ชื่อเรื่ อง : การพัฒนาผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ในการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสื บเสาะหาความรู ้
ชื่อผูศ้ ึกษา : นางหนึ่งฤทัย สิ นทบทอง
ปี ที่ศึกษา : 2562
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ในการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสื บเสาะหาความรู ้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
สร้างและหาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์โดยใช้วิธีจดั การเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยชุ ดกิ จกรรม
คณิ ตศาสตร์ ด้วยวิธีจดั การเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ด้วยวิธีจดั การเรี ยนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 โรงเรี ยนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จํานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่ งได้ม าโดยการสุ่ ม
ตัวอย่า งแบบกลุ่ ม ( Cluster Random Sampling ) จํา นวนนั ก เรี ย น 40 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย
1. ชุดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก และ 3. แบบประเมิ นความพึ งพอใจต่ อการใช้ชุ ด
กิจกรรมคณิ ตศาสตร์ จาํ นวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าที (t – test) ค่าเฉลี่ย ( X )
และ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั
1. ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์โดยใช้วิธีจดั การเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้ของ
นักเรี ยนหลังเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด

ชื่ อเรื่ อง

: การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โดยการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม

ชื่ อผู้ศึกษา : นางหนึ่งฤทัย สิ นทบทอง
ปี ที่ศึกษา : 2562

บทคัดย่อ

การวิจยั การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มเพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันเป็ นทีม มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1) พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5โดยการสื่ อสาร
และการเรี ย นรู ้ร่ ว มกัน เป็ นทีม 2) เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ค ณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ น
ทีม เนื้อหาที่นาํ มาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องทศนิ ยม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จํานวน 40 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และแบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้ค่ าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test)

ผลการวิจัย

1.รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีชื่อเรี ยกว่า “ MPSPE Model ” เอ็มพีเอสพี
โมเดล โดยมี องค์ป ระกอบดังนี้ หลัก การของรู ป แบบ วัตถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบ สาระการเรี ย นรู ้
ขั้น ตอนการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลรู ป แบบ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี
กระบวนการสอน 5 ขั้นตอน คือ
เอ็มพีเอสพี (MPSPE Model)
ขั้นที่ 1 กระตุน้ ด้วยปัญหา (Motivation :M)
ขั้นที่ 2 สร้างเสริ มภูมิปัญญา (Presentation: P)
ขั้นที่ 3 ร่ วมค้นคว้าเรี ยนรู ้ (Sharing :S)
ขั้นที่ 4 ค้นหาดูตวั ตน ( Practice :P )
ขั้นที่ 5 ประเมินผลการเรี ยน(Enumeration :E)
1. ตรวจสอบความสอดคล้อ งรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ น โดยมี ผู เ้ ชี่ ย วชาญ พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกัน
2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย นก่ อนเรี ยนและหลัง เรี ยนด้วยรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้
MPSPE Model โดยการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
MPSPE Modelโดยการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนความพึงพอใจรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน

