหมายตามท่ีต2องการ  เน่ืองจากบริบทการจัดการเรียนการสอนของครู 

ไม=เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  ยังขาดการคิดวิเคราะห@  สังเคราะห@  การแก2ปAญหาและการให2เหตุผล  ส=งผลให2

นักเรียนเรียนคณิตศาสตร@ท่ีเน2นการจดจำข2อมูลความรู2  ขาดการใช2ความคิดในการแก2ปAญหา  และครูมีความ

ต2องการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร@  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@

พร2อมกับพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร@  อีกท้ังการจัดการเรียนรู2ต2องให2นักเรียนลงมือปฏิบัติ

จริง  มีโอกาสได2เรียนรู2ร=วมกับเพ่ือนและฝ�กด2วยตนเอง  ผ=านการเผชิญปAญหาและสร2างองค@ความรู2ด2วย

ตนเอง  จึงจะทำให2นักเรียนได2พัฒนาทักษะต=าง ๆ   

 2.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู2ตามทฤษฎีการสร2างความรู2ร=วมกับเทคนิคการแก2

โจทย@ปAญหา  KWDL เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@  สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปTท่ี  5  มีช่ือว=า  ILALM Model  มีองค@ประกอบท่ีพัฒนาข้ึน  6  องค@ประกอบ  คือ  1)  

หลักการ  2)  วัตถุประสงค@ 3)  กระบวนการจัดการเรียนรู2  4)  ระบบสังคม  5)  หลักการตอบสนอง และ  

6)  ส่ิงสนับสนุน  มีกระบวนการจัดการเรียนรู2  5  ข้ันตอน  คือ  ข้ันท่ี 1  นำเข2าสู=บทเรียน  (Introduction  

:  I)  ข้ันท่ี 2  จัดการเรียนรู2  (Learning management  :  L)  ข้ันท่ี  3  ข้ันปฏิบัติการเรียนรู2  (Action of  

Learning : A)  ข้ันท่ี  4  ข้ันสรุปบทเรียน  (Lesson Summary : L) ข้ันท่ี  5  วัดและประเมินผล  

(Measurement  and  evaluation  :  M)  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจากผู2ทรงคุณวุฒิ  

มีคุณภาพเหมาะสมอยู=ในระดับมาก 

3.  ผลการใช2รูปแบบการจัดการเรียนรู2ตามทฤษฎีการสร2างความรู2ร=วมกับเทคนิคการแก2โจทย@

ปAญหา  KWDL เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@  สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปTท่ี  5  (ILALM Model)  พบว=า  1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู2ท่ีพัฒนาข้ึน  

มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท=ากับ  84.86/84.65  ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ@  80/80  ท่ีต้ังไว2   

2)  นักเรียนท่ีเรียนด2วยรูปแบบการจัดการเรียนรู2ท่ีพัฒนาข้ึน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

สูงกว=าก=อนเรียน  อย=างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  3)  นักเรียนท่ีเรียนด2วยรูปแบบการจัดการเรียนรู2

ท่ีพัฒนาข้ึน  มีความสามารถในการให2เหตุผลทางคณิตศาสตร@หลังเรียนสูงกว=าก=อนเรียน  อย=างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ  .05  4)  นักเรียนมีความพึงพอใจต=อการเรียนด2วยรูปแบบการจัดการเรียนรู2ท่ีพัฒนาข้ึน  

โดยรวมอยู=ในระดับมาก  

 4.  ผลการประเมินความคิดเห็นของครูผู2สอนรายวิชาคณิตศาสตร@ต=อการใช2รูปแบบการจัดการ

เรียนรู2ตามทฤษฎีการสร2างความรู2ร=วมกับเทคนิคการแก2โจทย@ปAญหา  KWDL เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การคิดแก2ปAญหาทางคณิตศาสตร@  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปTท่ี  5  (ILALM Model)  โดยภาพรวม

อยู=ในระดับมาก   
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