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สิ่งที่ส่งมาด้วย   บทคัดย่อ        จำนวน ๑  ชุด 
             

 ด้วยนางกมลชนก  สิงห์ละคร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล                      
วัดสระทอง  สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ ได้แก่  การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) โรงเรียนได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าผลงานดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เห็นสมควรเผยแพร่ให้โรงเรียนของท่านได้ใช้
ประโยชน์ต่อไป 

 โรงเร ียนเทศบาลว ัดสระทอง ขออน ุญาตเผยแพร ่ผลงานด ัง กล ่าว เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพ                             
การจัดการศึกษานักเรียนของท่าน ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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ชื่อเรื่อง     การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
    โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางกมลชนก  สิงห์ละคร  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
ปีที่ศึกษาค้นคว้า  2562  
  

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์                        
เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75                            
2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน                        
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน 
(BBL) 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง                        
การนำเสนอข้อมูล ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า                      
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียน  
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการค้นคว้ามี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถมศกึษา 
ปีที ่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) จำนวน 9 แผน รวม 18 ชั ่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร ื ่อง การนำเสนอข้อมูล เป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน 20 ข้อ  ซ ึ ่งม ีค ่าอำนาจจำแนก (B)                           
ตั้งแต่ 0.22 – 0.60 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.43 – 0.70 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเร ียนที ่ม ีต ่อการเร ียนด้วยแผนการจัดก ิจกรรมการเร ียนรู ้คณิตศาสตร์ เร ื ่อง การนำเสนอข้อมูล                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ค่าอำนาจจำแนก (r xy ) ต้ังแต่ 0.38 - 0.70 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.84 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและการทดสอบสมมติฐานใช้ 
t-test (Dependent Samples) 
 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีประสิทธิภาพ 81.79/82.85 
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื ่อง การนำเสนอข้อมูล                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เท่ากับ 0.7053 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7053 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 70.53 
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง              
การนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) โดยรวมอยู่ในระดับพอใจ                  
มากท่ีสุด 



ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย  นางกมลชนก  สงิห์ละคร 
ปีที่วิจัย  2563 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             
2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถ                
ในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 35 คน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ                         
และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า APPTCE Model โดยมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ และ
ว ัตถ ุประสงค ์  กระบวนการเร ียนการสอนและเง ื ่อนไขการนำร ูปแบบไปใช ้  ร ูปแบบการเร ียนการสอน                             
ที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นเร้าความสนใจ (A : Attention)  2) ขั้นเตรียมการ 
(Preparation : P) 3) ขั้นนำเสนอกระบวนการคิด (Presentation : P) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction) : C)  5) 
ขั้นถ่ายโอนความรู้ (T : transfer knowledge) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) และรูปแบบการเรียนการสอน      
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.13/82.28 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 75/75 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์                      
ที่กำหนดไว้ 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื ่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ.05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยภาพรวม
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 โดยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการประเมินในการเรียนการสอนมากที่สุด เพราะทำให้นักเรียนทราบผลการประเมินทันที ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจ
มากข้ึน สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้และนักเรียนสามารถแก้ไขการเรียนให้ดีข้ึน 


