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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL)
ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้ อหาวิชาเฉพาะ (TPACK) เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
Development of Mathematics Learning Activities Using Creativity-Based Learning (CBL)
and Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) for Mathematical
Achievement and Creativity on Circle of Prathomsuksa 6 Students
กุลธิดา พลเยี่ยม1 มะลิวลั ย์ ถุนาพรรณ์2 และนิภาพร ชุตมิ นั ต์3
Kunlatida Phonyiem1 Maliwan Tunapan2 and Nipaporn Chutiman3

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1,2,3
Corresponding author, E-mail: Kunlatidabewty@gmail.com1, maliwan2447.mlw@gmail.com2, nipaporn.c@msu.ac.th3

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลมชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ที่มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับเกณฑ์รอ้ ยละ 75 4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนกับเกณฑ์รอ้ ยละ 75 และ 5) ศึกษาความพึงพอใจที่มตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ า้ งต้นโดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านดงหวาย จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 1 ห้องเรียนทัง้ หมด 9 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุม่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ จานวน 18 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ จานวน 15 ข้อ และแบบอัตนัย จานวน 1 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตัง้ แต่
0.80-1.00 ค่าความยากตัง้ แต่ 0.25-0.80 ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.21-0.92 ค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.99 แบบทดสอบความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ แบบอัตนัย จานวน 4 ขอ้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ค่าความยากตัง้ แต่ 0.30-0.42
ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.28-0.50 ค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.87 และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ จานวน 20 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 สถิติทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t-test for One Sample
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ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ กระตุน้ ความสนใจตัง้ ปัญหาและแบ่งกลุม่ ตามความสนใจค้นคว้าคิดนาเสนอและประเมินผล
ซึง่ ประยุกต์การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะในขัน้ ที่ 3 และ 4 มีประสิทธิภาพ 87.15/83.89 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.7898 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.98 อีกทัง้ นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูด้ งั กล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์คิดเป็ นร้อยละ 83.89 และ 81.67 ตามลาดับ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 นอกจากนี้ยงั มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X =4.54 และ S.D. =0.22)
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน; การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ;
การคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ABSTRACT

The purposes of this study were: 1) to develop plans for organization of mathematics learning activities using
creativity-based learning and technological pedagogical and content knowledge on circle of Prathomsuksa 6 with a
require efficiency of 75/75; 2) to study an effectiveness index of plans; 3) to compare the mathematical achievement of
students with 75 percent criteria; 4) to compare the mathematical creativity of students with 75 percent criteria; 5) to
explore the satisfaction of students on their learning activities. The participants in this study were nine students who
studied in grade 6 at Bandongwai School, Roi Et province. However, they were selected by using the cluster random
sampling technique. The instruments are used in the study were: mathematics learning activities using creativitybased learning and technological pedagogical and content knowledge plan for 18 plans; the learning achievement test
were 15 questions for multiple choices and 1 question for a subjective way of thinking, item-objective congruence
index of test was between 0.80-1.00, the difficult of test was between 0.25-0.80, the discrimination of test was
between 0.21-0.92 and the reliability of all the item was 0.99; the mathematical creativity ability test were 4 questions
for a subjective way of thinking,item-objectivecongruence index was 1.00, the difficult of test was between 0.30-0.42,
the discrimination of test was between 0.28-0.50 and the reliability of all the item was 0.87; and the satisfaction of
student tests on their learning activitieswere 5 levels, 20 items, they were rating scales which had the content validity
was 1.00. The statistics are used for analyzing the data.It consists of percentage, mean, and standard deviation.
Moreover, to examine the hypothesis by using a t-test for One Sample.
The results of the study were as follows: the lesson plans for organization of mathematics learning activities
using creativity-based learning and technological pedagogical and content knowledgeconsists of 5 steps had an
efficiency of 87.15/83.89. The effectiveness index of plans was 0.7898, or 78.98 percent, respectively. Mathematical
achievement and creativity of students accounted for 83.89 percent and 81.67 percent at over 75 percent criteria at .05
level of significance. Moreover, the satisfaction of the students with learning was satisfied total at a high level ( X =
4.54 and S.D. =0.22).
Keyword: Creative-based learning, Technological pedagogical and content knowledge, Mathematical creativity
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บทนา

ปัจจุบ นั หลายประเทศได้ให้ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาคน
ในชาติ ข องตนเอง เพื่ อ ให้มีศ ัก ยภาพในการแข่ งขัน ทัง้ ทางด้า น
เศรษฐกิ จ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยเห็ น ว่ า ปัจ จัย แห่ ง
ความส าเร็จ ที่สาคัญ คื อ "ศัก ยภาพของระบบการศึ ก ษาเพื่อ การ
ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมและความคิ ด สร้า งสรรค์ " จะเป็ นตัว ชี้ ว ดั
ความสาเร็จของระบบเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษา
ในหลายประเทศ เช่ น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จึงได้พ ฒั นาหลัก สู ต ร
การศึกษาที่เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู ท้ ่จี าเป็ นในศตวรรษที่ 21
โดยให้เด็ ก มี ท ัก ษะการเรี ย นรู แ้ ละความคิ ด สร้า งสรรค์ เพื่ อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยงั ่ ยืนในอนาคต ดังนัน้ หลาย ๆ ประเทศจึงได้ปรับเปลี่ยนการ
พัฒนาประเทศมาเป็ นการพัฒนาคนในชาติ มีการปรับทิศทางในการ
จัดการศึกษาใหม่ท่เี น้นให้ผูเ้ รียนใช้ทกั ษะการคิดมากกว่าการจดจา
กระบวนการเรียนรูส้ าคัญกว่าความรู ้ เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนในชาติ
มีความคิดสร้างสรรค์ (พาสนา จุลรัตน์, 2561, น. 2366) ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่เน้น
ผู เ้ รีย นเป็ น สาคัญ มุ่งพัฒ นาผู เ้ รีย นทุ ก คนให้ผู เ้ รีย นมีสมรรถนะ
สาคัญ อย่ างหนึ่ งต่ อ ความสามารถในการคิ ด เป็ น ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์
ความรูห้ รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 6) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาด้านการคิด
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์มีการกล่าวถึงกัน
มากขึ้นในยุคปัจจุบนั เพราะความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยให้ชวี ติ
มนุ ษ ย์ เกิ ด ความสุ ข สมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น ในทุ ก ด้า นได้ ความคิ ด
สร้างสรรค์ คื อ ลัก ษณะของการแสดงออกทางความคิ ด ที่เป็ น
รูปแบบของการแก้ปญั หาในกระบวนการแก้ปญั หา เป็ นการคิดแบบ
ไม่ จ ากัด กรอบ เป็ น การคิ ด อย่ า งอิ ส ระ ซึ่ ง บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์จะต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง และ
ความคิดยืดหยุ่น (Guilford, 1957, p. 538) ความคิดสร้างสรรค์
เป็ นคุณสมบัติท่มี ีอยู่ในมนุ ษย์ทุกคนหากได้รบั การส่งเสริมพัฒนา
และนาไปใช้ให้เหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก (อารี พันธ์มณี,
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2557, น. 21) ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ทงั้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ในทางตรง เช่น การฝึ กคิด การทา ลงมือทา กิจกรรมการ
ให้ความรู ้ ในทางอ้อม เช่น การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้ การสร้าง
ความปลอดภัยในการคิด เป็ นต้น
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู ร้ ายวิชาคณิ ตศาสตร์
โรงเรียนบ้านดงหวาย อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ปัญหาหลักทีเ่ กิดขึ้นกับ
การสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์คือ ความเป็ นนามธรรมที่ไม่เห็นภาพ
ชัดเจนอย่างวิชาอื่น ๆ ทัว่ ไป การจัดการเรียนรูท้ ่ยี งั ไม่หลากหลาย
ผูเ้ รียนมีความแตกต่างระหว่างบุคล และจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผลการ
ประเมินการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พบว่า มาตรฐาน
ที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์
ได้คุณ ภาพอยู่ในระดับ ดีและมาตรฐานที่ 5 ผู เ้ รียนมีค วามรู แ้ ละ
ทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร (มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 5.2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์) ได้คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ และได้ระบุจุด
ทีค่ วรพัฒนาว่าผูเ้ รียนควรได้รบั การฝึ กให้เกิดทักษะทัง้ 8 กลุม่ สาระ
อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ควรจัด การเรี ย นรู ท้ ่ี เน้น ผู เ้ รี ย นเป็ น ส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการบริหารการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ผูเ้ รียนรู จ้ กั คิดเป็ น แก้ปญั หาเป็ นและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
นอกจากนี้ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 พบว่า เรื่องทีม่ ปี ญั หาในการเรียนรู ข้ องนักเรียนมากที่สุด คือ
วงกลมนักเรียนไม่เกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหา ไม่ได้เรียนรู จ้ าก
การแก้ปญ
ั หาทาให้ความรู เ้ รื่องวงกลมของนักเรียนนัน้ เป็ นการจดจา
ระยะสัน้ สามารถแก้ปญั หาได้แต่ไม่สามารถสร้างสรรค์ปญ
ั หาใหม่
ขึ้นมาได้ดว้ ยตนเอง ส่งผลต่อการวิเคราะห์โจทย์ท่สี ลับซับซ้อนขึ้น
(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านดงหวาย, 2546)
การจัด การเรี ย นรู แ้ บบสร้า งสรรค์ เป็ นฐาน (CreativityBased Learning: CBL) เป็ นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว Active
Learning ที่วิจยั กับเด็กไทย โครงสร้างหลักการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็ นฐานพัฒ นามาจากกระบวนการของการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) และแนวทาง
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนานของเอ็ดเวิรด์
เดอโบโน (Edward de Bono) เพื่อออกแบบการสอนให้ผู เ้ รียนได้

ครบทัง้ สองด้าน คือ ได้ท งั้ ด้านเนื้อหาวิชาและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ว ยการสอนรู ป แบบนี้ ค รู น ั้น ต้อ งมี
คุณสมบัติมากกว่าการเป็ นผูท้ ่ที าหน้าที่สอน (Instructor) ครูตอ้ งมี
ลักษณะของผู ท้ ่สี ามารถชี้แนะการเรียนรู ้ (Learning Coaching)
และสามารถทาหน้าที่เป็ นผู น้ านักเรียนท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการ
เรี ย นรู ไ้ ด้ (Learning Travel Agent) ครู ย งั ต้อ งเป็ น ผู อ้ อกแบบ
กระบวนการเรีย นรู ท้ ่ีจะท าให้น ัก เรีย นเกิ ด ทัก ษะในการแสวงหา
ความรู ด้ ว้ ยตนเอง การคิดวิเคราะห์ รู จ้ กั การแก้ไขปัญ หา และมี
ความคิดสร้างสรรค์จะทาให้ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการคิดสร้างสรรค์ได้
อย่ างเป็ น รู ปธรรม โดยมีขนั้ การตอน 5 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ กระตุ น้
ความสนใจ ตัง้ ปัญ หาและแบ่งกลุ่ม ตามความสนใจ ค้น คว้าคิ ด
นาเสนอ และประเมินผล กระบวนการสอนนี้จะเป็ นแนวทางการ
พัฒ นาความคิ ด สร้างสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ค วบคู่ ก บั การเรีย น
เนื้อหาความรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์อนั จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
สร้างสรรค์ต่อไป (วิริยะ ฤาชัยพานิชย์, 2558, น. 23-37)
นอกจากนี้ โลกปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุก
มิติ ทัง้ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี มีผลทาให้
ประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และกันมากขึ้น โลกที่
เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลง ด้วยอานุภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารคมนาคมที่กา้ วไปอย่างไม่หยุดยัง้ ประชาคมโลกไม่
ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกสามารถรับรู ้ เรียนรู ้ และส่งอิทธิพลถึงกัน
และกันได้อย่างรวดเร็ว จนมีคากล่าวว่าปัจจุบนั เรากาลังอยู่ในสังคม
โลกทีไ่ ร้พรมแดน (พรรณพิลาศ กุลดิลก, 2560, น. 61-62) อัลวิน ทอฟ
เลอร์ (2539) นักวิชาการชาวอเมริกนั ได้ช้ ใี ห้เห็นถึงความสาคัญของ
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นแต่ ล ะยุ ค อัน น ามาสู่ ค วาม
เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ ในปัจจุบนั เทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้า
มามีบทบาทอย่างมากกับชีวติ ของทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ดา้ นการศึกษา
เทคโนโลยีสามารถช่วยเรื่องพัฒ นาการในการเรียนรู ต้ ่ อสิ่งต่ าง ๆ
รอบตัว การเพิ่ม ศัก ยภาพในเรื่องของความคิ ด สร้างสรรค์ หรื อ
แม้แ ต่ เ พิ่ ม ทัก ษะในการช่ ว ยเหลือ ตัว เองของนัก เรี ย นทั้ง จาก
ห้องเรียนและจากชีวิตประจาวัน ฉะนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ค รู จะต้องน า
เทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในเนื้อหาเพื่อลดความ
เป็ นนามธรรมและเพิ่มความเป็ นรูปธรรม อันจะนาไปสู่ความเข้าใจ
ให้แ ก่ น ัก เรี ย นมากขึ้น ดังนั้น การบู ร ณาการระหว่ างเทคโนโลยี
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วิ ธี ก ารส อ น แ ละเนื้ อ ห าส าระที่ สอ น ห รื อ (Technological
Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) เข้าด้วยกัน
จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ มากในการเรียนการสอน (ลิลลา อดุลยศาสน์ ,
2559) โคเลอร์ และมิชร่า (2009, pp. 60-70) กล่าวว่า ทีแพค (TPACK)
เป็ น แนวความคิ ด ที่เกิ ด ขึ้น จากการบู รณาการระหว่างเทคโนโลยี
วิธีการสอนและเนื้อหาสาระทีส่ อนเข้าด้วยกัน เป็ นพื้นฐานของการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีท่อี าศัยความเข้าใจในการนาเสนอแนวคิด
ของเนื้ อหาโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การเกิดองค์ค วามรู ข้ อง
นักเรียนในชัน้ เรียน
ด้ว ยหลัก การและเหตุ ผ ลข้า งต้น ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจพัฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ต ศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะซึ่งนามาใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เรื่อง
วงกลม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ทัง้ นี้หากสามารถ
พัฒ นาการเรียนรู ข้ องนัก เรียนได้ จะก่ อให้เกิดการจัดการเรียนรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทีต่ อบสนองต่อความต้องการในศตวรรษที่ 21
อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ กิดการเรียนรู ท้ ่ยี งั ่ ยืน
และตลอดชีวติ
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อพัฒ นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลมชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 6
3. เพื่อ เปรี ย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรีย น
ที่เรีย นโดยใช้ก ารจัด การเรีย นรู แ้ บบสร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 กับเกณฑ์รอ้ ยละ 75
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิ ต ศาสตร์ข องนัก เรี ย นที่เรี ย นโดยใช้ก ารจัด การเรี ย นรู แ้ บบ
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น ฐานร่
วมกักบษาปี
การบู
ในการสอน
นักเรีเยป็นชั
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ขอบเขตการวิ
เนื้อหาทีเนื่ใ้ อช้หาที
ในการวิ
จยั ครัจง้ยั นีครั้ เป็ง้ นนี้เเนืป็ น้ อเนืหาในหลั
กสูกตสูรแกนกลาง
่ใช้ในการวิ
้ อหาในหลั
ตรแกนกลาง
1.
เนื
้
อ
หาที
ใ
่
ช้
ใ
นการวิ
จ
ย
ั
การศึกษาขั
น
้
พื
้
น
ฐาน
พุ
ท
ธศั
ก
ราช
2551
(ฉบั
บ
ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2560)
เนื
้
อ
หาที
ใ
่
ช้
ใ
นการวิ
จ
ย
ั
ครั
ง
้
นี
้
เ
ป็
น
เนื
้
อ
หาในหลั
ก
สู
ต
รแกนกลาง
ในรายวิชในรายวิ
าคณิ ตชศาสตร์
เรื่อง เรืวงกลม
ชัน้ ประถมศึ
กษาปี
าคณิ ตศาสตร์
่อง วงกลม
ชัน้ ประถมศึ
กษาปีท่ี ท6่ี 6ภาคเรี
ภาคเรียยนน
การศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
้
น
ฐาน
พุ
ท
ธศั
ก
ราช
2551
(ฉบั
บ
ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
่ 2 ปีกกษาารศึ2563
กษา 2563
นบ้านดงหวาย
อาเภอเสลภูมมิ จัิ จั2560)
หวัดด
ที่ 2 ปี กทีารศึ
โรงเรีโรงเรี
ยนบ้ยานดงหวาย
อาเภอเสลภู
งงหวั
ในรายวิ
ช
าคณิ
ต
ศาสตร์
เรื
่
อ
ง
วงกลม
ชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
6
ภาคเรี
ยน
ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
ที่ 2 ปี ก2.ารศึ
ก2.ษาระยะเวลาที
2563ใ่ ช้โรงเรี
นบ้
อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ใ่ ช้ใยนการวิ
จยั
ระยะเวลาที
ในการวิ
จยั านดงหวาย
จยั ครัง้ นี้ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ร้อยเอ็ดการวิจยการวิ
ั ครัง้ นี้ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
่ใช้ในการดนการวิ
าเนินการเก็
อมูลทัง้ สิ้น จานวน 18 ชัว่ โมง
2.ระยะเวลาที
ระยะเวลาที
ยั บรวบรวมข้
ระยะเวลาที
่ใช้ในการดาเนิใ่ ช้นใการเก็
บจรวบรวมข้
อมูลทัง้ สิ้น จานวน 18 ชัว่ โมง
(ไม่รวมเวลาทดสอบก่
นเรียนและหลัยงเรีนที
ยน)่ 2 ปี การศึกษา 2563
การวิ
จยั ครัง้ นี้ดอาเนิ
นยอการในภาคเรี
(ไม่รวมเวลาทดสอบก่
นเรี
นและหลั
ง
เรี
ย
น)
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ระยะเวลาที
ในการดใ่ ช้าเนิในการวิ
นการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ สิ้น จานวน 18 ชัว่ โมง
3. ตั่ใช้วแปรที
3.1 ตัว แปรต้จนยั คื อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ้ บบ
(ไม่รวมเวลาทดสอบก่
อนเรี
นและหลั
งเรีกิยจน)กรรมการเรี ย นรู แ้ บบ
ตัว แปรต้
น ยคืวมกั
อ บการจั
สร้3.1
างสรรค์
เป็ น ฐานร่
การบูดร ณาการเทคโนโลยี
ในการสอน
3.
ตั
ว
แปรที
ใ
่
ช้
ใ
นการวิ
จ
ย
ั
เนื้อหาวิ
สร้างสรรค์
เป็ นชาเฉพาะ
ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
3.1
ตั
ว
น คื อ ได้การจั
ตัวแปรตาม
แก่ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ้ บบ
เนื้อหาวิชาเฉพาะ3.2แปรต้
สร้างสรรค์3.2เป็ตันวฐานร่
วมกัได้
บผลสั
การบู
ร ณาการเทคโนโลยี
์ทางการเรียนวิชาคณิใตนการสอน
3.2.1
ศาสตร์
แปรตาม
แก่มฤทธิ
เนื้อหาวิชาเฉพาะ3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

3.2.2 ความสามารถในการคิ ด สร้า งสรรค์ ท าง5
5

3.2.2 ความสามารถในการคิ ด สร้า งสรรค์ ท าง

3.2.3ความสามารถในการคิ
ความพึ ง พอใจที่ มี ตด่ อสร้
การจั
ด กิ จทกรรมการ
3.2.2
า งสรรค์
าง

เรียตนรูศาสตร์
ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
คณิ
3.2.3 ความพึ
พอใจที
่ มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื
้ อหาวิ
ชงาเฉพาะ
3.2.3 ความพึ
ง พอใจที
่ มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการ
นรูค้ ค้ ณิณิตตศาสตร์
ศาสตร์
แบบสร้
างสรรค์
เป็ นฐานร่
มกับรการบู
เรีเรียยนรู
แบบสร้
างสรรค์
เป็ นฐานร่
วมกับวการบู
ณาการรณาการ
เทคโนโลยี
ในการสอนเนื
้ อหาวิ
ชาเฉพาะ
เทคโนโลยี
ในการสอนเนื
ชาเฉพาะ
กรอบแนวคิ
ดการวิจยั ้ อหาวิ
ผลสัมฤทธิ์
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ทางการเรียน
การจั
ดดกิกิจกรรมการเรี
ยนรูยค้ นรูณิคต้ ศาสตร์
ผลสัมฤทธิ
การจั
จ
กรรมการเรี
ณิ
ต
ศาสตร์
ผลสั์ มฤทธิ์
ร่วมกั
บ
การบู
ร
ณาการเทคโนโลยี
แบบสร้
างสรรค์
เป็ นเฐาน
ทางการเรี
ยน ยน
แบบสร้
างสรรค์
ป็ชนาเฉพาะ
ฐาน
ทางการเรี
ในการสอนเนื
้
อ
หาวิ
ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยี
ความสามารถ
ร่วมกับมีการบู
5 ขั้ อรน้ ณาการเทคโนโลยี
ตอนชาเฉพาะ
ดังนี้
ในการสอนเนื
หาวิ
ในการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถ
ในการสอนเนื
้ อหาวิชาเฉพาะ
มี 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ความสามารถ
ในการคิดสร้
างสรรค์
มี 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ในการคิดสร้างสรรค์
การจั
ยนรูน้ แ้ความสนใจ
บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ขัน้ ทีด่ การเรี
1 กระตุ
การเรี
นรู
แ้ บบสร้งากลุ
งสรรค์
ขัการจั
ขัน้ น้ ทีที่ 1่ ด2กระตุ
ตัง้ ปัน้ ญยความสนใจ
หาและแบ่
ม่ เป็ นฐาน
ขัขัน้ น้ ทีที่ 2่ 1ตักระตุ
ง้ ปัญหาและแบ่
งกลุม่
น้ ความสนใจ
ตามความสนใจ
ขัขันน้้ ทีที่่ 23ตามความสนใจ
ตัค้งน้ ปัคว้
ญาหาและแบ่
คิด งกลุม่ประยุกต์การบูรณาการเทคโนโลยี
ขัน้ ที่ 3 ค้ตามความสนใจ
นคว้าคิด
ประยุกต์การบูรณาการเทคโนโลยี
ขั
น
้
ที
่
4
น
าเสนอ
ในการสอนเนื
หาวิชาเฉพาะ
ขัน้ ที่ 4 นาเสนอ
ในการสอนเนื
้ อหาวิช้ อาเฉพาะ
ขัขันน้้ ทีที่่ 35 ค้ประเมิ
นคว้านคิผล
ด
ประยุ
ก
ต์
ก
ารบู
ร
ณาการเทคโนโลยี
ขัน้ ที่ 5 ประเมินผล
ขัน้ ที่ 4 นาเสนอ
ในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ขัน้ ที่ 5 ประเมินผล
ภาพที
่ 1 ่ กรอบแนวคิ
ดการวิดจการวิ
ยั จยั
ภาพที
1 กรอบแนวคิ

การจัดดกิการวิ
กรอบแนวคิ
จยั จยั ยนรูค้ ณิตศาสตร์
กรอบแนวคิ
ดจกรรมการเรี
การวิ

ภาพที
่ 1 าเนิ
กรอบแนวคิ
จยั
วิธวิกี ธารด
นการวิ
จยั ดการวิ
กี ารดาเนิ
นการวิ
จยั

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวรู ปแบบ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวรู ปแบบ
คือ แบบกลุม่ เดียววัดผลก่
ดังนีน้ การวิจยั
วิธอกี น-หลั
ารดงาเนิ

คือ แบบกลุม่ เดียววัดผลก่อน-หลัง ดังนี้
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวรู ปแบบ
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง แบบ One Group Pretestคือ แบบกลุ
ม่ เดียววัดผลก่อน-หลัแบบ
ง ดังOne
นี้ Group Pretestตารางที
่ 1 แบบแผนการทดลอง
Posttest Design (Fitz-Gibbon, 1987, น. 113)
PosttestอนเรีDesign
(Fitz-Gibbon,
1987,งเรีน.ยน113)
กลุม่ ทดสอบก่
ยน ทดลอง
ทดสอบหลั
ตารางที
่
1
แบบแผนการทดลอง
แบบ
One
Group
E ม่
T1 อนเรียน Xทดลอง ทดสอบหลั
T2 Pretestกลุ
ทดสอบก่
งเรียน

1987, น.T 113)
E PosttestT1Design (Fitz-Gibbon,
X
2
กลุม่ ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน
E
T1
X
T2

เมือ่

E แทน กลุม่ ทดลอง
X แทน ใช้ แ ผน การจั ด กิ จกรรม การเรี ยน รู ้
คณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
T1 แทน การทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
T2 แทน การทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แ ก่ นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนในกลุ่ม พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาลุ่มน า้ ชี อาเภอเสลภู มิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 13 โรงเรียนรวม
จานวนนักเรียนทัง้ สิ้น 114 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียน
บ้านดงหวาย อาเภอเสลภู มิ จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
จ านวน 9 คน ที่ ได้ม าโดยวิ ธี สุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) และมีขนั้ ตอนในการสุ่มกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สุ่มโรงเรียนแบบกลุ่มเนื่องจากทุกโรงเรียนมีจานวน
ห้องเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 1 ห้อง แบบคละความสามารถ
ผู ว้ ิจยั จึ งได้น าผลการทดสอบด้านการคิ ด เลขเป็ น ของนัก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จากการประเมินคัดกรอง การอ่าน การเขียน
และคิ ด เลขเป็ น ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2563 ที่ทุ ก โรงเรีย น
ทดสอบมาสุ่มแบบกลุม่
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนน โดยใช้ OneWayANOVA เพื่ อ วิ เคราะห์ห ากลุ่ ม นัก เรี ย นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนด้านการคิดเลขเป็ นที่ไม่แตกต่างกัน จากนัน้ นามาสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 3 ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random Selection) โดย
การจับสลาก ซึ่งมีทงั้ หมด 13 โรงเรียน และสุ่มมา 1 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านดงหวาย อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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เครื่องมือการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์แบบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 18 แผน
แผนละ 1 คาบ คาบละ 1 ชัว่ โมง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรูแ้ ละหาคุณภาพตามลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1.1.1 ศึกษาเอกสาร หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1.1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเทคนิค
วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ น
ฐาน และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
1.1.3 แบ่ งเรื่ อ ง วงกลม โดยแบ่ ง เป็ น เรื่อ งย่ อ ย
วิเคราะห์สาระการเรียนรู ้ สาระสาคัญ ตัวชี้วดั และจานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้
สอน
1.1.4 ด าเนิ น การเขีย นแผนการจัด การเรี ย นรู ้
จานวน 18 แผน
1.1.5 นาแผนการจัด กิจ กรรมการเรียนรู ท้ ่ีสร้าง
เสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม จากนัน้ นาข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไข
1.1.6 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ สนอต่อ
ผู เ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ พบว่าแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึ กษาปี ท่ี 6 มีค ะแนน
เฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.54-4.84 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทส่ี ามารถนาไปใช้ได้
1.1.7 น าแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ม้ า
ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ พิจารณาความถูกต้องอีกครัง้ หนึ่ง แล้วนาไป
พิมพ์เป็ นฉบับร่างจากนัน้ นาไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
ที่ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ าง โดยเลือ กนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6
ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มนา้ ชีท่คี วามแปรปรวนที่ได้จาก
การวิเคราะห์ไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนบ้านท่าม่วง
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อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวนนักเรียน 12 คน ดาเนินการ
ทดลองแล้วคานวณหาค่าประสิทธิภาพซึ่งจากผลการคานวณการหา
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค่ าเท่ า กั บ 75.40/77.33 แล้ว ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
ข้อบกพร่อง คือ ปรับปรุงโปรแกรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตาแหน่ งการโยนห่วง เพื่อให้นกั เรียนเห็นภาพหรือลักษณะเฉพาะ
ของส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ของวงกลม เช่ น เส้น รอบวงเส้น ผ่ า น
ศู น ย์ก ลาง เส้น คอร์ด เพื่อ ทาให้กิ จกรรมครอบคลุม สาระสาคัญ
ทัง้ หมด ก่อนจะนาไปทดลองใช้จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
1.1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เป็ นฉบับสมบูรณ์เพือ่ เตรียมนาไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และ
ประเมินผลการทดลอง ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช า
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งวงกลม ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 แบบปรนัย
เลือกตอบ จานวน 15 ข้อ และแบบอัตนัยแสดงวิธีคิด จานวน 1 ข้อ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.1.1 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา สาระการเรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2.1.2 ศึ ก ษาเอกสารที่เกี่ ย วข้อ งกับ การสร้า ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือพื้นฐานการวิจยั
และศึกษาเทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบจากหนังสือการ
วัดผลการศึกษา
2.1.3 วิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างเนื้ อหา
จุด ประสงค์การเรียนรู ้ และสร้างข้อสอบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 22 ข้อ เพื่อเลือกไว้ใช้จริง 15 ข้อ และแบบอัตนัย
แสดงวิธีคิด จานวน 2 ข้อ เพือ่ เลือกไว้ใช้จริง 1 ข้อ
2.1.4 น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ย นที่ ส ร้างขึ้น เสนอต่ อ อาจารย์ท่ี ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ขอ
คาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
2.1.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีป่ รับปรุงแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านชุดเดิม เพื่อประเมินดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์
การเรี ย นรู ้ จากนั้น วิเคราะห์ห าค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ งผลการ
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พิจารณาคัด เลือ กข้อ สอบพบว่า มีค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องตัง้ แต่
0.80-1.00 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
2.1.6 น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการ
เรียน เรื่อง วงกลม ทัง้ หมด 24 ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่มนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในกลุ่ม
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาลุ่ม น า้ ชีท่ีค วามแปรปรวนที่ได้จากการ
วิเคราะห์ไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง และเรียนเนื้อหาเรื่องวงกลม
เรียบร้อยแล้ว คือ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง และโรงเรียน
หนองหลวงประชาบารุง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รวมจานวน
นักเรียน 33 คน เพื่อหาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.1.7 น าคะแนนที่ ไ ด้จ ากการทดลองมา
วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความยาก แล้วคัดเลือก
ข้อ สอบปรนัย จ านวน 15 ข้อ และอัต นัย จ านวน 1 ข้อ โดย
แบบทดสอบฉบับจริงมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.21-0.92 และมีค่า
ความยากตัง้ แต่ 0.25-0.80 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
2.1.8 น าข้อ สอบที่ ค ัด เลือ กไว้ท งั้ 16 ข้อ มา
วิเคราะห์หาค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ ได้ค่าความ
เชื่อมันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ 0.99
2.1.9 จัด พิม พ์แ บบทดสอบที่ผ่ านการตรวจ
คุณภาพแล้ว เพือ่ นาไปใช้เป็ นเครื่องมือในการทดลองจริง
2.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่องวงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 แบบอัตนัย
แสดงวิธีคิด จานวน 4 ข้อผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้
2.2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มอื แบบเรียน และวิธี
สร้า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด สร้า งสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์และศึกษาวิธีเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ
2.2.2 ศึ ก ษาการวัด ความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์จากหนังสือ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิ ต ศาสตร์ ของสถาบัน ส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2551, น. 21-52) และคู่มือการวัดผลประเมินผลคณิ ตศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัด ความสามารถใน
การคิด สร้างสรรค์ทางคณิ ต ศาสตร์ เป็ นแบบชนิ ด อิงเกณฑ์แบบ
อัตนัยแสดงวิธีคิด จานวน 8 ข้อ เพือ่ เลือกไว้ใช้จริงจานวน 4 ข้อ
2.2.4 สร้า งเกณ ฑ์ ใ นการตรวจให้ค ะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
2.2.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิ ด สร้า งสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส ร้า งขึ้น น าเสนอต่ อ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมชี้วดั ด้านการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
2.2.6 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์เสนอผู เ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่ าน ชุด เดิม
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างของคาถามกับพฤติกรรมชี้
วัดด้านการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
2.2.7 วิเคราะห์ข อ้ มู ล ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผลการประเมิน พบว่ าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดคือ 1.00 ทุกข้อ
2.2.8 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
โดยเลือกกลุม่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในกลุม่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาลุ่มนา้ ชีทค่ี วามแปรปรวนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ไม่แตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความสามารถด้านการ
คิ ด เลขเป็ น ไม่ แ ตกต่ างจากกลุ่ม ตัว อย่ าง และเรี ย นเนื้ อ หาเรื่ อ ง
วงกลมเรีย บร้อ ยแล้ว คื อ โรงเรีย นบ้านเหล่าแขมดงกลาง และ
โรงเรียนหนองหลวงประชาบารุง อ าเภอเสลภู มิ จังหวัด ร้อยเอ็ด
รวมจานวนนักเรียน 33 คน แล้วนาผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่ า
ความยากและหาค่าอานาจจาแนกรายข้อแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มี
คุณ ภาพผ่านเกณฑ์ไว้ใช้จานวน 4 ข้อ โดยแบบทดสอบฉบับ จริง
มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.30-0.42 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.28-0.50
2.2.9 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จานวน 4 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมัน่
ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.87
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2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 แบบมาตราส่วนประมาณค่าจานวน 20 ข้อ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ
สร้างและหาคุณภาพตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.3.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจและการสร้างแบบวัดหรือแบบสอบถาม
2.3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการวัดแล้วกาหนด
ข้อคาถามและเขียนข้อคาถามที่ครอบคลุมต่อความรูส้ กึ ความพอใจ
ของนัก เรีย นโดยใช้ข อ้ ความสัน้ กะทัด รัด และเข้าใจง่ายทัง้ หมด
จานวน 25 ข้อ จากนัน้ สร้างแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าโดยกาหนดระดับคะแนนความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ
จานวน 1 ฉบับ
2.3.3 น าแบบวัด ความพึ ง พอใจเสนอต่ อ
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
2.3.4 น าแบบวัด ความพึ ง พอใจที่ ป รับ ปรุ ง
แก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิมจานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ว่าข้อความมีความเหมาะสมหรือไม่ และหาค่ าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ หาจากนั้น คัด เลือ กข้อ ความที่ ส อดคล้อ งไว้จ านวน 20 ข้อ
ผลการประเมินพบว่าค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความ
พึงพอใจฉบับจริงมีค่า 1.00 ทุกข้อ
2.3.5 ปรับ ปรุ ง แก้ไขแบบวัด ความพึ ง พอใจ
ตามที่ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ ได้แก่ การแยกข้อคาถาม 2 ประเด็น
ออกจากข้อเดียวกัน ประเด็นข้อคาถามบางข้อยากต่อความเข้าใจ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 และนักเรียนไม่ได้รบั ทราบ
ข้อคาถามนัน้ ในระหว่างการจัดการเรียนรู ้ เช่น ฉันพอใจในเกณฑ์
การให้คะแนน
2.3.6 พิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริงเพือ่
นาไปเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ และความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 16 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
จ านวน 4 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที เพื่ อ ทดสอบความรู พ้ ้ ื น ฐานและ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างก่อนทาการดาเนินการจัดการเรียนรู ้
2. ด าเนิ น การสอนกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งซึ่ ง เป็ นนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดงหวาย อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จานวน 9 คน
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) หลังจาก
การจัด การเรีย นรู เ้ สร็ จ สิ้น ลงโดยใช้แ บบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน จานวน 16 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที กับ นัก เรีย นกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. ทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด สร้างสรรค์ท าง
คณิตศาสตร์หลังเรียน จานวน 4 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที กับนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่าง
5. วัด ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู ้
คณิ ตศาสตร์แ บบสร้า งสรรค์ เ ป็ นฐานร่ ว มกับ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม จานวน 20 ข้อ
ใช้เวลา 60 นาที กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
6. นาข้อ มูลที่ได้จากนัก เรีย นไปวิเคราะห์ท างสถิติ เพื่อ
สรุปผลการทดลองตามความวัตถุประสงค์การวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังการทดลอง ผู ว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 โดยหาความสัม พัน ธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จ ากใบกิ จกรรม
คะแนนพฤติกรรมในชัน้ เรียน คะแนนจากแบบทดสอบย่อย กับ
คะแนนการทดสอบวัดผลฤทธิ์หลังเรียนโดยคิดเป็ นร้อยละ จากนัน้
นาผลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. หาค่ า ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจัด การเรี ย นรู แ้ บบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน

9

เนื้ อ หาวิช าเฉพาะเรื่ อ ง วงกลมชั้น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 โดยการ
เปรี ย บเทีย บคะแนนที่เปลี่ย นแปลงจากคะแนนการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนกับคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 75
วิเคราะห์ขอ้ ตกลงเบื้องต้นของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
3.1 มีการแจกแจงแบบปกติ
3.2 เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้มาโดยการสุ่ม
3.3 ข้อมูลจะต้องอยู่ในมาตราอันตรภาค หรือ
มาตราอัตราส่วน
หากเป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทาง
สถิติ t-test for One Sample
หากไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
ทางสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ Wilcoxon Signed-Ranks Test
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ต ศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยนาไปหาค่าเฉลี่ยแล้วนามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์

ผลการวิจยั

ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แผนการจัด กิจ กรรมการเรียนรู ค้ ณิ ต ศาสตร์แ บบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่องวงกลมชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 87.15/83.89

4.56 26.43 28.06 32.67 87.15 16.78
1.51 0.62 0.57 5.40 5.33 1.99
S.D.
ร้อยละ 22.78 88.09 93.53 81.67 87.15 83.89
ประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ (E1/E2) เท่ากับ 87.15/83.89
X

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
คณิ ตศาสตร์แ บบสร้า งสรรค์ เ ป็ นฐานร่ ว มกับ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 เท่ากับ 0.7898 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 78.98

จานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

CBL+ TPACK

9

20

23

147 0.7898

ดัชนีประสิทธิผล

การจัดการเรียนรู ้

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์
เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ผลรวมคะแนน

VERSITY
M

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรู ้
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 กับเกณฑ์รอ้ ยละ 75
การจัดการเรียนรู ้ CBL + TPACK
แบบทดสอบ

ทดสอบหลังเรียน (20)

รวม 100)

ทดสอบย่อย (40)

พฤติกรรมในชัน้ เรียน (30)

ใบกิจกรรม (30)

ทดสอบก่อนเรียน (20)

ค่าสถิติ

ร้อยละคะแนนระหว่างเรียน

SARAKHA

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
การจัด การเรีย นรู แ้ บบสร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับการบู รณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 คิ ดเป็ น ร้อยละ 83.89 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
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n

9

X

(ร้อยละ)

S.D.

t

16.7778
1.98606 2.685
(83.889)

df

p-value

8

0.014

หมายเหตุ. *มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
4. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง
วงกลม ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 คิ ด เป็ น ร้อยละ 81.67 ซึ่งสู งกว่ า
เกณฑ์รอ้ ยละ 75 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
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11

การคิด
สร้างสรรค์ฯ

แบบทดสอบ

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้
การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์รอ้ ยละ 75
การจัดการเรียนรู ้ CBL + TPACK
n

9

X

(ร้อยละ)

S.D.

t

df

p-value

16.333
(81.667)

1.803

2.219

8

0.0285

หมายเหตุ. *มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรม
การเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณา
การเทคโนโลยีในการสอนเนื้ อหาวิชาเฉพาะอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากทีส่ ุด ( X =4.54 และ S.D. =0.22)
ตางรางที่ 6 ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อ
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ข้อความ

X

4.40
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ (5 ข้อ)
4.49
ด้านสื่อการจัดการเรียนการสอน (5 ข้อ) 4.56
ด้านการวัดและประเมินผล (5 ข้อ)
4.71
X =4.54
S.D.=0.22
ด้านเนื้อหา (5 ข้อ)

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

0.29
มาก
0.17
มาก
0.14 มากทีส่ ุด
0.17 มากทีส่ ดุ

สรุปและการอภิปรายผลการวิจยั

1. สรุป
จากการดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน ผูว้ ิจยั สรุปผลการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1.1 แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ค้ ณิ ต ศาสตร์แ บบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 87.15/83.89
1.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเนื้ อหาวิชาเฉพาะ เรื่ อง วงกลม ชัน้ ประถมศึ กษาปี ท่ี 6
เท่ ากับ 0.7898 แสดงว่านัก เรีย นมีค วามก้าวหน้าเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ
78.98
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การ
จัด การเรี ย นรู แ้ บบสร้า งสรรค์ เป็ นฐานร่ ว มกับ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 คิ ดเป็ น ร้อยละ 83.89 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05
1.4 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง
วงกลม ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 คิ ด เป็ น ร้อยละ 81.67 ซึ่งสู งกว่ า
เกณฑ์รอ้ ยละ 75 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
1.5 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด ( X =4.54 และ S.D. =0.22)
2. อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้อภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ค้ ณิ ต ศาสตร์แ บบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 87.15/83.89 ซึง่ มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้
ทั้ง นี้ เป็ นเพราะการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ค้ ณิ ตศาสตร์แ บบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน

เนื้อหาวิชาเฉพาะได้ผ่านขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างเป็ น
ระบบและมีวธิ ีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี หมาะสม
โดยศึกษาเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสือเรียนและ
คู่มือครูคณิ ตศาสตร์และกาหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู ้ ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรียนรูแ้ ละ
สาระการเรี ย นรู แ้ กนกลาง สมรรถนะส าคัญ ของผู เ้ รี ย นและ
คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ มี ก ารวิ เคราะห์ห ลัก สู ต ร เนื้ อหา
สาระสาคัญ เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถบรรลุจดุ ประสงค์การเรียนรู ้ โดย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุมและ
ความถูกต้องของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน และนามาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชวลิต ชูกาแพง (2551, น. 93) ที่กล่าวว่า แผนการจัดการ
เรียนรูท้ ด่ี ี ต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระทีช่ ดั เจน มีจุดประสงค์การ
เรียนรูท้ ช่ี ดั เจนและเป็ นแผนทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนและถูกต้องตาม
หลักวิชาการจึงทาให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เตือนใจ ครองญาติ
(2560, น. 84-95) ท าการวิ จ ยั เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการสอน
คณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เสริม สร้างความคิ ด สร้างสรรค์ เรื่องการแก้โจทย์ป ัญ หา ส าหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์มปี ระสิทธิภาพ 88.11/85.21 และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เกศแก้ว ฤทธาพรม (2555) ทาการวิจยั เรื่องการ
พัฒ นาความคิ ด สร้างสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง บทประยุ ก ต์
ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.70/82.44 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2.2 ดัช นี ป ระสิท ธิ ผ ลของแผนการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเนื้ อหาวิชาเฉพาะ เรื่ อง วงกลมชั้นประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6
เท่ ากับ 0.7898 แสดงว่านัก เรีย นมีค วามก้าวหน้าเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ
78.98 ทัง้ นี้เป็ นเพราะ กิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา มีการบูรณาการ
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เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้ เป็ นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รียนได้ฝึกการตัง้ ปัญหาและแก้ปญั หา ฝึ ก
การทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กนาเสนอและวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ วิธีการ
จัด การเรี ย นรู ท้ ่ีเริ่ ม ต้น ด้ว ยการใช้ป ัญ หาเป็ น ตัว กระตุ น้ ผู เ้ รี ย น
เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดความอยากรู ใ้ นเรื่องนัน้ ๆ มุ่งให้ผูเ้ รียนมีทกั ษะ
การเรี ย นรู ไ้ ด้เองอย่ า งอิ ส ระ มี ท กั ษะในการค้น คว้า หาความรู ้
สอดคล้องกับ แนวทางการจัด การศึ ก ษาของหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีแนวทางการจัดกิจกรรม
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขันให้
ผูเ้ รียนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่หี ลากหลาย ฝึ กทางาน
ที่ส อดคล้อ งกับ ชี วิต จริ ง ตลอดจนสะท้อ นความรู ้ ทัก ษะและ
ประสบการณ์ของผูเ้ รียน จึงส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีพฒั นาการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิติมา กิจประเสริฐ
(2561, น. 778-782) ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย
ใช้วิธีก ารจัด การเรีย นการสอนแบบ CBL ร่ วมกับอินโฟรกราฟิ ก
วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิผลของการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 0.687 แสดงว่า
นักเรียนที่เรียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL
ร่วมกับอินโฟรกราฟิ กมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็ นร้อยละ
68.70 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุสมีนี หะยียูโซ๊ะ (2559, น.786797) ทาการวิจยั เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ท่มี ีต่อความสามารถในการ
แก้ป ัญ หาและความคิด สร้างสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ของนัก เรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรู โ้ ดยใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์มีค่าเท่ากับ
0.6005 แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู ด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าในการ
เรียนคิดเป็ นร้อยละ 60.05
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การ
จัด การเรี ย นรู แ้ บบสร้า งสรรค์ เป็ นฐานร่ ว มกับ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 คิ ดเป็ น ร้อยละ 83.89 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 ทัง้ นี้ เป็ นเพราะนักเรียนได้เรียนรู ด้ ว้ ยแผนการจัด
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กิ จ กรรมการเรี ย นรู ท้ ่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นรู แ้ บบ
สร้างสรรค์เป็ นฐานเป็ นรูปแบบการเรียนรูท้ ่ที าให้นกั เรียนเกิดทักษะ
ในการแสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง การคิดวิเคราะห์ รูจ้ กั การแก้ไข
ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์จะทาให้ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างเป็ นรูปธรรม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิริยะ
ฤาชัยพาณิชย์ (2558, น. 23-37) ได้ศึกษาการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็ นฐาน Creativity-based Learning (CBL) โดยกล่ าวว่ า ผู ้เรี ย น
มีการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู ้ ทักษะในการคิด ทักษะ
ในการน าเสนอ ทัก ษะในการท างานเป็ น กลุ่ม และทัก ษะในการ
บริห ารเวลา และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชา
เฉพาะ เป็ นรู ปแบบการเรียนรู ท้ ่นี าเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในเนื้อหาเพื่อลดความเป็ นนามธรรมและเพิ่มความ
เป็ นรู ป ธรรม อัน จะน าไปสู่ ค วามเข้า ใจให้แ ก่ น ัก เรี ย นมากขึ้ น
สอดคล้องกับแนวคิดของ โคเลอร์ และมิชร่า (Koehler, M. and
P. Mishra, 2009, น. 60-70) ที่ ก ล่ าวว่ า การบู ร ณาการระหว่ าง
เทคโนโลยี วิธีการสอนและเนื้อหาสาระที่สอนเข้าด้วยกันเป็ นพื้นฐาน
ของการเรีย นการสอนด้วยเทคโนโลยีท่ีอ าศัย ความเข้าใจในการ
นาเสนอแนวคิดของเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การเกิด
องค์ ค วามรู ข้ องนัก เรี ย นในชั้น เรี ย นได้ จึ ง ส่ ง ผลให้น ัก เรี ย นมี
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ้ รี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์ท่ี ก าหนดไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันทนา เปี่ ยมฤกษ์ (2549, น. 118-125)
ได้ท าการวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รบั การสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ท่ีเน้นการพัฒ นาความคิ ด
สร้า งสรรค์ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย ร้อ ยละ 78.44
มีนกั เรียนร้อยละ 93.75 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70 เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
มงคล เรียงณรงค์ (2558, น. 141-148) ได้ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้รูป แบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ น ฐาน (CBL) ของนัก เรีย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา 2 ได้พฒั นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 30 คน
พบว่านัก เรียนผ่านเกณฑ์ จานวน 26 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 80.00
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ 30.20 คิดเป็ นร้อยละ 75.50
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2.4 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรีย นที่เรียนโดยใช้ก ารจัด การเรียนรู แ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง
วงกลม ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 คิ ด เป็ น ร้อยละ 81.67 ซึ่งสู งกว่ า
เกณฑ์รอ้ ยละ 75 ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ทัง้ นี้เป็ นเพราะรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน เป็ นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น ผู เ้ รี ย นเป็ น ส าคัญ เน้น ให้น ัก เรี ย นได้เรี ย นแบบ
ร่วมมือกัน เรียนรู ้ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู อ้ ่ืน และการแลกเปลี่ย น
ความรู ้ บรรยากาศในการเรีย นรู เ้ ต็ ม ไปด้ว ยความกระตื อรื อร้น
ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีอสิ ระในการตัดสินใจในการ
ตอบคาถาม ได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและการสร้างความรู ด้ ว้ ย
ตนเอง ทาให้นกั เรียนเกิดความภาคภูมิใจ ได้รบั การยอมรับจาก
เพื่อนในกลุ่ม ภาวะดังกล่าว ประสาท อิศรปรีด า (2532, น. 37)
กล่าวว่า บุคคลจะมีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีอิสระในการคิด
การตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ อารี พันธุ ม์ ณี (2557, น. 109110) กล่าวว่า การสอนที่สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้
ความสามารถอย่างอิสระฝึ กให้รูจ้ กั คิดอย่างมีเหตุผลเปิ ดโอกาสให้
เรียนรู จ้ ากการปฏิบตั ิ ด ว้ ยตนเองจะส่งเสริมความคิ ดสร้างสรรค์
และรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
เป็ นรู ปแบบการสอนที่นาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเทคโนโลยีจะช่วยให้นกั เรียนเห็นคณิ ตศาสตร์
เป็ น รู ป ธรรมมากยิ่งขึ้น สร้างสรรค์และต่ อ ยอดจิ น ตนาการจาก
คณิ ต ศาสตร์ท่ีน ักเรียนมองเห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับอัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler, 2539) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยี
สามารถช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรูต้ ่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวการ
เพิ่มศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ จึงส่งผลให้นกั เรียน
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันทนา เปี่ ยมฤกษ์ (2549,
น. 118-125) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถด้าน
ความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ปญ
ั หาคณิ ตศาสตร์เพิ่มขึ้นคิดเป็ น
ร้อยละ 81.25 มีคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรียนและหลังเรียนเป็ น 31.00
และ 48.69 ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17.69 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

เมือ่

E แทน กลุม่ ทดลอง
X แทน ใช้ แ ผน การจั ด กิ จกรรม การเรี ยน รู ้
คณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
T1 แทน การทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
T2 แทน การทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แ ก่ นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนในกลุ่ม พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาลุ่มน า้ ชี อาเภอเสลภู มิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 13 โรงเรียนรวม
จานวนนักเรียนทัง้ สิ้น 114 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียน
บ้านดงหวาย อาเภอเสลภู มิ จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
จ านวน 9 คน ที่ ได้ม าโดยวิ ธี สุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) และมีขนั้ ตอนในการสุ่มกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สุ่มโรงเรียนแบบกลุ่มเนื่องจากทุกโรงเรียนมีจานวน
ห้องเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 1 ห้อง แบบคละความสามารถ
ผู ว้ ิจยั จึ งได้น าผลการทดสอบด้านการคิ ด เลขเป็ น ของนัก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จากการประเมินคัดกรอง การอ่าน การเขียน
และคิ ด เลขเป็ น ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2563 ที่ทุ ก โรงเรีย น
ทดสอบมาสุ่มแบบกลุม่
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนน โดยใช้ OneWayANOVA เพื่ อ วิ เคราะห์ห ากลุ่ ม นัก เรี ย นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนด้านการคิดเลขเป็ นที่ไม่แตกต่างกัน จากนัน้ นามาสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 3 ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random Selection) โดย
การจับสลาก ซึ่งมีทงั้ หมด 13 โรงเรียน และสุ่มมา 1 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านดงหวาย อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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เครื่องมือการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์แบบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 18 แผน
แผนละ 1 คาบ คาบละ 1 ชัว่ โมง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรูแ้ ละหาคุณภาพตามลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1.1.1 ศึกษาเอกสาร หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1.1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเทคนิค
วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ น
ฐาน และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
1.1.3 แบ่ งเรื่ อ ง วงกลม โดยแบ่ ง เป็ น เรื่อ งย่ อ ย
วิเคราะห์สาระการเรียนรู ้ สาระสาคัญ ตัวชี้วดั และจานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้
สอน
1.1.4 ด าเนิ น การเขีย นแผนการจัด การเรี ย นรู ้
จานวน 18 แผน
1.1.5 นาแผนการจัด กิจ กรรมการเรียนรู ท้ ่ีสร้าง
เสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม จากนัน้ นาข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไข
1.1.6 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ สนอต่อ
ผู เ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ พบว่าแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึ กษาปี ท่ี 6 มีค ะแนน
เฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.54-4.84 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทส่ี ามารถนาไปใช้ได้
1.1.7 น าแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ม้ า
ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ พิจารณาความถูกต้องอีกครัง้ หนึ่ง แล้วนาไป
พิมพ์เป็ นฉบับร่างจากนัน้ นาไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
ที่ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ าง โดยเลือ กนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6
ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มนา้ ชีท่คี วามแปรปรวนที่ได้จาก
การวิเคราะห์ไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนบ้านท่าม่วง

MA

UNI

VERSITY

R A J A B HAT

HA

SARAKHA

M

ว.มรม. ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
RMU. J. 15 (2) : May - August 2021

อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวนนักเรียน 12 คน ดาเนินการ
ทดลองแล้วคานวณหาค่าประสิทธิภาพซึ่งจากผลการคานวณการหา
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค่ าเท่ า กั บ 75.40/77.33 แล้ว ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
ข้อบกพร่อง คือ ปรับปรุงโปรแกรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตาแหน่ งการโยนห่วง เพื่อให้นกั เรียนเห็นภาพหรือลักษณะเฉพาะ
ของส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ของวงกลม เช่ น เส้น รอบวงเส้น ผ่ า น
ศู น ย์ก ลาง เส้น คอร์ด เพื่อ ทาให้กิ จกรรมครอบคลุม สาระสาคัญ
ทัง้ หมด ก่อนจะนาไปทดลองใช้จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
1.1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เป็ นฉบับสมบูรณ์เพือ่ เตรียมนาไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และ
ประเมินผลการทดลอง ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช า
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งวงกลม ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 แบบปรนัย
เลือกตอบ จานวน 15 ข้อ และแบบอัตนัยแสดงวิธีคิด จานวน 1 ข้อ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.1.1 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา สาระการเรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2.1.2 ศึ ก ษาเอกสารที่เกี่ ย วข้อ งกับ การสร้า ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือพื้นฐานการวิจยั
และศึกษาเทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบจากหนังสือการ
วัดผลการศึกษา
2.1.3 วิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างเนื้ อหา
จุด ประสงค์การเรียนรู ้ และสร้างข้อสอบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 22 ข้อ เพื่อเลือกไว้ใช้จริง 15 ข้อ และแบบอัตนัย
แสดงวิธีคิด จานวน 2 ข้อ เพือ่ เลือกไว้ใช้จริง 1 ข้อ
2.1.4 น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ย นที่ ส ร้างขึ้น เสนอต่ อ อาจารย์ท่ี ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ขอ
คาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
2.1.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีป่ รับปรุงแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านชุดเดิม เพื่อประเมินดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์
การเรี ย นรู ้ จากนั้น วิเคราะห์ห าค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ งผลการ
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พิจารณาคัด เลือ กข้อ สอบพบว่า มีค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องตัง้ แต่
0.80-1.00 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
2.1.6 น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการ
เรียน เรื่อง วงกลม ทัง้ หมด 24 ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่มนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในกลุ่ม
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาลุ่ม น า้ ชีท่ีค วามแปรปรวนที่ได้จากการ
วิเคราะห์ไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง และเรียนเนื้อหาเรื่องวงกลม
เรียบร้อยแล้ว คือ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง และโรงเรียน
หนองหลวงประชาบารุง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รวมจานวน
นักเรียน 33 คน เพื่อหาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.1.7 น าคะแนนที่ ไ ด้จ ากการทดลองมา
วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความยาก แล้วคัดเลือก
ข้อ สอบปรนัย จ านวน 15 ข้อ และอัต นัย จ านวน 1 ข้อ โดย
แบบทดสอบฉบับจริงมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.21-0.92 และมีค่า
ความยากตัง้ แต่ 0.25-0.80 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
2.1.8 น าข้อ สอบที่ ค ัด เลือ กไว้ท งั้ 16 ข้อ มา
วิเคราะห์หาค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ ได้ค่าความ
เชื่อมันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ 0.99
2.1.9 จัด พิม พ์แ บบทดสอบที่ผ่ านการตรวจ
คุณภาพแล้ว เพือ่ นาไปใช้เป็ นเครื่องมือในการทดลองจริง
2.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่องวงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 แบบอัตนัย
แสดงวิธีคิด จานวน 4 ข้อผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้
2.2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มอื แบบเรียน และวิธี
สร้า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด สร้า งสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์และศึกษาวิธีเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ
2.2.2 ศึ ก ษาการวัด ความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์จากหนังสือ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิ ต ศาสตร์ ของสถาบัน ส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2551, น. 21-52) และคู่มือการวัดผลประเมินผลคณิ ตศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัด ความสามารถใน
การคิด สร้างสรรค์ทางคณิ ต ศาสตร์ เป็ นแบบชนิ ด อิงเกณฑ์แบบ
อัตนัยแสดงวิธีคิด จานวน 8 ข้อ เพือ่ เลือกไว้ใช้จริงจานวน 4 ข้อ
2.2.4 สร้า งเกณ ฑ์ ใ นการตรวจให้ค ะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
2.2.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิ ด สร้า งสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส ร้า งขึ้น น าเสนอต่ อ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมชี้วดั ด้านการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
2.2.6 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์เสนอผู เ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่ าน ชุด เดิม
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างของคาถามกับพฤติกรรมชี้
วัดด้านการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
2.2.7 วิเคราะห์ข อ้ มู ล ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผลการประเมิน พบว่ าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดคือ 1.00 ทุกข้อ
2.2.8 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
โดยเลือกกลุม่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในกลุม่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาลุ่มนา้ ชีทค่ี วามแปรปรวนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ไม่แตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความสามารถด้านการ
คิ ด เลขเป็ น ไม่ แ ตกต่ างจากกลุ่ม ตัว อย่ าง และเรี ย นเนื้ อ หาเรื่ อ ง
วงกลมเรีย บร้อ ยแล้ว คื อ โรงเรีย นบ้านเหล่าแขมดงกลาง และ
โรงเรียนหนองหลวงประชาบารุง อ าเภอเสลภู มิ จังหวัด ร้อยเอ็ด
รวมจานวนนักเรียน 33 คน แล้วนาผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่ า
ความยากและหาค่าอานาจจาแนกรายข้อแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มี
คุณ ภาพผ่านเกณฑ์ไว้ใช้จานวน 4 ข้อ โดยแบบทดสอบฉบับ จริง
มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.30-0.42 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.28-0.50
2.2.9 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จานวน 4 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมัน่
ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.87
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2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 แบบมาตราส่วนประมาณค่าจานวน 20 ข้อ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ
สร้างและหาคุณภาพตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.3.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจและการสร้างแบบวัดหรือแบบสอบถาม
2.3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการวัดแล้วกาหนด
ข้อคาถามและเขียนข้อคาถามที่ครอบคลุมต่อความรูส้ กึ ความพอใจ
ของนัก เรีย นโดยใช้ข อ้ ความสัน้ กะทัด รัด และเข้าใจง่ายทัง้ หมด
จานวน 25 ข้อ จากนัน้ สร้างแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าโดยกาหนดระดับคะแนนความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ
จานวน 1 ฉบับ
2.3.3 น าแบบวัด ความพึ ง พอใจเสนอต่ อ
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
2.3.4 น าแบบวัด ความพึ ง พอใจที่ ป รับ ปรุ ง
แก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิมจานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ว่าข้อความมีความเหมาะสมหรือไม่ และหาค่ าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ หาจากนั้น คัด เลือ กข้อ ความที่ ส อดคล้อ งไว้จ านวน 20 ข้อ
ผลการประเมินพบว่าค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความ
พึงพอใจฉบับจริงมีค่า 1.00 ทุกข้อ
2.3.5 ปรับ ปรุ ง แก้ไขแบบวัด ความพึ ง พอใจ
ตามที่ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ ได้แก่ การแยกข้อคาถาม 2 ประเด็น
ออกจากข้อเดียวกัน ประเด็นข้อคาถามบางข้อยากต่อความเข้าใจ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 และนักเรียนไม่ได้รบั ทราบ
ข้อคาถามนัน้ ในระหว่างการจัดการเรียนรู ้ เช่น ฉันพอใจในเกณฑ์
การให้คะแนน
2.3.6 พิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริงเพือ่
นาไปเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ และความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 16 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
จ านวน 4 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที เพื่ อ ทดสอบความรู พ้ ้ ื น ฐานและ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างก่อนทาการดาเนินการจัดการเรียนรู ้
2. ด าเนิ น การสอนกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งซึ่ ง เป็ นนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดงหวาย อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จานวน 9 คน
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) หลังจาก
การจัด การเรีย นรู เ้ สร็ จ สิ้น ลงโดยใช้แ บบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน จานวน 16 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที กับ นัก เรีย นกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. ทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด สร้างสรรค์ท าง
คณิตศาสตร์หลังเรียน จานวน 4 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที กับนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่าง
5. วัด ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู ้
คณิ ตศาสตร์แ บบสร้า งสรรค์ เ ป็ นฐานร่ ว มกับ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม จานวน 20 ข้อ
ใช้เวลา 60 นาที กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
6. นาข้อ มูลที่ได้จากนัก เรีย นไปวิเคราะห์ท างสถิติ เพื่อ
สรุปผลการทดลองตามความวัตถุประสงค์การวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังการทดลอง ผู ว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 โดยหาความสัม พัน ธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากใบกิ จกรรม
คะแนนพฤติกรรมในชัน้ เรียน คะแนนจากแบบทดสอบย่อย กับ
คะแนนการทดสอบวัดผลฤทธิ์หลังเรียนโดยคิดเป็ นร้อยละ จากนัน้
นาผลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. หาค่ า ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจัด การเรี ย นรู แ้ บบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
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เนื้ อ หาวิช าเฉพาะเรื่ อ ง วงกลมชั้น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 โดยการ
เปรี ย บเทีย บคะแนนที่เปลี่ย นแปลงจากคะแนนการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนกับคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 75
วิเคราะห์ขอ้ ตกลงเบื้องต้นของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
3.1 มีการแจกแจงแบบปกติ
3.2 เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้มาโดยการสุ่ม
3.3 ข้อมูลจะต้องอยู่ในมาตราอันตรภาค หรือ
มาตราอัตราส่วน
หากเป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทาง
สถิติ t-test for One Sample
หากไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
ทางสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ Wilcoxon Signed-Ranks Test
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ต ศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยนาไปหาค่าเฉลี่ยแล้วนามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์

ผลการวิจยั

ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แผนการจัด กิจ กรรมการเรียนรู ค้ ณิ ต ศาสตร์แ บบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่องวงกลมชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 87.15/83.89

4.56 26.43 28.06 32.67 87.15 16.78
1.51 0.62 0.57 5.40 5.33 1.99
S.D.
ร้อยละ 22.78 88.09 93.53 81.67 87.15 83.89
ประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ (E1/E2) เท่ากับ 87.15/83.89
X

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
คณิ ตศาสตร์แ บบสร้า งสรรค์ เ ป็ นฐานร่ ว มกับ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 เท่ากับ 0.7898 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 78.98

จานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

CBL+ TPACK

9

20

23

147 0.7898

ดัชนีประสิทธิผล

การจัดการเรียนรู ้

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์
เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ผลรวมคะแนน

VERSITY
M

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรู ้
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 กับเกณฑ์รอ้ ยละ 75
การจัดการเรียนรู ้ CBL + TPACK
แบบทดสอบ

ทดสอบหลังเรียน (20)

รวม 100)

ทดสอบย่อย (40)

พฤติกรรมในชัน้ เรียน (30)

ใบกิจกรรม (30)

ทดสอบก่อนเรียน (20)

ค่าสถิติ

ร้อยละคะแนนระหว่างเรียน

SARAKHA

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
การจัด การเรีย นรู แ้ บบสร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับการบู รณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 คิ ดเป็ น ร้อยละ 83.89 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
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n

9

X

(ร้อยละ)

S.D.

t

16.7778
1.98606 2.685
(83.889)

df

p-value

8

0.014

หมายเหตุ. *มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
4. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง
วงกลม ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 คิ ด เป็ น ร้อยละ 81.67 ซึ่งสู งกว่ า
เกณฑ์รอ้ ยละ 75 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
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เนื้อหาวิชาเฉพาะได้ผ่านขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างเป็ น
ระบบและมีวธิ ีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี หมาะสม
โดยศึกษาเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสือเรียนและ
คู่มือครูคณิ ตศาสตร์และกาหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู ้ ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรียนรูแ้ ละ
สาระการเรี ย นรู แ้ กนกลาง สมรรถนะส าคัญ ของผู เ้ รี ย นและ
คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ มี ก ารวิ เคราะห์ห ลัก สู ต ร เนื้ อหา
สาระสาคัญ เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถบรรลุจดุ ประสงค์การเรียนรู ้ โดย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุมและ
ความถูกต้องของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน และนามาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชวลิต ชูกาแพง (2551, น. 93) ที่กล่าวว่า แผนการจัดการ
เรียนรูท้ ด่ี ี ต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระทีช่ ดั เจน มีจุดประสงค์การ
เรียนรูท้ ช่ี ดั เจนและเป็ นแผนทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนและถูกต้องตาม
หลักวิชาการจึงทาให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เตือนใจ ครองญาติ
(2560, น. 84-95) ท าการวิ จ ยั เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการสอน
คณิ ตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เสริม สร้างความคิ ด สร้างสรรค์ เรื่องการแก้โจทย์ป ัญ หา ส าหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์มปี ระสิทธิภาพ 88.11/85.21 และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เกศแก้ว ฤทธาพรม (2555) ทาการวิจยั เรื่องการ
พัฒ นาความคิ ด สร้างสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ เรื่อ ง บทประยุ ก ต์
ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.70/82.44 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2.2 ดัช นี ป ระสิท ธิ ผ ลของแผนการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนเนื้ อหาวิชาเฉพาะ เรื่ อง วงกลมชั้นประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6
เท่ ากับ 0.7898 แสดงว่านัก เรีย นมีค วามก้าวหน้าเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ
78.98 ทัง้ นี้เป็ นเพราะ กิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา มีการบูรณาการ
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เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้ เป็ นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รียนได้ฝึกการตัง้ ปัญหาและแก้ปญั หา ฝึ ก
การทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กนาเสนอและวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ วิธีการ
จัด การเรี ย นรู ท้ ่ีเริ่ ม ต้น ด้ว ยการใช้ป ัญ หาเป็ น ตัว กระตุ น้ ผู เ้ รี ย น
เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดความอยากรู ใ้ นเรื่องนัน้ ๆ มุ่งให้ผูเ้ รียนมีทกั ษะ
การเรี ย นรู ไ้ ด้เองอย่ า งอิ ส ระ มี ท กั ษะในการค้น คว้า หาความรู ้
สอดคล้องกับ แนวทางการจัด การศึ ก ษาของหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีแนวทางการจัดกิจกรรม
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขันให้
ผูเ้ รียนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่หี ลากหลาย ฝึ กทางาน
ที่ส อดคล้อ งกับ ชี วิต จริ ง ตลอดจนสะท้อ นความรู ้ ทัก ษะและ
ประสบการณ์ของผูเ้ รียน จึงส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีพฒั นาการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิติมา กิจประเสริฐ
(2561, น. 778-782) ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย
ใช้วิธีก ารจัด การเรีย นการสอนแบบ CBL ร่ วมกับอินโฟรกราฟิ ก
วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิผลของการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 0.687 แสดงว่า
นักเรียนที่เรียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL
ร่วมกับอินโฟรกราฟิ กมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็ นร้อยละ
68.70 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุสมีนี หะยียูโซ๊ะ (2559, น.786797) ทาการวิจยั เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ท่มี ีต่อความสามารถในการ
แก้ป ัญ หาและความคิด สร้างสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ของนัก เรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
การเรียนรู โ้ ดยใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์มีค่าเท่ากับ
0.6005 แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู ด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าในการ
เรียนคิดเป็ นร้อยละ 60.05
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การ
จัด การเรี ย นรู แ้ บบสร้า งสรรค์ เป็ นฐานร่ ว มกับ การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่อง วงกลม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 คิ ดเป็ น ร้อยละ 83.89 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 ทัง้ นี้ เป็ นเพราะนักเรียนได้เรียนรู ด้ ว้ ยแผนการจัด

13
VERSITY

HA

UNI

MA

กิ จ กรรมการเรี ย นรู ท้ ่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นรู แ้ บบ
สร้างสรรค์เป็ นฐานเป็ นรูปแบบการเรียนรูท้ ่ที าให้นกั เรียนเกิดทักษะ
ในการแสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง การคิดวิเคราะห์ รูจ้ กั การแก้ไข
ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์จะทาให้ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างเป็ นรูปธรรม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิริยะ
ฤาชัยพาณิชย์ (2558, น. 23-37) ได้ศึกษาการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็ นฐาน Creativity-based Learning (CBL) โดยกล่ าวว่ า ผู ้เรี ย น
มีการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู ้ ทักษะในการคิด ทักษะ
ในการน าเสนอ ทัก ษะในการท างานเป็ น กลุ่ม และทัก ษะในการ
บริห ารเวลา และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชา
เฉพาะ เป็ นรู ปแบบการเรียนรู ท้ ่นี าเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในเนื้อหาเพื่อลดความเป็ นนามธรรมและเพิ่มความ
เป็ นรู ป ธรรม อัน จะน าไปสู่ ค วามเข้า ใจให้แ ก่ น ัก เรี ย นมากขึ้ น
สอดคล้องกับแนวคิดของ โคเลอร์ และมิชร่า (Koehler, M. and
P. Mishra, 2009, น. 60-70) ที่ ก ล่ าวว่ า การบู ร ณาการระหว่ าง
เทคโนโลยี วิธีการสอนและเนื้อหาสาระที่สอนเข้าด้วยกันเป็ นพื้นฐาน
ของการเรีย นการสอนด้วยเทคโนโลยีท่ีอ าศัย ความเข้าใจในการ
นาเสนอแนวคิดของเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การเกิด
องค์ ค วามรู ข้ องนัก เรี ย นในชั้น เรี ย นได้ จึ ง ส่ ง ผลให้น ัก เรี ย นมี
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ้ รี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์ท่ี ก าหนดไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันทนา เปี่ ยมฤกษ์ (2549, น. 118-125)
ได้ท าการวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รบั การสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ท่ีเน้นการพัฒ นาความคิ ด
สร้า งสรรค์ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย ร้อ ยละ 78.44
มีนกั เรียนร้อยละ 93.75 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70 เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
มงคล เรียงณรงค์ (2558, น. 141-148) ได้ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้รูป แบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ น ฐาน (CBL) ของนัก เรีย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา 2 ได้พฒั นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 30 คน
พบว่านัก เรียนผ่านเกณฑ์ จานวน 26 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 80.00
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ 30.20 คิดเป็ นร้อยละ 75.50
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2.4 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรีย นที่เรียนโดยใช้ก ารจัด การเรียนรู แ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง
วงกลม ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 คิ ด เป็ น ร้อยละ 81.67 ซึ่งสู งกว่ า
เกณฑ์รอ้ ยละ 75 ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ทัง้ นี้เป็ นเพราะรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน เป็ นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น ผู เ้ รี ย นเป็ น ส าคัญ เน้น ให้น ัก เรี ย นได้เรี ย นแบบ
ร่วมมือกัน เรียนรู ้ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู อ้ ่ืน และการแลกเปลี่ย น
ความรู ้ บรรยากาศในการเรีย นรู เ้ ต็ ม ไปด้ว ยความกระตื อรื อร้น
ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีอสิ ระในการตัดสินใจในการ
ตอบคาถาม ได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและการสร้างความรู ด้ ว้ ย
ตนเอง ทาให้นกั เรียนเกิดความภาคภูมิใจ ได้รบั การยอมรับจาก
เพื่อนในกลุ่ม ภาวะดังกล่าว ประสาท อิศรปรีด า (2532, น. 37)
กล่าวว่า บุคคลจะมีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีอิสระในการคิด
การตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ อารี พันธุ ม์ ณี (2557, น. 109110) กล่าวว่า การสอนที่สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้
ความสามารถอย่างอิสระฝึ กให้รูจ้ กั คิดอย่างมีเหตุผลเปิ ดโอกาสให้
เรียนรู จ้ ากการปฏิบตั ิ ด ว้ ยตนเองจะส่งเสริมความคิ ดสร้างสรรค์
และรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ
เป็ นรู ปแบบการสอนที่นาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเทคโนโลยีจะช่วยให้นกั เรียนเห็นคณิ ตศาสตร์
เป็ น รู ป ธรรมมากยิ่งขึ้น สร้างสรรค์และต่ อ ยอดจิ น ตนาการจาก
คณิ ต ศาสตร์ท่ีน ักเรียนมองเห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับอัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler, 2539) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยี
สามารถช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรูต้ ่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวการ
เพิ่มศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ จึงส่งผลให้นกั เรียน
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันทนา เปี่ ยมฤกษ์ (2549,
น. 118-125) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถด้าน
ความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ปญ
ั หาคณิ ตศาสตร์เพิ่มขึ้นคิดเป็ น
ร้อยละ 81.25 มีคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรียนและหลังเรียนเป็ น 31.00
และ 48.69 ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17.69 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานคะแนนก่อนและหลังเรียน 14.10 และ 18.47 ตามลาดับ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพลิน แก้วดก (2562, น. 206-224) ได้ทา
การวิจยั เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยใช้การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน การวิจยั ผสานวิธี ผลการศึกษาพบว่าความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ที่ได้รบั
การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐานและการ
จัด การเรี ย นรู แ้ บบปกติ มีค วามคิ ด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์
แตกต่ างกัน อย่ างมีน ัย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยที่การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ้ ดยใช้ก ารสอนแบบสร้า งสรรค์ เป็ นฐานมี
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านัก เรียนที่มีการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศแก้ว ฤทธาพรม (2555) ได้ทา
การวิจยั เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์เรื่อง
บทประยุกต์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล
วารินวิชาชาติผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิ ต ศาสตร์เรื่ อ งบทประยุ ก ต์มี ค่ าเฉลยร้อ ยละ 82.68 สู ง กว่ า
ร้อยละ 80
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมการ
เรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ทัง้ นี้ เป็ นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้ อหาวิ ช าเฉพาะ เป็ นรู ป แบบการสอนเพื่ อ พัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ท่เี ป็ นสิ่งแปลกใหม่ นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ มีความน่ าสนใจ กิจกรรมการสอนและสื่อ
ที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ลิลลา อดุลยศาสน์ (2561, น. 115-128)
ที่ก ล่าวว่ า เทคโนโลยีส่ งผลต่ อ เจตคติ ท่ีดีข องนัก เรีย น จึงท าให้
นักเรียนเกิดความพึงพอใจระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เตือนใจ ครองญาติ (2560, น. 84-95) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การ
พัฒ นารู ป แบบการสอนคณิ ต ศาสตร์ส ร้า งสรรค์ เพื่ อ พัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการ
แก้โจทย์ปญ
ั หา สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนคณิ ต ศาสตร์สร้างสรรค์โดยรวมอยู่ ระดับ มาก ( X =4.46)

สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศแก้ว ฤทธาพรม (2555) ได้ทาการ
วิจยั เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์เรื่อง บท
ประยุกต์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวา
ริน วิช าชาติ ผลการศึ ก ษาพบว่ า นัก เรีย นมีค วามพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิติมา กิจประเสริฐ
(2561, น. 778-782) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้วธิ ีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิ ก
วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิ ก วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 33 คน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การจัด การเรีย นรู แ้ บบสร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะมีกระบวนการ
คิ ด ด้วยตนเองและน าเสนอวิธี คิ ด ของตนเอง ครู สามารถใช้ก าร
เสริ ม แรงเป็ น เช่ น การปรบมื อ ค าชมเชยหรื อ รางวัล กระตุ น้
นักเรียนได้
1.2 ครู ผู ส้ อนควรศึ ก ษาขัน้ ตอนการจัด การเรีย นรู ใ้ ห้
ชัดเจน ฝึ กให้นกั เรียนมีวธิ ีคิดตามรูปแบบอย่างมีลาดับขัน้ ตอน เริ่ม
คิ ด ที่ใด มีวิธี ก ารคิ ด อย่ างไรและมีก ารตรวจสอบความคิ ด ของ
ตนเองทุกครัง้
1.3 ครู ผูส้ อนควรดู แลและส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมี
ความรับผิดชอบ รูจ้ กั เป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ีเสริมสร้างความสามัคคี
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ในครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ใ้ น
ขั้น ของการน าเสนอปั ญ หา ควรเป็ นปั ญ หาที่ ใกล้เ คี ย งกั บ
ชีวติ ประจาวันของนักเรียน เพื่อให้นกั เรียนเกิดการตระหนักรูแ้ ละ
สามารถนาไปใช้แก้ปญั หาในชีวติ จริงได้
2.2 ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแ้ บบ
สร้างสรรค์เป็ น ฐานร่ วมกับ การบูร ณาการเทคโนโลยีในการสอน
เนื้ อหาวิช าเฉพาะกับ ตัว แปรอื่ น ๆ เช่ น ความสามารถในการ
แก้ปญั หา ความสามารถในการสือ่ สาร เป็ นต้น

2.3 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู แ้ บบสร้างสรรค์
เป็ น ฐานร่ วมกับ การบู ร ณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้ อ หาวิช า
เฉพาะไปใช้กบั เนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับชัน้ อื่น ๆ
หรือไปปรับใช้กบั วิชาอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
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