
  

 

 
 

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  
การการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตร 

ดวยการเรียนแบบเรียนรวมมือ 
 
 
 

โดย  โดย

นายสมศกัด์ิ  จําลองนายสมศกัด์ิ  จําลอง  
ชวงชั้นที่  4  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 6 

 
 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
เลขที่ เลขที่ 5  ถนนเซนตเมร่ี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาถนนเซนตเมร่ี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000  5  30000

 
 



  

 

 
 

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  
การการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตร 

ดวยการเรียนแบบเรียนรวมมือ 
 
 
 

โดย  โดย

นายสมศกัด์ิ  จําลองนายสมศกัด์ิ  จําลอง  
ชวงชั้นที่  4  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 6 

 
 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
เลขที่ เลขที่ 5  ถนนเซนตเมร่ี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนถนนเซนตเมร่ี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ครราชสีมา 30000  5  30000

 
 



  

โครงการวจิัย 
                                                                                                                                           ประจําปการศึกษา 2551 
ชื่อ    นายสมศักดิ์  จําลอง                               
ระดับ   มัธยมศึกษาปท่ี  6 
ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบมีสวนรวม 

 
หลักการและเหตุผล 
 
       สําหรับการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  เปนการจัดรูปแบบการเรียนท่ีจะตองควบคุม
เนื้อหาดวยระยะเวลาอันส้ัน และเสริมหรือติวใหกับเนื้อท้ังหมดในเวลาที่เหลืออยูเพือ่ใชในการเตรียมตัวสอบเขา
ในระดบัอุดมศึกษาตอไป   ดังนั้น การเรียนท่ีทําใหผลการเรียนรวดเร็วและเขาใจงายส่ิงหนึ่ง  คือ เพื่อนในช้ันเรียน
จะชวยถายทอดความรูจากเพื่อนสูเพื่อน  โดยใชคําพดูท่ีอยูในวัยเดียวกัน  ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูในรูปของแบบ
การเรียนรวมมือ  โดยมีครูเปนผูคอยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตองไปพรอม  ๆ  กัน      
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและสรางความสัมพนัธท่ีดีระหวางเพ่ือนในช้ันเดยีวกัน 
2. กระชับเนื้อหาเขาใจตรงกนัในทางท่ีถูกตอง 
3. เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรใหดยีิ่งข้ึน 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 
               การใชวิธีการสอนแบบมีสวนรวมจะทําใหประสิทธิภาพทางการเรียนเพิ่มข้ึนกวาวิธีเรียนรูท่ีรับจากครู
เพียงฝายเดียว 
 
ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัคร้ังนี้ ประเมินเฉพาะหลักสูตรข้ันพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ของ 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

1. ประชากร  (  กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา ) 
1.1 เปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2551  

จํานวน  274  คน 



  

               
              2.   กลุมตัวอยาง 

1.2 นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  /  1  จํานวน  47  คน 
  
3.   ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 
       วิจัยเชิงทดลอง  

3.1 ตัวแปรอิสระ 
3.1.1  การเรียนแบบเรียนรวมมือของผูเรียน 

3.2 ตัวแปรตาม 
3.2.1 ประสิทธิภาพของการเรียนท่ีแสดงออกมาในรูปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

ตลอดปการศึกษา 
                     3.3  เนื้อหา   เปนเนื้อหาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ตลอดปการศึกษา 
                 
              4. ระยะเวลาในการศึกษา   

ปการศึกษา  2551  ตั้งแตเดือนกันยายน  2551  -  เดือน  กมุภาพันธ  2552 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
                
               การวิจัยในคร้ังนีเ้ปนการเรียนโดยเนนการเพิม่ประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียน  โดยจะใชวิธี
ดังกลาวกบักลุมตัวอยางท่ีเปนผูเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/1 เทานั้น  โดยการคิดคะแนนจะแยกเปนการให
คะแนนแบบอิงกลุม  สวนหองเรียนอ่ืน  ๆ  จะใชเกณฑในการใหคะแนนแบบอิงเกณฑ 
 
คําจํากัดความท่ีใชในงานวิจัย 
 

                    การเรียนแบบมีสวนรวม  หมายถึง  ในลักษณะของรูปแบบงานวิจยัช้ินนี้  คือ  การเรียนแบบแรลล่ี  คือ
ผูเรียนเปนกลุมเม่ือกิจกรรมกลุมสําเร็จลงได  ก็จะสุมจบัฉลากเปล่ียนผูเรียนไปศึกษาในกลุมอ่ืน  ๆ  ตอไปจนครบ
เนื้อหาในแตละคร้ัง 
                   ความสามารถในการเรียน  หมายถึง  คะแนนท่ีวัดไดจากการทําแบบฝกทีละข้ันตอนและแบบทดสอบ
วัดผลในแตละคร้ัง 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 



  

                    ผลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ผูเรียนรูและเขาใจในระดับเดียวกนัทําใหความรูท่ีไดมานั้นเกดิการ
ฝงแนน  ผลการอยูรวมกันเปนการเสริมสรางมิตรภาพท่ีดรีะหวางเพ่ือนกับเพื่อนดวย 
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

     การวิจยัในชั้นเรียน  ชุดอบรมดวยตนเองของกรมสามัญศึกษา 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1.   ประชากร  (  กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา ) 

เปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2551  
จํานวน  274  คน 

               
              2.   ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 

       2.1  ตัวแปรอิสระ 
2.1.1  การเรียนแบบเรียนรวมมือของผูเรียน 

                     2.2  ตัวแปรตาม 
2.2.1  ประสิทธิภาพของการเรียนท่ีแสดงออกมาในรูปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
          ตลอดปการศึกษา 

 
2. รูปแบบของการทดลอง 

1. ผูวิจัยแบงกลุมผูเรียน 
2. ศึกษาตามเอกสารท่ีจัดให 
3. กระทําวิธีการผานกิจกรรมแตละคร้ังแลวเปล่ียนกลุมตามท่ีเอกสารกําหนดทิศทางของผูเรียน 
4. ผูวิจัยสรุปเนื้อหาแตละคร้ังเม่ือส้ินสุดกิจกรรม  พรอมกําหนดเปาหมายคือ  การทดสอบ 
5. บันทึกคะแนนการทดสอบใชวิธีการประเมินแบบอิงกลุม 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

      ใชสถิติท่ีเปนคาเฉล่ียเลขคณิต  จากการตรวจผลการทดสอบกอนและหลังเรียน 
 
 
 
 
 



  

ปฏิทินปฏิบตังิานวิจัย 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. รางแนวทางการวิจัย สิงหาคม  2551  
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สิงหาคม  2551  
3. เขียนโครงการวิจัย กันยายน  2551  
4. ศึกษากลุมประชากร กันยายน  2551  
5. การสุมกลุมตัวอยาง กันยายน – ตุลาคม  2551  
6. การสรางเคร่ืองมือ กันยายน – ตุลาคม  2551  
7. ทําแผนการวเิคราะหขอมูล พฤศจิกายน  2551  
8 เก็บรวบรวมขอมูล พฤศจิกายน  2551  
9 การวิเคราะหขอมูล ธันวาคม  2551  
10 การเขียนรายงานการวจิัย ธันวาคม  2551  
11 พิมพรางรายงานวิจยั มกราคม 2552  
12 การตรวจทานรางรายงานการวิจัย มกราคม 2552  
13 จัดพิมพและเขารูปเลม กุมภาพนัธ  2552  
14 เสนอและเผยแพร กุมภาพนัธ  2552  

 
งบประมาณ 
 1.  การจัดพิมพเอกสาร  500 บาท 
 2.  รูปเลม                                         80 บาท 
  
 รวมเปนเงินท้ังส้ิน            580   บาท 
 
ผูรับผดิชอบงานวิจัย 
 นายสมศักดิ์  จําลอง 
 
 
 
 
 
  



  

สารบัญ 
                                               1หนา 
คํานํา                              ก 
บทคัดยอ                             ข 
กิตติกรรมประกาศ                                        ค 
 
บทท่ี 1  บทนํา ………………………………………………………………………..................1 
- หลักการและเหตุผล…………………... …………………………………………................1 
- วัตถุประสงคของการวิจยั ………………………………………………………..................1 
- สมมุติฐานของการวิจยั …………………………………………………………..................1 
- ขอบเขตของการวิจัย ……………………………………………………………..................1 
- ขอตกลงเบ้ืองตน …………………………………………………………………...............2 
- คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั ……………………………………………………................ 2 
- ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย ……………………………………………….................. 3 
 
บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ……………………………………………...................4 
- หลักการและคําอธิบายรายวชิาคณิตศาสตร……………………………………................... 4 
- ชุดการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร……… …………………………………................... 4 
- การตรวจแบบฝกหัดโดยนักเรียน……………………………………………...................... 5 
 
บทท่ี 3  วิธีการดําเนินการวจิัย …………………………………………………….….................8 
- การศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวจิัยท่ีเกี่ยวของ …………………………............... 8 
- เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย …………………………………………………………............... 8 
- ประชากรและตัวอยางประชากร …………………………………………………................9 
- การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล …………………………………………................. 9 
- การวิเคราะหขอมูล ………………………………………………………………...............12 
- สถิติท่ีใชในในการวจิัย …………………………………………………………….............13 
 



  

บทท่ี 4  ผลการดําเนินการวจิัยหรือผลการวิเคราะหขอมูล …………………………………….. 15 
- ตอนท่ี   1  สถานภาพสวนตัวของนักเรียน...................…………………………….............. 15 
- ตอนท่ี   2  เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร…..…………………………16 
- ตอนท่ี   3  เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอสามารถของครูตอการสอนวิชาคณิตศาสตร......…….. 17 
- ตอนท่ี   4  ความพรอมของส่ือและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน………18 
 
บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย ……………………………………………………………………….. 20 
- ตอนท่ี   1  ขอมูลเบ้ืองตน............................................…………………………….............. 20 
- ตอนท่ี   2  เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร…..…………………………21 
- ตอนท่ี   3  อภปิรายผล..................................................................................................……..21 
- ขอเสนอแนะในดานการเรียนการสอน………………………………………………………23 
บรรณานุกรม ……………………………………………………………………………………24 
ภาคผนวก 
- ภาคผนวก ก แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร (ดานผูเรียน) 
- ภาคผนวก ข แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร (ดานผูสอน) 

- ภาคผนวก ค     แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร (ดานผูเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6/1)



  

 
                          การศึกษาวิจยั เร่ือง  การการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบเรียนรวมมือ 
 โดยวิธีใหนักเรียนมีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอน  นกัเรียนไดรวมคิดรวมทําแบบฝกทักษะและสามารถ
ตรวจหาผลลัพธ  ตรวจแบบฝกหัดดวยตนเอง และใหครูตรวจแบบฝกหัด เพื่อใหมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  การนําไปใชของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  6/1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ผูวิจัยไดนําผลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี ้ มาเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชาคณติศาสตร ในการ
พิจารณาเลือกใชวิธีการตรวจแบบฝกหดัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยคํานึงถึงเนื้อหาของบทเรียนและความ
พรอมของนักเรียน เพื่อใหครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนตอไป 

 
 
          ผูทําการวิจัย 
 
 
                (นายสมศักดิ์  จําลอง) 



  

บทคัดยอ 
 
 
            การเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  เปนการจัดรูปแบบการเรียนท่ีจะตองควบคุมเนื้อหาดวย
ระยะเวลาอันส้ัน และเสริมหรือติวใหกับเนื้อท้ังหมดในเวลาท่ีเหลืออยูเพื่อใชในการเตรียมตัวสอบเขาใน
ระดับอุดมศึกษาตอไป   ดังนั้น การเรียนท่ีทําใหผลการเรียนรวดเร็วและเขาใจงายส่ิงหนึ่ง  คือ เพือ่นในช้ันเรียนจะ
ชวยถายทอดความรูจากเพื่อนสูเพื่อน  โดยใชคําพูดท่ีอยูในวัยเดยีวกัน  ซ่ึงจะทําใหเกดิการเรียนรูในรูปของแบบ
การเรียนรวมมือ  โดยมีครูเปนผูคอยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตองไปพรอม  ๆ  กัน  การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงทดลอง 
มีวัตถุประสงคท่ีจะประเมนิหลักสูตรการจดัการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร  ช้ัน  ม.6 เปนเนือ้หา
คณิตศาสตร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โดยใชระยะเวลาต้ังแตเดือนกันยายน  2551  -  เดือน  กุมภาพันธ  2552  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ท่ีมีผลการเรียนตํ่า  โดยการประเมนิหลักสูตรตามกรอบ 3   ดานดังนี ้

1. เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและสรางความสัมพนัธท่ีดีระหวางเพ่ือนในช้ันเดยีวกัน 
2.    กระชับเนือ้หาเขาใจตรงกันในทางท่ีถูกตอง 
3.    เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรใหดียิ่งข้ึน 

              การวจิัยในคร้ังนี้เปนการเรียนโดยเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียน  โดยจะใชวิธีดังกลาว
กับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/1 เทานั้น  โดยการคิดคะแนนจะแยกเปนการใหคะแนนแบบ
อิงกลุม  สวนหองเรียนอ่ืน  ๆ  จะใชเกณฑในการใหคะแนนแบบอิงเกณฑ 
                  ผลท่ีไดจากการวจิัยในคร้ังนี้  คือ  ผูเรียนรูและเขาใจในระดับเดียวกันทําใหความรูท่ีไดมานั้นเกดิการฝง
แนน  ผลการอยูรวมกนัเปนการเสริมสรางมิตรภาพท่ีดีระหวางเพ่ือนกับเพื่อนดวย สําหรับการทําวิจยัในคร้ังตอไป
ควรจะศึกษาในเชิงเปรียบเทียบผูเรียนโดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ  อาจแบงเปนกลุม นักเรียนเรียนดี กับกลุม
นักเรียนเรียนปานกลาง  โดยการศึกษาหวัขอวิจัยในประเด็นเดยีวกัน    และในการศึกษาวิจยัในคร้ังตอไปควรมีตวั
แปรอิสระอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  เพือ่ความหลากหลายในการพัฒนาและปรับปรุงการทําวิจยั ในปการศึกษาหนาตอไป  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

กิตติกรรมประกาศ 
 
  การศึกษาวิจยัฉบับนี้นี ้ ดาํเนินการสําเร็จลงไดโดยไดรับความกรุณาอนุเคราะหเปนอยางยิ่งจาก 
ภราดาวีรยุทธ  บุณพราหมณ  ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ผศ. ดร. ธีระชัย เนตรถนอมศักดิ์ 
อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีใหคําปรึกษาและคําแนะนําอยางใกลชิดตลอดเวลา ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 

ขอกราบขอบคุณ ดรโกวฒัน  เทศบุตร  อาจารยประจําภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะ 
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ขอกราบขอบพระคุณคณะครูอาจารย และขอบคุณนักเรียนทุกทานของโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ท่ีไดกรุณาใหผูวิจัยไดทําการทดสอบ และใหความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขอกราบขอบคุณอาจารยประนอม  จําลอง  ภรรยา  ท่ีใหการสนับสนุน และใหกําลังใจแกผูวิจัย
ตลอดมาจนสําเร็จ 
  คุณคาและประโยชนของรายงานวิจัยเลมนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา 
ตลอดจนครูอาจารยทุกทานของผูวิจัย 
 
         
 
                                                                                                                                                      สมศักดิ์  จําลอง 
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บทที่ 1 

                                                                                                                                                      27บทนําบทนํา  
 

1.  หลักการและเหตุผล  ( ความเปนมา  และความสําคัญของปญหาของงานวิจัย ) 
 
       สําหรับการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  เปนการจัดรูปแบบการเรียนท่ีจะตองควบคุม
เนื้อหาดวยระยะเวลาอันส้ัน และเสริมหรือติวใหกับเนื้อท้ังหมดในเวลาที่เหลืออยูเพือ่ใชในการเตรียมตัวสอบเขา
ในระดบัอุดมศึกษาตอไป   ดังนั้น การเรียนท่ีทําใหผลการเรียนรวดเร็วและเขาใจงายส่ิงหนึ่ง  คือ เพื่อนในช้ันเรียน
จะชวยถายทอดความรูจากเพื่อนสูเพื่อน  โดยใชคําพดูท่ีอยูในวัยเดียวกัน  ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูในรูปของแบบ
การเรียนรวมมือ  โดยมีครูเปนผูคอยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตองไปพรอม  ๆ  กัน      
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคท่ีจะประเมนิหลักสูตรการจดัการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร  ช้ัน  ม.6 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ท่ีมีผลการเรียนตํ่า  โดยการประเมนิหลักสูตรท้ัง 4   ดานดังน้ี 

1. เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและสรางความสัมพนัธท่ีดีระหวางเพ่ือนในช้ันเดยีวกัน 
2.    กระชับเนือ้หาเขาใจตรงกันในทางท่ีถูกตอง 
3.    เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรใหดียิ่งข้ึน 

    
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 
               การใชวิธีการสอนแบบมีสวนรวมจะทําใหประสิทธิภาพทางการเรียนเพิ่มข้ึนกวาวิธีเรียนรูท่ีรับจากครู
เพียงฝายเดียว 
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัคร้ังนี้ เปนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  6  ของ 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบเรียนรวมมือ 

4.1 ประชากร  (  กลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา ) 
       นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2551  

จํานวน  274  คน 
                    4.2.   กลุมตัวอยาง 



  

         2 
        
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  /  1  จํานวน  47  คน 
      4.3.   ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวจิัย  ไดแก 
                 วิจยัเชิงทดลอง  
                 4.3.1  ตัวแปรอิสระ 

              4.3.1.1  การเรียนแบบเรียนรวมมือของผูเรียน 
              4.3.1.2  นักเรียนทําแบบฝกหัดดวยตนเอง 

                         4.3.2  ตัวแปรตาม 
                            4.3.2.1  ประสิทธิภาพของการเรียนท่ีแสดงออกมาในรูปผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร ตลอดปการศึกษา 
4.4   เนื้อหา    
              เปนเนื้อหาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ตลอดปการศึกษา 
4.5  ระยะเวลาในการศึกษา   

         ปการศึกษา  2551  ตั้งแตเดือนกนัยายน  2551  -  เดือน  กุมภาพันธ  2552 
 

5.  ขอตกลงเบือ้งตน 
                    การวิจัยในคร้ังนี้เปนการเรียนโดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียน  โดยจะใชวิธี
ดังกลาวกบักลุมตัวอยางท่ีเปนผูเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/1 เทานั้น  โดยการคิดคะแนนจะแยกเปนการให
คะแนนแบบอิงกลุม  สวนหองเรียนอ่ืน  ๆ  จะใชเกณฑในการใหคะแนนแบบอิงเกณฑ 
 
1. คําจํากัดความท่ีใชในงานวิจัย 
                     1.  ผูเรียน   หมายถึง   นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ ม.6  ท่ีกําลังเรียน  274  คน 

        2.  หลักสูตร   หมายถึง   หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
. 3.  แผนการสอน  หมายถึง    เอกสารท่ีใชแสดงถึงการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียน 

การ สอนลวงหนามีวตัถุปะสงคในการออกแบบการสอน และการเตรียมการสอน ใน   การจัดเตรียมการสอน
ลวงหนา ใหเห็นถึงรายละเอียด ของกิจกรรม   การเรียนการสอนในแตละคร้ัง 

. 4.  ผลสัมฤทธ์ิ     หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน 
โดยใช      บทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน กับการเรียนแบบปกติ 

. 5.  ทัศนคติ      หมายถึง    ทัศนคติท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

. 6.  ปจจัยดานผูเรียน  หมายถึง    องคประกอบตาง ๆ ของนักเรียนท่ีมีสวนเกี่ยวของตอ 
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การเรียนการส่ือสาร และผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงหรือตํ่า 

. 7.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียน หมายถึง ส่ิงท่ีสงผลตอความเขาใจการเรียนการส่ือสารภายใน 
หองระหวางครูผูสอนกับผูเรียน    อันจะมีผลตอการส่ือ  สารท่ีเขาใจ  และผลการเรียนสูงหรือตํ่าของผูเรียน  
                     8.  เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร  หมายถึง  ความรูสึกท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตร 
                     9.  การเรียนแบบมีสวนรวม  หมายถึง  ในลักษณะของรูปแบบงานวิจัยช้ินนี้  คือ  การเรียนแบบแรลล่ี  
คือผูเรียนเปนกลุมเม่ือกิจกรรมกลุมสําเร็จลงได  ก็จะสุมจับฉลากเปล่ียนผูเรียนไปศึกษาในกลุมอ่ืน  ๆ  ตอไปจน
ครบเนื้อหาในแตละคร้ัง 
                   10.  ความสามารถในการเรียน  หมายถึง  คะแนนท่ีวดัไดจากการทําแบบฝกทีละข้ันตอนและ
แบบทดสอบวดัผลในแตละคร้ัง 
 
7.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
                    ผลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ผูเรียนรูและเขาใจในระดับเดียวกนัทําใหความรูท่ีไดมานั้นเกดิการ
ฝงแนน  ผลการอยูรวมกันเปนการเสริมสรางมิตรภาพท่ีดรีะหวางเพ่ือนกับเพื่อนดวย 
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บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

ในการวิจัย เร่ือง   การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบมีสวนรวม  ซ่ึงในการ
จัดทําวจิัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของโดยแยกเปนกรอบการศึกษาตอไปนี ้

 

1.   หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร    
2.   การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.   ใชชุดการเรียนการสอน 
4.       การตรวจแบบฝกหดัโดยนกัเรียน 
 

หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาคณติศาสตร  
 
 การศึกษาความหมายของหลักสูตร  คําอธิบายของหลักสูตร  เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร  การคํานวณ  และ
การนําไปใช   เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ   การฝกทักษาการเรียนรู  ใชแผนการเรียนการสอนเปนตัวกําหนด  
 

การจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ระวิวรรณ   ศรีครามครัน กลาววา  การเรียนท่ีมี 
ผูเรียนเปนศูนยกลางเปนรูปแบบการสอนในลักษณะท่ีชวยใหผูเรียนรูจักคิดคน แสวงหาความรูดวยตนเอง โดย
ผูสอนจะเปนผูกําหนดสถานการณหรือสภาพแวดลอมรวมท้ังกําหนดปญหาท่ีเกีย่วของกับสถานการปจจุบันมาใช 
บูรณาการกับความรูเนื้อหาวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรซ่ึงการกําหนดสถานการณ หรือสภาพแวดลอมดังกลาวจะ
กระตุน หรือสงเสริมใหผูเรียน ไดศึกษาคนควาหาความรู มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการเพ่ิมพูนทักษะ
แกผูเรียนในดานความคิด การแสวงหาความรู การปรึกษาหารือ และรวมกันตดัสินใจ 
 

ชุดการเรียนการสอน 
 
                     ชุดการเรียนการสอน  จากสถาบันพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสาระ  คณติศาสตร  ภาคเรียนท่ี 1 
ประกอบดวย 
                      หนวยการเรียนรูท่ี  1  การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
                      หนวยการเรียนรูท่ี  2  การแจกแจงปกติ   
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       ชุดการเรียนการสอน  จากสถาบันพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสาระ  คณิตศาสตร  ภาคเรียนท่ี 2 
ประกอบดวย 
                      หนวยการเรียนรูท่ี  1  ลิมิตและความตอเนือ่งของฟงกช่ัน 
                      หนวยการเรียนรูท่ี  2  อนุพนัธของฟงกช่ัน 
                      หนวยการเรียนรูท่ี  3  การอินทิเกรท 

 
การสรางชุดการเรียนการสอน 

 

       การสรางชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ลักษณะรูปแบบของบทเรียนอาจยดืหยุนได  แตก็ได
ปรับเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหาวิชา ระดับ สติปญญา และประสบการณเดิมของ
ผูเรียน   เพื่อจะใหผูเรียนไดเขาใจและสามารุแกปญหา  ฝกทักษะอยางมีประสิทธิภาพควรไดรับความรวมมือจาก
ผูเรียน  ฝายวิชาการ  เพื่อกําหนดของเขตของเน้ือหา แบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ จัดทําเปนรูปแบบของชุดการเรียน
การสอนไดสะดวก  และเขาใจดยีิ่งข้ึน  
 
การตรวจแบบฝกหัดโดยนักเรียน 
 

การใหนักเรียนตรวจแบบฝกหัดแทนครูนั้น เปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองอยางหนึ่ง 
ดังท่ี   ละออ  การุณยะวนิช ไดกลาวไววา ความรับผิดชอบเปนส่ิงท่ีจะตองสอน และฝกหัดอบรมใหมีข้ึนแกผูเรียน
ดวยการมอบหมายและหนาท่ีตาง ๆ ใหทํา ใหความยากงายของงานและขอบเขตของความรับผิดชอบท้ังท่ีบานและ
โรงเรียน จะเปนผลดีตอสังคมและตอประเทศชาติ ความรับผิดชอบจําแนกได 4 ลักษณะคือ 

1.  ความรับผิดชอบในการงาน คือตองรูจักเอาใจใสตอการงานของตน คอยหาทางใหการงานของตน
กาวหนา และหาทางปองกันไมใหเกิดการบกพรอง เส่ือมเสียในหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

2.  ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง คือ ตองรูจักยอมรับผลของการกระทําของตนเอง ท้ังท่ีเปน
ผลดีและผลเสีย 

3. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี คือตองถือวางานท่ีไดรับมอบหมายนั้นเปนหนาท่ีสําคัญยิ่ง จะละเลยหรือ
หลีกเล่ียงไมได ตองปฏิบัติใหดีท่ีสุดตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีวางไว และยอมจะถือเปนขอเสียหายอยางรายแรง 
ถาปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีบกพรองไป 

4.  ความรับผิดชอบตอหมูคณะ คือ รูจักกระทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีจะทําใหหมูคณะเจริญกาวหนา และขจัด
อุปสรรคแหงความเส่ือมของหมูคณะเทาท่ีตนจะทําได  นักเรียนเร่ิมเรียนรูความรับผิดชอบมาต้ังแตกอนเขา
โรงเรียน และเม่ืออายุไดประมาณ 11 ปข้ึนไป ก็สามารถท่ีจะมอบความรับผิดชอบในดานท่ีเกี่ยวกับการงานของหมู
คณะ ความเปนระเบียบเรียบรอยของช้ันเรียน ผลการเรียนของตนเอง ความสะอาดสวยงามของบริเวณโรงเรียน  
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และตองใหนักเรียนไดรูวา การท่ีตนจะเขาใจในบทเรียนไดแจมแจงและกวางขวางหรือไมนั้น ไมใชเปน

หนาท่ีของครูผูสอนแตเพียงฝายเดียว ( ละออ  การุณยะวนิช 2505 : 1-13 ) 
 

เกียรติ  ศรีพงษ ไดใหขอคิดในการปลูกฝงความรับผิดชอบใหแกเด็กไวดังนี้ 
1. ผูใหญ พึงทําความเขาใจในธรรมชาติของเด็กใหกระจางพอ เพราะธรรมชาติของเด็กนั้น เด็กมีความ

อยากรู กลาวคือ อยากรู อยากเห็น ประสบการณแปลก ๆ ใหม ๆ เพื่อเปนบทเรียนของชีวิต เด็กมีความอยากโต 
กลาวคือ เด็กตองการท่ีจะเจริญเติบโตเปนผูใหญ เพื่อจะไดพึ่งตนเอง ฉะนั้นผูใหญทําอะไร เด็กก็อยากทําตาม เด็ก
ตองการแสดงออก กลาวคือ ตองการอวดใหใคร ๆ รูวา ตัวเขาก็มีความสามารถเทาผูอ่ืน และเด็กมีความอยาก
ชวยเหลือ กลาวคือ เด็กตองการที่จะชวยเหลือผูใหญในส่ิงท่ีคิดวาตนจะทําได นั่นคือ เขาตองการมีความรับผิดชอบ 
เพื่อใหผูใหญไววางใจ 

2.เด็กตองการมีความรับผิดชอบตามระดับความสามารถของตนเอง ท้ังนี้เพราะการคอยพึ่งผูอ่ืนทุกอยาง 
ยอมจะขาดอิสรเสรี  ฉะนั้น ครูจึงควรสงเสริมหาวิธีใหเขาไดเรียนรูในการรูจักชวยตนเองในการแกปญหาตาง ๆ 

3. การท่ีเด็กมีความรับผิดชอบไดดีนั้น เราตองปลูกฝงใหเขามีระเบียบวินัยอันดีงามต้ังแตแรกเร่ิมเสียกอน 
4. บรรยากาศในบานและโรงเรียน ยอมเปนรากฐานแหงชีวิต จิตใจของเด็กอยางสําคัญยิ่ง ดังนั้นโรงเรียน

ตองพยายามสงเสริมใหเด็กรูสึกวา เราเปนพวกเดียวกัน เรารักโรงเรียน เพราะโรงเรียนเปนของเรา 
(เกียรติ  ศรีพงษ 2505 : 14-20) 

 
แซลลี  ใหความเห็นเกี่ยวกับการตรวจแบบฝกหัดของนักเรียนไววา บางแบบฝกหัดครูอาจจะใหนักเรียนตรวจเอง 
โดยครูอานคําตอบ หรือเขียนในกระดาน แลวใหนักเรียนตรวจเองหรือใหเพื่อนตรวจ ซ่ึงจะชวยประหยัดเวลาของ
ครูดวย แตครูตองไมลืมวา ครูเทานั้นท่ีจะวัดความสามารถของนักเรียนได ครูจึงควรจะไดตรวจงานของนักเรียน
บาง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประสบความกาวหนาในการเรียนยิ่งข้ึน (Sally 1978 : 213) 
 
โกวิท  ใจยง ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน โดยอาศัยหนังสือเฉลย
แบบฝกหัด และไมอาศัยหนังสือเฉลยแบบฝกหัด ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกลุมตัวอยางซ่ึงไดมาจาก
การสุมจํานวน 70 คน และแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 35 คน ทดลองสอนท้ังสองกลุม ดวยเรื่อง
บัญญัติไตรยางค ใชเวลาทําการเรียนการสอน 6 คาบ กลุมท่ีหนึ่งใหใชหนังสือเฉลยแบบฝกหัดประกอบการทํา
แบบฝกหัด และอีกกลุมหนึ่งไมใหใชหนังสือเฉลยแบบฝกหัดเลย ผลการทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนท้ัง 2 กลุม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญและความคงทนในการจําของนักเรียน หลังจากเรียนไปแลว
นาน 2 เดือนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (โกวิท  ใจยง 2522 : 74) 
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                                จากเอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวมาแลว พอสรุปไดวา 

1.  การใหรูผลการกระทํา ชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะทําการสอบใหดีข้ึน และชวยทําให 
นักเรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหดีข้ึนได 

2.  การใหนักเรียนตรวจแบบฝกหัดแทนครู เปนการฝกความรับผิดชอบของนักเรียนอยางหนึ่ง 
3.  การใหนักเรียนตรวจงานแทนครู ชวยลดเวลาทํางานของครูไดมาก 
4.  การท่ีครูตรวจแบบฝกหัดของนักเรียน โดยมีการวิพากษกับไมมีการวิพากษนั้น ใหผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักเรียนไมแตกตางกัน 
                5.  การใหนักเรียนทําแบบฝกหัด โดยการใชหนังสือเฉลยแบบฝกหัดกับการไมใชหนังสือเฉลย 

แบบฝกหัด ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการจําไมแตกตางกัน 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
                        ในการวิจัย เร่ือง   การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบมีสวนรวม                
ซ่ึงในการจัดทําวิจยัในคร้ังนีผู้วิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของโดยแยกเปนลําดบัตาง ๆ      ดังนี้ 

1. การศึกษา  เอกสาร ตํารา  และรายงานการวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. ประชากรและตัวอยางประชากร 
4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

การศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจแบบฝกหัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน รวมทั้งศึกษาเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร เร่ืองอนุพันธของฟงกชัน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 6  เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
               เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีอยู 3 แบบไดแก 

1.1  ศึกษาวิธีการตรวจแบบฝกหดั 
                      - นักเรียนตรวจแบบฝกหดัของตนเอง 
                      - ครูตรวจแบบฝกหัดของนกัเรียนตามปกติ 

1.2  ศึกษาวิธีการความสามารถในการจํา 
1.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

               ผูวิจยัสรางข้ึนโดยตามกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยา (Polya) เร่ืองอนุพนัธของ
ฟงกชันเปนแบบปรนัย จํานวน 60 ขอ  
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ประชากรและตัวอยางประชากร 
                  1. ประชากรทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา จํานวน 47   คน แลวนํามาสุมเปนกลุมทดลอง ก และกลุมทดลอง ข และกลุมควบคุม 

                  2. นําคะแนนกอนทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการจําวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนท่ีเปนตัวอยางประชากร มาหาคาเฉล่ียเลขคณิต (     )  X

                  3.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ใชเวลาในการทดลองสอนกลุมตัวอยางแตละกลุม จํานวน 10 
คาบ คาบละ 50 นาที 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
              เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินหลักสูตรเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ (Rating Scale)  โดยมีลักษณะสังเขปดังนี ้

 ตอนที่ 1  เปนแบบตรวจสอบรายการ ถามเกี่ยวกับขอมลูพื้นฐานของผูตอบ 

 ตอนที่ 2  เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ถามเกีย่วกับหลักสูตรทั้ง 4 ดาน คือ 

1. ดานบริบท  เปนการประเมินความเหมาะสมของจุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร 

และเนื้อหาสาระของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร 

2. ดานปจจัยปอนเขา เปนการประเมินความพรอมและความเหมาะสมของครูผูสอน ผูเรียน และปจจัย

ที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน 

3. ดานกระบวนการ  เปนการประเมินความพรอมและความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน 

4. ดานผลผลิต  เปนการประเมินผลที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน ในดานความรู ความสามารถของ

นักเรียน การนาํความรูไปใชในการประกอบอาชีพได 

ในตอนทายของแบบประเมินแตละตอน ยกเวนตอนที่เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบ มีสวนที่เปน

คําถามแบบปลายเปด (Open ended) เพื่อใหผูตอบใหขอเสนอแนะในแตละดาน 

การจัดทาํแบบประเมิน  จัดทําเปน 2 ฉบับดังนี ้

  ฉบับท่ี 1 ถามผูบริหารเกี่ยวกับหลักสูตรท้ัง 4 ดาน 
  ฉบับท่ี 2 ถามผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรท้ัง 4 ดาน 

แบบประเมินท้ัง 2 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1   สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2   แบบประเมินปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน เปนแบบมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  
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ตอนท่ี 3  การประเมินกระบวนการเรียนการสอน 
แบบประเมิน ชุดที่ 1 และชุดท่ี 2 เปนแบบประเมินองคประกอบท้ัง 4 ดาน โดยใชรูปแบบซิปปเปนกรอบ
แนวคิดในการประเมิน ท้ังแหลงขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน สามารถสรุปไดดังตาราง 

 

องคประกอบที่ประเมนิขอมลู แหลงขอมูล และเคร่ืองมือในการประเมนิ 
 

องคประกอบท่ีประเมิน ขอมูล แหลงขอมูล 
เคร่ืองมือในการ

ประเมิน 
บริบท  
(Context Evaluation) 

1. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
2. โครงสรางหลักสูตร 
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

1. ผูสอน 
2. ผูเรียน 

แบบสอบถาม 

ปจจัยปอนเขา 
(Input Evaluation) 

2. ผูเรียน  ม.6 
3. ผูสอน 
4. การจัดทําแผนการสอน 
5. วัสดุอุปกรณการเรียนการ

สอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัต ิ
6. งบประมาณ 

1. ผูสอน 
2. ผูเรียน 

แบบสอบถาม 

กระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. การวัดผลและประเมินผล 
3. การบริหารและบริการ

หลักสูตร 

1. ผูสอน 
2. ผูเรียน 

แบบสอบถาม 

ผลผลิต 
(Product Evaluation) 

ผลท่ีไดจากการจัดการเรียนการ
สอน 
• ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนช้ัน  ม 6 

1. ผูสอน 
2. ผูเรียน 

แบบสอบถาม 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรท่ีใชในการวิจัย     ไดแก นักเรียนระดับช้ัน  ม.6   ปการศึกษา 2551  โรงเรียนอัสสัมชัญ  
นครราชสีมา  จํานวน  274    คน  โดยใชขอมูลจากนักเรียนระดับช้ัน  ม.6/1   จํานวน  47   คน   

    ตัวแปร 
-  ตัวแปรอิสระ ( ตน )  Independent Variable ไดแก 

  ครูผูสอน  
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  อุปกรณการเรียนการสอน   
  สภาพแวดลอมในการจดัการเรียนการสอน  

 

                 - ตัวแปรตาม  
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ช้ัน ม.6 
  เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 
                               รูปแบบของการทดลอง  

            ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยโดยใชรูปแบบการทดลองเชิงสํารวจ ในการทําการศึกษาปจจยั
ดานตาง ๆ   ท่ีมีอิทธิพลตอผลสําฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนในการเรียนในรายวชิา โปรแกรมตาราง
งาน   ของนักเรียน ระดับช้ัน ม.6    จํานวน  274  คน   โดยใชโปรแกรม SPSS   

 
                                เคร่ืองมือการวิจัย  ( แบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ อ่ืน ๆ ) 
                                      ผูวิจยัดําเนนิการวจิัยโดยการใช แบบสอบถามและแบบทดสอน มีการสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียน  ในการศึกษาและวจิัยในคร้ังนี ้ 

                             วิธีเก็บรวบรวมขอมูล   

    -  ผูวิจยัไดจดัใหกลุมตัวอยางไดทําแบบสอบถาม ท่ีผูสอนจัดทําข้ึน  
    -  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหวางทําการเรียนการสอน 
    -   การสัมภาษณนกัเรียนในกลุมผลการเรียนดี กับผลการเรียนระดับปานกลาง ถึงตํ่า  

 
                   การวิเคราะหขอมูล   

-     ผูวิจยัใชสถิติรอยละในการวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม  
-     เปนการนาํขอมูลท่ีไดมาเก็บรวบรวมคดิคาตาง ๆ 

-     หาคาเฉล่ียเลขคณิต X 

                           -      คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

                           -      คาความแปรปรวน (S) 
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ปฏิทินปฏิบตังิานวิจัย  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. รางแนวทางการวิจัย สิงหาคม  2551  
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สิงหาคม  2551  
3. เขียนโครงการวิจัย กันยายน  2551  
4. ศึกษากลุมประชากร กันยายน  2551  
5. การสุมกลุมตัวอยาง กันยายน – ตุลาคม  2551  
6. การสรางเคร่ืองมือ กันยายน – ตุลาคม  2551  
7. ทําแผนการวเิคราะหขอมูล พฤศจิกายน  2551  
8 เก็บรวบรวมขอมูล พฤศจิกายน  2551  
9 การวิเคราะหขอมูล ธันวาคม  2551  
10 การเขียนรายงานการวจิัย ธันวาคม  2551  
11 พิมพรางรายงานวิจยั มกราคม 2552  
12 การตรวจทานรางรายงานการวิจัย มกราคม 2552  
13 จัดพิมพและเขารูปเลม กุมภาพนัธ  2552  
14 เสนอและเผยแพร กุมภาพนัธ  2552  

 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 คํานวณคาสถิติท้ังหมด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social 
Sciences/Personal Computer Plus) ดังนี ้

1. นําขอมูลมาวิเคราะหจัดลําดบัความคิดเหน็ โดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและผูสอน โดยการทดสอบคา t-test  
3. ขอมูลในสวนท่ีเปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยพิจารณาขนาด ขอบเขตของคะแนน

เฉล่ียท่ีไดจากแบบประเมินท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา ดังนี ้
1.00 – 1.49    หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
1.50 – 2.49  หมายถึง ระดับนอย 
2.50 – 3.49  หมายถึง ระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49  หมายถึง ระดับมาก 
4.50 – 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
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การวิเคราะหขอมูล 

1.นําคะแนนจากการทดสอบกอนทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในการจํา ของท้ัง 3 กลุม
ทดลอง มาหาคาเฉล่ียเลขคณิต        (     )      คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาความแปรปรวน (S) X

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

                 สถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก 

      1. คะแนนคาเฉล่ียเลขคณิต(     ) X

 

                                           สูตรท่ีใช                               N
X

X ∑=

 

                  เม่ือ  แทนคะแนนคาเฉล่ียเลขคณติ X

                                        แทนผลรวมของคะแนนทุกคน ∑ X

                          N            แทนจํานวนคนท้ังหมด 

               (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 159) 

                2.  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 

                     สูตรท่ีใช S.D. = ( )
N

XX
22 −∑

 

                    เม่ือ S.D. =   คาคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

                               =   ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 2∑ X

 

                              =   คาเฉล่ียเลขคณิต X

                    N       =   จํานวนคนท้ังหมด 

              (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 84) 
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               3.   คาความแปรปรวน (S) 

 
( )

)1(

22
2

−

−
= ∑ ∑

NN
XXN

S               สูตรท่ีใช 

 

                   เม่ือ     =   คาความแปรปรวนของคะแนน 2S

 

                                            =   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด ∑ X

 

                                            =   
2∑ X

ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 

                            N    =   จํานวนคนท้ังหมด 

                  (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 63) 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหผลการศึกษา 

 

 ในการวิจัย  เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบมีสวนรวม                     
ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ถือเปนการวจิัยแบบ
ทดลองเชิงสํารวจ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยจดัทําข้ึนในการ เก็บขอมูลจาก
กลุมผูเรียน  การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหวางทําการเรียนการสอน  และ  การสัมภาษณนักเรียนในกลุมผลการ
เรียนดี กบัผลการเรียนระดบัปานกลางถึงตํ่า โดยท้ังนี้จากแบบสอบถามไดจัดทําแบบสอบถามออกเปน  4  ตอน ซ่ึง
ไดทําการวิเคราะหขอมูลซ่ึง มีรายละเอียดดังนี้   

ผลการวิเคราะหขอมูลรวิเคราะหขอมูล  ผลกา
ตอนท่ี 1      สถานภาพสวนตัวของนักเรียน 
 ตารางท่ี 1   ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (n) รอยละ (%) 

1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
20 
27 

 
51.4 
48.6 

2. อาชีพของผูปกครองนักเรียน 
- คาขาย 
- รัฐวิสาหกิจ 
- ธุรกิจสวนตัว 
- รับราชการ 
- รับจาง 

 
10 
8 

12 
12 
5 

 
22.9 
11.4 
22.9 
31.4 
11.4 

3. ผูเรียนมีเคร่ืองคอมเปนของตนเอง ท่ีบาน 
- มี 
- ไมมี 

 
20 
27 

 
68.6 
31.4 

4. การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีบาน  
- ใชบางบางคร้ัง 
- ใชเปนประจํา 
- ไมไดใชเลย 

 
18 
24 
5 

 
37.1 
45.7 
17.1 
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ตารางท่ี 1     ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (n) รอยละ (%) 

5. ในชีวติประจําวันนักเรียนใชคณิตศาสตรกับงานใดมากท่ีสุด 
- ใชเก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน 
- ใชในชีวิตประจําวัน 

 
20 
27 

 
65.7 
54.3 

6. คณิตศาสตรมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันหรือไม 
- จําเปนมาก 
- จําเปนมากท่ีสุด 
- ไมมีความจําเปนเลย  

 
40 
7 

 
97.1 
2.9 

 
 จากตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
51.4   โดยผูปกครองสวนใหญของนักเรียน จะมีอาชีพรับราชการ ซ่ึงคิดเปนรอยละ   31.4  ผูเรียนโดยสวนใหญจะ 
 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชเองท่ีบาน รอยละ  68.6  ซ่ึงผูเรียนสวนใหญท่ีมีคอมพิวเตอรใชเองจะใชคอมพิวเตอรเปน
ประจํา   รอยละ  45.7  นักเรียนสวนใหญจะใชคอมพิวเตอรกับการเรียนและอินเตอรเน็ต    ซ่ึงรอยละ  65.7  ใชกบั
การเรียน  และรอยละ  34.3  ใชกับการดานอินเตอรเน็ต   และนักเรียนโดยสวนใหญจะเหน็วาคอมพวิเตอรมีความ
จําเปนตอชีวิตประจําวนัมาก  คิดเปนรอยละ   97.1  
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ตอนท่ี 2  เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาคอมพิวเตอร 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลของเจตคติของนักเรียนท่ีมีการเรียนวิชาคอมพิวเตอร 

คารอยละของระดับความคิดเห็น/เจตคติของผูเรียน 

ขอ รายการประเมิน 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
 

ปานกลาง 
 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

ความแปรปวน 

( SD) 

แปลผล 
(Mean) 

1. คอมพิวเตอรมีบทบาทมากใบการ
ดํารงชีวิตของเราในปจจุบัน 

100 - - - - 0.00 1.00 

2. คอมพิวเตอรไมมีความจําเปนใน
ชีวิตประจําวัน 

72.1 22.9 - 22.9 - 0.42 4.77 

3. คอมพิวเตอรเปนสื่อที่มีความ
ทันสมัย และเปนที่นิยมแกบุคคล
ทุกกลุมอาชีพ   

14.3 85.7 - 85.7 - 0.35 4.12 

4. บุคคลที่ไมมีความรูเรื่อง
คอมพิวเตอรจะเปนปญหาในการ
ทํางานในปจจุบัน  

45.7 54.3 - 54.3 - 0.50 4.45 

5. คอมพิวเตอรมีสวนชวยในการเรียน
การสอนเปนอยางดี  

65.7 22.7 - 22.7 11.4 0.97 4.42 

6. คอมพิวเตอรเปนวิชาที่นาสนใจนา
ศึกษาเปนอยางยิ่งในปจจุบัน  

5.7 88.6 - 88.6 5.7 0.53 3.94 

7. คอมพิวเตอรเปนวิชาที่จะตองศึกษา
เพราะเปนวิชาที่หลากหลายมีพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง  

62.9 37.1 - 37.1 - 0.49 4.62 

8. ในปจจุบันทุกคนมีความจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองมีความรูในเรื่อง
การใชเครื่องคอมพิวเตอร 

100 - - - - 0.00 5.00 

9. คอมพิวเตอรที่เปนอุปกรณที่อํานวย
คงวามสะดวกแกผูใชในหลาย ๆ 
ใหทั้งความบันเทิงและความรู  เปน
สื่อที่มีประโยชนอยางย่ิง  

48.6 51.4 - 51.4 - 0.57 4.48 

10. คอมพิวเตอรสามารถตอบสนอง
ความตองการใหกับบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย 

31.4 68.6 - 68.6 - 0.47 4.31 
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 จากตารางท่ี  2   ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นของผูเรียนเกีย่วกับ เจตคติของนักเรียนท่ีมีการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร พบวา ในภาพรวมอยูในระดับท่ีดี คือ ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาคอมพิวเตอร โดยคิดเปน
รอยละ  78.80    ของกลุมผูเรียนท้ังหมด  
 
ตอนท่ี 3     เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอความสามารถของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
ตารางท่ี 3  วิเคราะหขอมูลของเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอความสามารถของครูผูสอนวิชาโปรแกรมตารางงาน  
 

คารอยละของระดับความคิดเห็น/เจตคติของผูเรียน 

ขอ รายการประเมิน เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
 

ปานกลาง 
 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ความแปรปวน
( SD) 

แปลผล 
(Mean) 

1. ครูมีบุคลิกลักษณะด ี 20.0 80.0 - - - 0.4.5 4.13 

2. ครูมีความเปนกันเอง มีความสุภาพ 22.9 71.1 - - - 0.426 4.20 

3. ครูมีเหตุผลในการมอบหมายงาน 
และเหตุผลในการทําโทษนักเรียน 

31.4 68.6 - - - 0.471 4.22 

4. ครูมีความรูในวิชาท่ีสอนเปนอยางดี 31.4 68.6 - - - 0.471 4.41 

5. ครูมีความคิดสรางสรรคในการจัด
กิจกรรมเสริมบทเรียน  

14.2 85.7 - - - 0.458 4.31 

6. ครูมีการจัดเตรียมการสอนทุกคร้ัง
กอนมีการเขาสอน  

34.3 65.7 - - - 0.481 4.14 

7. ครูสอนโดยการสรางบรรยากาศ
ทางการเรียนแบบเปนกันเอง  

13.6 14 - - - 0.458 4.34 

8. ครูผูสอนดูแลนักเรียนขณะเรียนอยาง
ท่ัวถึง ทุกคน  

20.0 80.0 - - - 0.409 4.28 

9. ครูสรางบรรยากาศที่จะชวยใหผูเรียน
เกิดกําลังใจท่ีจะเรียนรู  

28.6 71.4 - - - 0.408 4.20 

10. ครูใหความเปนกันเองกับนักเรียน ให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

28.6 71.4 - - - 0.00 4.28 

 
 จากตารางท่ี  3   ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับ เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอ
ความสามารถของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร พบวา ในภาพรวมอยูในระดบัท่ีดี คือ เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอ
ความสามารถของครูผูสอนวิชาโปรแกรมตารางงาน โดยคิดเปนรอยละ    80.00    ของกลุมผูเรียนท้ังหมด  
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ตอนท่ี 4  ความพรอมของส่ือ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน เชน เคร่ืองฉายขามศีรษะ 
ตารางท่ี 4 วิเคราะหขอมูลของความพรอมของส่ือ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน เชน เคร่ือง 
                  ฉายขามศีรษะ    อุปกรณ ตาง ๆเกี่ยวกับ ซีด ี

สภาพจริงของโรงเรียน 
ขอท่ี รายการสื่อ และ อุปกรณ 

มีเพียงพอ  ไมเพียงพอ    
ความแปรปวน(SD) 

แปลผล 
(Mean) 

    1. หนังสือแบบเรียน  100 - 0.00 1.00 

     2. เคร่ืองคอมพิวเตอร 20 80 0.405 1.80 

     3. เคร่ือง Printer 2.9 97.1 0.169 1.97 
    4. ใบงาน   ,   ใบความรู  100 - 0.00 1.00 

    5. อุปกรณคอมพิวเตอร ทางดาน   Hard  ware  65.7 34.3 0.481 1.34 

    6.   Soft  ware   ท่ีสมัยใหม  100 - 0.00 1.00 

   7. การใช  Internet ในโรงเรียน  100 - 0.00 1.00 

8. หนังสืออานเพ่ิมเติมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 82.9 17.1 0.382 1.17 

9. ชุดการสอน  สื่อ  CAI  และ  Internet  100 - 0.00 1.00 
 
 

 จากตารางท่ี  4    ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเหน็ของผูเรียนเกีย่วกับ ความพรอมของส่ือ และอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน เชน เคร่ืองฉายขามศีรษะ  อุปกรณ ตาง ๆ  เกี่ยวกับ  ซีดี  พบวา รอยละ  
97.1  ของนักเรียนเหน็วาอุปกรณ เคร่ืองเลน  ซีดี    มีไมเพียงพอตอความตองการ  รอยละ  80 เห็นวาเคร่ืองฉายขาม
ศีรษะมีไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียน   สวนรอยละ    รอยละ   100  มีความเห็นวาการใช  Internet  ใน
โรงเรียนยังมีไมเพียงพอ  แตนักเรียนสวนใหญ มีความคิดเห็นวา ใบงานและใบความรูมีปริมาณเพียงพอมากท่ีสุด
โดยคิดเปน รอยละ  100  
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จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS  สามารถหาคา เฉล่ียและคารอยละ ของขอมูลแลวนํามาเปรียบเทียบ
กันได เม่ือพิจารณาปจจยัตาง ๆมาพิจารณาสามารถจําแนก รายละเอียด ดังตอไปนี้  
 
 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบมีสวนรวม                    
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  มีคาเฉล่ีย  5.00 ใหความเห็นวาในปจจุบันทุกคนมีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองมีความรูในเร่ืองการนําคณิตศาสตรมาใช รองลงมามีความเหน็วาคณิตศาสตรมีบทบาทมาในการดํารงชีวติ
ในปจจุบัน โดยมีคาเฉล่ีย 4.77   และท่ีต่ําสุดผูเรียนมีความคิดเห็นวาคณิตศาสตรไมมีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน   
โดยมีคาเฉล่ีย   1.00   
 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบมีสวนรวม                    
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดท่ี   4.34  คือ ครูมีความคิดสรางสรรคในการสราง
บรรยากาศทางการเรียนแบบเปนกันเอง  สวนรองลงมาโดยคาเฉล่ีย  4.31  มีความเห็นวาครูมีความรูในวิชาท่ีสอน
เปนอยางดแีละมีความคิดสรางสรรคในการจัดกิจกรรมเสริมบทเรียน  และมีคาเฉล่ีย  4.28  มีความเหน็วา  
ครูผูสอนมีความเปนกันเองและเอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี  และตํ่าสุดพบวาคาเฉล่ียท่ี  4.13   มีความเหน็วา
บุคลิกลักษณะของครูไมมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน  
 

ปจจัยทางดานความพรอมของส่ือ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน  เชน  เคร่ืองเลน  
ซีดี    อุปกรณ ตาง ๆ เก่ียวกับ เคร่ืองฉายขามศีรษะ 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดท่ี   1.97  มีความคิดเห็นวาเคร่ืองฉายขามศีรษะ ไม
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน  และรองลงมา มีคาเฉล่ียท่ี    1.80  พบวาเครื่องเลน  ซีดี  ไมเพียงพอตอการเรียนการ
สอน 
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภปิราย  ขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้เปนการศึกษาเกีย่วกบั เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวย
การเรียนแบบมีสวนรวมมือ  ช้ันปท่ี 6 ปการศึกษา 2551  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วัตถุประสงคก็เพื่อทราบ
วาปจจยัใดท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนวิชาโปรแกรมตารางงาน เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการ
สอนท่ีจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑมาตรฐานท่ีโรงเรียนไดกําหนด เพื่อท่ีจะไดนําไปใชในปการศึกษาหนา
ตอไป  
 ตัวแปรท่ีใชในการวจิัยประกอบไปดวย ตวัแปรอิสระ ( Independent Variable ) คือ ครูผูสอน ,  อุปกรณ
การเรียนการสอน เคร่ืองเลน  ซีด ี  เคร่ืองฉายขามศีรษะ    และ  สภาพแวดลอมในการจดัการเรียนการสอน    
สวนตัวแปรตาม  ก็คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   และ เจตคติของนักเรียนท่ีมี
ตอการเรียนวชิาคณิตศาสตร 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้เปนการศึกษาเกีย่วกบั  การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณติศาสตรดวยการเรียน
แบบมีสวนรวม   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   
ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   โดยใชโปรแกรม SPSS  ผูวิจัยไดท่ีการสรุปผลการวิจยัออกเปน  
4   ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี 1   ขอมูลเบ้ืองตน  
 ตอนท่ี 2    เจตคติของนักเรียนท่ีมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 ตอนท่ี 3    การอภิปรายผล  
 
ตอนท่ี 1    ขอมูลเบื้องตน 
   

 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ  51.4   ซ่ึงโดย
สวนใหญผูปกครองของนักเรียน จะมีอาชีพรับราชการ ซ่ึงคิดเปนรอยละ   31.4    ผูเรียนโดยสวนใหญสามารถใช
คณิตศาสตรท่ีบาน รอยละ  68.6   ผูเรียนสวนใหญท่ีใชคณิตศาสตรจะใชเปนงานประจํา รอยละ  45.7     นักเรียน
สวนใหญจะใชคณิตศาสตรกับการเรียนและใชในชีวิตประจําวนั     รอยละ   65.7   ใชกับการเรียน   และรอยละ    
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34.3  ใชกับงานดานทํารายงาน  และนักเรียนโดยสวนใหญจะเหน็วาคณิตศาสตรมีความจําเปนตอชีวิตประจําวนั
มาก  คิดเปนรอยละ   97.1  
ตอนท่ี 2   เจตคติของนักเรียนท่ีมีการเรียนวิชาคณติศาสตร 
 จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS  สามารถหาคาเฉล่ียและคารอยละ ของขอมูลแลวนํามา
เปรียบเทียบกนัได  โดยจะจําแนกรายละเอยีด ดังตอไปนี้  
 
 เจตคติของนักเรียนท่ีมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  มีคาเฉล่ีย  5.00 ใหความเห็นวาในปจจุบันทุกคนมีความจําเปนตองมี
ความรูทางดาน   รองลงมามีคาเฉล่ีย  4.77  ใหความเห็นวาคอมพวิเตอรมีบทบาทในการดํารงชีวติในปจจุบัน  และ
คาเฉล่ียท่ี 4.62   พบวาคอมพวิเตอรเปนวิชาท่ีนาศึกษาเพราะเปนวิชาท่ีมีความหลากหลายและมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง    และท่ีต่ําสุดผูเรียนมีความคิดเห็นวาคอมพวิเตอรไมมีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน   โดยมีคาเฉล่ีย   
1.00 
  เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอความสามารถของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดท่ี   4.34  คือ ครูสอนโดยสรางบรรยากาศทางการเรียน
แบบเปนกันเองและครูมีความรูในวิชาท่ีสอนเปนอยางด ี สวนรองลงมาโดยคาเฉล่ีย  4.31  เหน็วาครูมีความคิด
สรางสรรคในการจัดกจิกรรมการเสริมบทเรียน และเฉล่ีย  4.28  มีความเห็นวามีความเปนกันเองกับนักเรียนและดู
และเอาใจใสนักเรียน  และเฉล่ีย  4.22 มีความเหน็วาครูมีเหตุผลในการมอบหมายงาน         และตํ่าสุดพบวา
คาเฉล่ียท่ี   4.13     คือบุคลิกลักษณะของครูไมมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน 
 

ความพรอมของส่ือ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน  เชน  เคร่ืองคอมพิวเตอร  
อุปกรณ ตาง ๆ เก่ียวกับ คอมพิวเตอร 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดท่ี   1.98   มีความคิดเห็นวาเคร่ือง Printer  ไมเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียน  และรองลงมา มีคาเฉล่ียท่ี  1.80  เคร่ืองคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการเรียนการสอน   
 
ตอนท่ี   3         การอภิปรายผล  
  

ผลการวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบมีสวนรวม ปการศึกษา    

2551    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้   
ปจจัยที่สงเสริม ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนนั้น สวนหนึ่งมาจากการเรียนวชิา

คณิตศาสตร  ที่กําลังไดรับความนิยมมากในปจจุบัน และเปนที่สนใจกบับุคคลทุกกลุมอาชีพ อีกทั้งยังสามารถ 



  

23 
อํานวยประโยชน ตาง ๆ มากมาย  ทาํใหผูเรียนเลือกทีจ่ะเรียนคณิตศาสตร ดังนัน้จึงสงผลสัมฤทธิ์ตอผล

การเรียนในระดับที่ดี ยิง่ข้ึน  

ปจจัยตอมาครูผูสอนก็เปนสวนหนึง่  ที่จะสามารถจูงใจใหผูเรียนมีพฒันาการทางการเรียน  มศัีกยภาพ

ทางการเรียนในทางที่ดีข้ึน อีกทัง้เปนผูที่จูงใจใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ในการเรียนดียิ่งข้ึนทั้งนี้ขอมูลไดจากทาํแบบสอบถาม และการสอบถามจากนกัเรียนในชั้นเรียน  และจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร ซึ่งจะเห็นไดวานักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  โดยครูผูสอน

เปนคนเดียวกนั  

ปจจัยสุดทายก็ คือ ความพรอมของส่ือ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน  เชน  เคร่ือง

เลน  ซีดี  อุปกรณ ตาง ๆ เกี่ยวกับ เคร่ืองฉายขามศีรษะ  เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาคณิตศาสตรเพราะ  ถาอุปกรณเพยีงพอจะสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี  

สรุป    ปจจัยทุกปจจัยมีสวนในการทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดียิง่ข้ึน ซึ่งจากผลการวิจยั

ในคร้ังนี ้พบวา     ส่ิงที่ควรจะปรับปรุงเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนก ็  คือ   ดานของความพรอม

ของ เคร่ืองเลน  ซีดี  และอุปกรณเคร่ืองฉายขามศีรษะ  ชุดการเรียนการสอน   นาจะมีเพยีงพอมากกวาปจจุบนัจะ

สงผลใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน  

 
 จากผลการวิจยัเหน็ดวยวา  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  มีคาเฉล่ียสูงสุดท่ี   4.34  คือ ครูสอนโดย
สรางบรรยากาศทางการเรียนแบบเปนกันเองและครูมีความรูในวิชาท่ีสอนเปนอยางด ี สวนรองลงมาโดยคาเฉล่ีย  
4.31  เห็นวาครูมีความคิดสรางสรรคในการจัดกจิกรรมการเสริมบทเรียน และเฉล่ีย  4.28  มีความเหน็วามีความ
เปนกันเองกับนักเรียนและดแูละเอาใจใสนักเรียน  และเฉล่ีย  4.22 มีความเหน็วาครูมีเหตุผลในการมอบหมายงาน         
และตํ่าสุดพบวาคาเฉล่ียท่ี   4.13     คือบุคลิกลักษณะของครูไมมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน 
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  มีคาเฉล่ีย  5.00 ใหความเห็นวาในปจจุบันทุกคนมีความจําเปนตองมี
ความรูทางดานคอมพิวเตอร   รองลงมามีคาเฉล่ีย  4.77  ใหความเห็นวาคอมพิวเตอรมีบทบาทในการดํารงชีวิตใน
ปจจุบัน  และคาเฉล่ียท่ี 4.62   พบวาคอมพวิเตอรเปนวิชาท่ีนาศึกษาเพราะเปนวิชาท่ีมีความหลากหลายและมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง    และท่ีต่ําสุดผูเรียนมีความคิดเห็นวาคอมพวิเตอรไมมีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน   
โดยมีคาเฉล่ีย   1.00 
 จากผลการวิจยัทางดานส่ืออุปกรณการเรียนการสอนพบวา  โดยเฉล่ีย  1.98  นักเรียนมีความเหน็ตรงกันวา  
โรงเรียนยังขาดอุปกรณ   Printer   และเฉล่ีย  1.80  นักเรียนมีความเหน็วายังขาดเคร่ืองคอมพิวเตอรซ่ึงไมเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียนสวนอุปกรณดาน Hardware  เฉล่ีย  1.34  เหน็วาไมเพียงพอสวนดาน  Software  / internet  และ
ใบงาน  เฉล่ีย   1.00  ของนักเรียนท้ังหมดเห็นวาเพยีงพอพบวามีความแปรปรวนเทากับ  0 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 

2. สําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไปควรจะศึกษาในเชิงเปรียบเทียบผูเรียนโดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ  
อาจแบงเปนกลุม นักเรียนเรียนดี กับกลุมนักเรียนเรียนปานกลาง  โดยการศึกษาหวัขอวิจยัในประเดน็เดยีวกัน    
และในการศึกษาวิจยัในคร้ังตอไปควรมีตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  เพื่อความหลากหลายในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทําวิจยั ในปการศึกษาหนาตอไป  

3. จากผลการวิจยัจะเห็นไดวา  ปจจัยทีก่ลาวมาลวนแลวแตมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียนของ      
ผูเรียนท้ังส้ิน   ดั้งนั้น การท่ีเราจะพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไปนั้น เราควรจะนําปจจยั
ดานตางมาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ของ
ผูเรียนและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน อีกทั้งยังพัฒนาแนวทางในการพัฒนาการสอนของครูผูสอนอีกดวย  

4. การจัดทําส่ือในปการศึกษาหนานัน้หนาจะใหระบบการเรียนการสอนผาน web site   การนําเสนอ 

ขอมูลในลักษณะไมเปนเสนตรง ทําใหสามารถเช่ือมโยงขอมูลในท่ีตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เนื้อหาบทเรียนมีท้ัง
ภาพนิ่ง ภาพกราฟกเคล่ือนไหว ภาพวดิีทัศน เสียงพูด เสียงดนตรี ผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียน และไดรับผล
ปอนกลับทันที สะดวกในการใชงาน  ผูเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาบทเรียน และทํากิจกรรมไดตามความสามารถ
ของตน ในลักษณะการศึกษารายบุคคล 
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              แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
(  ดานผูเรยีน  ) 

คําชี้แจง แบบประเมินนีใ้ชเปนเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล     เพื่อการประเมิน
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนประจําป   2551 ใหผูถูกประเมินพจิารณาเกณฑและตัวช้ีวัดแตละขอ   
พรอมกับใหคะแนนใหตรงกับความเปนจริงต้ังแต   ดีท่ีสุด  ถึง   ควรปรับปรุง แลวเขียนเคร่ืองหมาย   
ลงในชองคะแนน  
  ระดับคะแนน  5    คะแนน     หมายถึง  ดีท่ีสุด 
                           ระดับคะแนน  4    คะแนน     หมายถึง  ด ี
                           ระดับคะแนน  3    คะแนน     หมายถึง  ปานกลาง 
                           ระดับคะแนน  2    คะแนน     หมายถึง พอใช 
               ระดบัคะแนน  1    คะแนน    หมายถึง  ควรปรับปรุง 

ระดับการประเมิน รวม เกณฑท่ี1.  ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  วัตถุประสงค  โครงสราง 
                   หลักสูตร  และเนื้อหาสาระของหลักสูตร      5 4 3 2 1 X 
ตัวช้ีวดัท่ี 1. ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจวัตถุประสงคเนื้อหา   ระดับใด 
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ตัวช้ีวดัท่ี2.  ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจในโครงสรางเนื้อหา  ระดับใด 
 

17*
5=
85 

31*
4=
124 

26*
3=
78 

13*
2=
26 

13*
1=
13 

65.20 

ตัวช้ีวดัท่ี3.  ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระ  ระดับใด 
 

19*
5=
95 

46*
4=
184 

25*
3=
75 

7*2
=1
4 

3*1
=3 

74.20 

ตัวช้ีวดัท่ี4.  ผูเรียนมีความสนใจ  ตอการจดัการเรียนรู  ระดับใด 
 

32*
5=
160 

38*
4=
152 

27*
3=
81 

2*2
=4 

1*1
=1 

79.60 

ตัวช้ีวดัท่ี5.  ผูเรียนสามารถนําความรู  ความเขาใจ  ไปใชได  ระดับใด 

 

27*
5=
113
5 

40*
4=
160 

24*
3=
72 

2*2
=4 

7*1
=7 

75.60 

รวม       71.52 
 



  

ระดับการประเมิน รวม เกณฑท่ี 2.  ผูเรียนมีสวนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน( 30 ) 
  5 4 3 2 1 X 
ตัวช้ีวดัท่ี1  ผูเรียนเขา-ออกช้ันเรียนตรงตามเวลาท่ีกําหนด  ระดับใด 

 
93*5
=49

5 

2*4
=8 

2*3
=6 

2*2
=4 

1*1
=1 

96.80 

ตัวช้ีวดัท่ี2. ผูเรียนเปนผูนําและผูตามท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ  
                   มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ระดับใด  

15*5
=75 

60*4
=24

0 

20*3
=60 

5*2
=10 

0 72.00 

ตัวช้ีวดัท่ี3.  ผลงานท่ีปฏิบัติ  ตามท่ีไดรับมอบหมายไดรับการยกยองไม 
                   ถูกตําหน ิ มีขอแกไขปรับปรุง  ระดับใด  

25*5
=12

5 

34*4
=13

6 

21*3
=63 

17*2
=34 

3*1
=3 

72.20 

ตัวช้ีวดัท่ี4. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  ระดับใด 
 

33*5
=16

5 

28*4
=11

2 

18*5
=54 

10*2
=20 

11*1
=11 

72.40 

ตัวบงช้ีท่ี 5. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมช้ันเรียน  ระดับใด 
 

16*5
=23

0 

32*4
=12

8 

12*3
=36 

6*2
=12 

4*1
=4 

82.00 

รวม       79.08 

ระดับความพึงพอใจ 
X เกณฑ X เกณฑ 

80.00-100.00 ดีมาก 50.00-59.99 พอใช 
70.00-79.99 ดี 0-49.99 ควรปรับปรุง 
60.00-69.99 ปานกลาง   

 
สรุปผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน 

0      ดีมาก          0     ดี        0    ปานกลาง         0   พอใช           0   ควรปรับปรุง 

สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ปญหา  /  อุปสรรค 
1.  นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการรวมกิจกรรมการสอน 
2.  นักเรียนยังขาดการฝกทักษะทางคณิตศาสตร 
3.  นักเรียนยังเห็นความสําคัญในวิชาคณิตศาสตร 
 
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 

                                                                                                       วิจัยในชั้นเรียน  ป  2551 



  

         แบบประเมินกระบวนการจัดการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
(   ดานผูสอน  ) 

คําชี้แจง แบบประเมินนีใ้ชเปนเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล     เพื่อการประเมิน
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนประจําป   2551 ใหผูถูกประเมินพจิารณาเกณฑและตัวช้ีวัดแตละขอ   
พรอมกับใหคะแนนใหตรงกับความเปนจริงต้ังแต   ดีท่ีสุด  ถึง   ควรปรับปรุง แลวเขียนเคร่ืองหมาย   
ลงในชองคะแนน  
  ระดับคะแนน  5    คะแนน     หมายถึง  ดีท่ีสุด 
                           ระดับคะแนน  4    คะแนน     หมายถึง  ด ี
                           ระดับคะแนน  3    คะแนน     หมายถึง  ปานกลาง 
                           ระดับคะแนน  2    คะแนน     หมายถึง พอใช 

 
ระดับการประเมิน รวม เกณฑท่ี 1 ผูสอนใชการประเมินผลการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร  

 5 4 3 2 1 X 
ตัวช้ีวดัท่ี 1. ตรวจเช็คเวลาเรียนของนักเรียนอยางเปนปจจุบัน  ระดับใด      

 
54*5
=27

0 

20*4
=80 

21*3
=63 

4*2
=8 

1*1
=1 

84.40 

ตัวช้ีวดัท่ี2.  ผูสอนติดตาม  ตรวจตรา  ผูเรียนในขณะทําการสอนระดบัใด   
 

36*5
=18

0 

44*4
=17

6 

12*3
=36 

5*2
=10 

3*1
=3 

81.00 

ตัวช้ีวดัท่ี3.  ผูสอนใชระบบการประเมินท่ีชัดเจนอยางมีระบบ  ระดับใด     
 

28*5
=14

0 

36*4
=14

4 

23*3
=69 

2*2
=4 

1*1
=1 

71.60 

ตัวช้ีวดัท่ี4.  ผูสอนใหความยุติธรรมกับผูเรียนทุกคน  ระดับใด                    
 

19*5
=96 

32*4
=12

8 

18*3
=54 

27*2
=54 

4*1
=4 

67.00 

ตัวช้ีวดัท่ี5.  ผูสอนสอนตรงตามวัตถุประสงค  โครงสรางเนื้อหาระดบัใด  
24*5
=12

0 

33*4
=13

2 

17*3
=51 

22*2
=44 

4*1
=4 

70.20 

รวม       74.84 

 

ระดับการประเมิน รวม เกณฑท่ี 2  ผลสัมฤทธ์ิดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดกับผูเรียน 

 5 4 3 2 1  
ตัวช้ีวดัท่ี1. ผูสอนสามารถจัดการสอนไดวตัถุประสงคหลักสูตร ระดับใด   

 
3*5
=15 

10*4
=40 

54*3
=16

2 

24*2
=48 

9*1
=9 

54.80 



  

ตัวช้ีวดัท่ี2. ผูสอนสามารถนําความรู ความเขาใจเนื้อหาไปใช  ระดับใด    
17*5
=85 

23*4
=96 

33*3
=99 

25*2
=50 

2*1
=2 

65.60 

ตัวช้ีวดัท่ี3. ผูสอนคิดวาผูสอนมีความสําเร็จในการจดัการสอนระดับใด      
 

13*5
=65 

3194
=12

4 

32*3
=96 

20*2
=40 

4*1
=4 

65.80 

ตัวช้ีวดัท่ี4   การติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนดวยความเอาใจใสอยาง 
                   ใกลชิด  และ  อยางตอเนื่อง  ระดับใด  

30*5
=15 

41*4
=16

4 

22*3
=66 

3*2
=6 

4*1
=4 

78.00 

ตัวช้ีวดัท่ี5  การใหคําแนะนํา  แกไขปญหาที่เกิดกับนักเรียนดวยความรัก 
                   และยุติธรรม  ระดับใด                    

27*5
=13

5 

35*4
=14

0 

31*3
=93 

4*2
=8 

3*1
=3 

75.80 

รวม       68.00 

ระดับความพึงพอใจ 
X เกณฑ X เกณฑ 

80.00-100.00 ดีมาก 50.00-59.99 พอใช 
70.00-79.99 ดี 0-49.99 ควรปรับปรุง 
60.00-69.99 ปานกลาง   

สรุปผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน 

0      ดีมาก          0     ดี        0    ปานกลาง         0   พอใช           0   ควรปรับปรุง 

สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ปญหา  /  อุปสรรค 
1.  เปนชวงการเรียนท่ีมีเวลานอยมาก  สาระเน้ือหาบางสวนตองถูกตดัออกไป 
2.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนขาดความสนใจ  ขาดความรับผิดชอบมาก 
3.  นักเรียนบางคนขาดเรียนบอยคร้ังมาก  เม่ือมาเรียนก็ขาดการติดตามเนื้อหาท่ีผานมา 
4.  นักเรียนใหความสําคัญกับการสอบนอยมาก  เพราะอยางไรก็คิดวาซอมผานได 
จุดออน 
1.  นักเรียนขาดวินยัในตัวเอง 
2.  นักเรียนขาดการฝกทักษะในการคํานวณ 
3.  ชวงเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอยมาก 
4.  ขาดความสามารถในการแสดงออก (  ขาดความกลา  ) 
จุดแข็ง – 
เสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 

                                                                              วิจัยในช้ันเรียน  ป  2551       



  

แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นมธัยมศึกษาปที่  6 

คําชี้แจง แบบประเมินนีใ้ชเปนเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล     เพื่อการประเมิน
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนประจําป   2551 ใหผูถูกประเมินพจิารณาเกณฑและตัวช้ีวัดแตละขอ   
พรอมกับใหคะแนนใหตรงกับความเปนจริงต้ังแต   ดีท่ีสุด  ถึง   ควรปรับปรุง แลวเขียนเคร่ืองหมาย   
ลงในชองคะแนน  
 
  ระดับคะแนน  5    คะแนน     หมายถึง  ดีท่ีสุด 
                           ระดับคะแนน  4    คะแนน     หมายถึง  ด ี
                           ระดับคะแนน  3    คะแนน     หมายถึง  ปานกลาง 
                           ระดับคะแนน  2    คะแนน     หมายถึง พอใช 
               ระดบัคะแนน  1    คะแนน    หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

ระดับการประเมิน รวม เกณฑท่ี1.  ผูเรียนปฏิบัตไิดตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของการจัด 

                   การเรียนการสอน  ตามวตัถุประสงค  โครงสรางหลักสูตร      5 4 3 2 1  

ตัวช้ีวดัท่ี 1.ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนระดับใด 
 

19*5
=95 

37*4
=14

8 

34*3
=10

2 

6*2
=12 

4*1
=4 

72.20 

ตัวช้ีวดัท่ี2. ผูเรียนเปนคนทีมี่ระเบียบวินยัตอการเรียนการสอนระดับใด 
 

22*5
=11

0 

26*4
=10

4 

35*3
=10

5 

13*2
=26 

7*1
=7 

70.40 

ตัวช้ีวดัท่ี3. ผูเรียนมีความซ่ือสัตยตอการจดัการเรียนการสอน  ระดับใด 
 

23*5
=11

5 

38*4
=15

2 

33*3
=99 

3*2
=6 

3*1
=3 

75.00 

ตัวช้ีวดัท่ี4. ผูเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเองขณะทํากิจกรรม  ระดับใด 
 

34*5
=17

0 

36*4
=14

4 

24*3
=72 

4*2
=8 

2*1
=2 

79.20 

ตัวช้ีวดัท่ี5. ผูเรียนกลาแสดงความคิดเหน็ตอการจัดกจิกรรม  ระดับใด 
 

16*5
=80 

26*4
=10

4 

35*3
=10

5 

20*2
=40 

3*1
=3 

66.40 

รวม       72.64 

 
 
 



  

           ระดับความพึงพอใจ 
X เกณฑ X เกณฑ 

80.00-100.00 ดีมาก 50.00-59.99 พอใช 
70.00-79.99 ดี 0-49.99 ควรปรับปรุง 
60.00-69.99 ปานกลาง   

 
สรุปผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน 

0      ดีมาก          0     ดี        0    ปานกลาง         0   พอใช           0   ควรปรับปรุง 

สภาพการจัดการเรียนการสอน 
 
ปญหา  /  อุปสรรค  - 
 
จุดออน - 
 
จุดแข็ง - 
 
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 

 
 
 
 

                                                                                                        วิจัยในชั้นเรียน  ป  2551 
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