
                                                                                                                                             
บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

หลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนปลาย 2542 ( ฉบับปรับปรุง 2533 ) 
จุดมุงหมาย  คือ  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปนการศึกษาท่ีมุงใหนักเรียนพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการศึกษาตอ  ใหสามารถเลือกแนวทางที่จะทําประโยชนแกสังคม  ตามบทบาทและ
หนา ท่ีของตน   ในฐานะท่ีเปนพลเมืองดี   ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  โดยใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะเลือกและตัดสินใจประกอบ
สัมมาชีพ  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีนิสัยในการปรับปรุงงาน  ตนเองและสังคม  เสริมสรางอนามัยชุมชน
และครองชีวิตโดยคํานึงถึงประโยชนตอสังคม 
  
มุงใหนักเรียน  

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหามากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนจากการสอนโดยปกติกับวิธีการสอนแบบคิด – วิเคราะห 
3. เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. เพื่อสรางเจตคติท่ีดีตอผูเรียนในวิชาคณิตศาสตร 

     
จากการวิเคราะหปญหา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษา 2551  กลุมวิชา

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยนายชวลิต   เอนกเวียง   เปนผูรับผิดชอบในการใหการศึกษา/
อบรมในเร่ืองนี้  พบวา ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีคาเฉล่ีย  ( x )  เรียงลําดับ จากนอยไป
หามาก  ดังนี้ 
                  1.  ระดับผลการเรียน 0 คิดเปนรอยละ  0 
     2.  ระดับผลการเรียน 1.0 คิดเปนรอยละ        12.00 
     3.         ระดับผลการเรียน       1.5 คิดเปนรอยละ    10.91 
     4.         ระดับผลการเรียน       2.0 คิดเปนรอยละ  12.36 
     5.         ระดับผลการเรียน       2.5 คิดเปนรอยละ  14.91 
     6.         ระดับผลการเรียน       3.0 คิดเปนรอยละ  17.45 
     7.         ระดับผลการเรียน       3.5 คิดเปนรอยละ  12.73 
     8.         ระดับผลการเรียน       4.0 คิดเปนรอยละ  19.64 
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                  จากขอมูลขางตน  เม่ือพิจารณาตัวช้ีในจุดประสงคการเรียนรูซ่ึงสงผลใหระดับผลการเรียนอยู
ในเกณฑไมนาพึงพอใจ พบวา มีนักเรียนไมสามารถผานการประเมินในคร้ังแรก  

  นอกจากนี้  จากการประเมินตนเองของผูวิจัย  พบวา การใชส่ือการสอนยังไมหลากหลาย
ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนยังเนนการบรรยายเปนสวนใหญ  นักเรียนมีสวนรวมนอยในการปฏิบัติจริง
ตามความสามารถและความสนใจ จึงสงผลใหนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในเกณฑ
ดังกลาว 
 ดังนั้น  ปการศึกษา 2551  ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง อยางหลากหลาย  โดยมุงหวังวาจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ
ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสังคมตองการ  จึงไดกําหนดโครงการนี้ข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 

 

   เพื่อศึกษาผลการใชแผนการสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2551 
เพื่อนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปพัฒนา / ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

       ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในปการศึกษาตอไป 
 
สมมติฐานการวิจัย 

   ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  จะสูงข้ึนโดยใชส่ือและเทคนิคการสอนอยาง
หลากหลาย เม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 

   การสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  โดยใชส่ือและเทคนิคการท่ีหลากหลาย กับการสอนท่ี
เนนครูเปนศูนยกลาง มีความแตกตางกัน 

   เจตคติของนักเรียน ในการสอนของครูท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง จะสงผลใหนักเรียนชอบ
เรียนวิชาคณิตศาสตร  มากยิ่งข้ึน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   5  ทุกคน จํานวน 275 คน ในปการศึกษา 2551 
    ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
    ตัวแปรอิสระ  ( ตัวเหตุ ) 

- การสอนโดยใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
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    ตัวแปรตาม  ( ตัวผล  ) 

- ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  
-  เจตคติ  ของนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร 
 

เนื้อหา   

จากหนังสือคณิตศาสตร  ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  
  ระยะเวลา ปการศึกษา 2551 

 
ขอตกลงเบื้องตน 
   เคร่ืองมือท่ีใช  ( แบบสอบถาม / สังเกต / ขอทดสอบ ) 
  การรวมกิจกรรมของนักเรียน ถือวาปฏิบัติดวยตนเอง มีความสนใจ และปฏิบัติอยางเต็ม
ความสามารถ 
 
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจของนักเรียน ซ่ึงวัดออกมาเปนคะแนนจาก
จุดประสงคการเรียนรู 
 เจตคติคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 หมายถึง ความรูสึกชอบ/ไมชอบ ตอกิจกรรมการ
เรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร 

ส่ือการสอน หมายถึง วิธีการ กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ท่ีนํามาแกไขใหมี
ประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตรจุดประสงค ปพ. 5   หมายถึง    เนื้อหาท่ีกําหนดใหผูเรียนได
เรียนตามหลักสูตร 
     วิธีสอนท่ีเนนครูเปนศูนยกลาง  หมายถึง   สอนโดยการบรรยาย - อธิบาย ของครูเพียงอยาง
เดียว 
   วิธีสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  หมายถึง   การสอนท่ีมุงกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการ
ดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผูเรียน  โดยใหนักเรียนมีสวนรวมและลงมือ
ปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
   ทักษะกระบวนการเรียนของนักเรียน  หมายถึง   ทักษะความชํานาญของนักเรียนท่ีไดกระทํา
ตามลําดับข้ันตอน  ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล การบันทึกขอมูล การทําความเขาใจ การจําและการ
นําเสนอ จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
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   เกณฑการผานจุดประสงค  หมายถึง    ความรูความสามารถข้ันตํ่าท่ีสุดท่ียอมรับวาผูเรียนมี
ความรอบรูตามจุดประสงคการเรียนรูในบทเรียนนั้น  โดยกําหนดความพึงพอใจดังนี้คือ รอยละ 80  ของ
แตละจุดประสงค 
   นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึง   แนวคิด วิธีการ กระบวนการ หรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ  ท่ี
นํามาใชแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตร 
   หนังสือเสริมประสบการณ  หมายถึง   หนังสือท่ีผูเรียนและผูสอน ใชประกอบการเรียนการ
สอน  เชน หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสืออานนอกเวลา หนังสือเสริมการอาน หนังสืออานประกอบ  

  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  หมายถึง   เอกสารหรือคูมือการใชอุปกรณการสอนท่ีใช
ประกอบการสอนวิชาตามหลักสูตร  ประกอบดวยแผนการสอน วิธีการสอน หัวขอคําบรรยายพรอม
รายละเอียด และอาจจะมีสวนอ่ืนประกอบเพิ่มเติม 
   แผนการสอน  หมายถึง   เอกสารท่ีแสดงถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลวงหนา มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและเตรียมการสอนลวงหนาใหเห็นรายละเอียดของกิจกรรมการ
เรียนการสอนแตละหัวขอยอยของเนื้อหาวิชา หรือ สําหรับการสอนแตละคร้ัง 
   บทเรียนสําเร็จรูป  หมายถึง   ส่ือสําหรับใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง  อาจใหศึกษาเปน
รายบุคคล หรือรายกลุม เพื่อเสริมการเรียนในช้ันหรือนอกหองเรียน 
   ชุดการสอนหรือชุดการเรียน  หมายถึง   ระบบการผลิตและการนําส่ือการสอนประสมท่ี
สอดคลองกับวิชาและ หัวเร่ืองมาชวยใหการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ประโยชนของการวิจัย 
    เปนแนวทางในการพัฒนาส่ือ / เทคนิคการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนตอไป 

สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                      

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทท่ี  2 
แนวคิด  ทฤษฏี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ความหมายความสําคัญของนักเรียนสําเร็จรูปในการแกปญหา 
 แบบทดสอบท่ีผูวิจัยดําเนินการทดลองวิจัยกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษา
และไดทําแบบทดสอบเพ่ือพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
 
แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการแกปญหา 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแนวคิดเกี่ยวกับระดับความสามารถทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร   จากเกณฑในการวัดผลการประเมินผลตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ขั้นเตรียมการ 
   การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยในช้ันเรียน  โดยทําการวิจัยวิชาท่ีผูวิจัยรับผิดชอบในกลุมวิชา 
พลานามัย    ปการศึกษา 2551  โดยใชการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการวัดผล  2 คร้ัง คือ กอนและ
หลังเรียน  ใชแผนการสอนเปนเคร่ืองมือในการควบคุม การใชส่ือ และเทคนิคการสอนตามท่ีกําหนดไว
ในแผนการสอนทุกคาบ 
   สําหรับประชากร หรือกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2551  
   ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
      1)  ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
       -  ส่ือประสมท่ีหลากหลาย 
  -  วิธีสอนโดยใชส่ือและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
      2) ตัวแปรตาม  ไดแก 
  -  ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                            -  เจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตร 
                  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     -  ส่ือประสมเพ่ือฝกทักษะท่ีหลากหลาย 
  -  แบบทดสอบ / สังเกตตามจุดประสงค ซ่ึงไดผานการทดลอง มีมาตรฐานตามคา IOC                  
  -  แบบประเมินเจตคติท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  -  สังเกต / สัมภาษณนักเรียนในระหวางการเรียนการสอน แลวบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
/ พฤติกรรมของนักเรียนลงในสมุดบันทึกการสอนของผูวิจัย 

-  คะแนนจากการประเมินตามจุดประสงคการเรียนรูในแบบประเมินผลนักเรียน                               
-  ขอคิดเห็นของนักเรียน / ผูปกครอง ตามแบบสอบถาม / สัมภาษณ ท่ีโรงเรียนจัดทํา

ข้ึน 
   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คารอยละ  คาเฉล่ีย 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ตารางการเปรียบระดับผลการเรียน 

 
การประเมิน คณิตศาสตร 

ระดับผลการเรียน 
ระดับเกรด 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

การทําวิจัย 
(%) 

0   12.00 10.91 12.36 14.91 17.45 12.73 19.64 

  
 จากขอมูลเบ้ืองตนพบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีผลการเรียนดีข้ึน 
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บทท่ี  5 
สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีมีความเขาใจกระบวนการ มีความเขาใจและแกโจทยปญหาไดมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน สวน

นักเรียนท่ีมีผลการเรียนปานกลาง และออน  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลานามัย   โดยภาพรวมนักเรียนมีระดับผลการเรียนสูงข้ึน 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในจุดประสงค ปพ.5  มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนเม่ือพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนในปการศึกษา 2551    
4. เม่ือเปรียบเทียบตามความสามารถทางการเรียน สูง ปานกลาง และออน พบวานักเรียนแตละกลุมมี

ความสามารถในการเรียนตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาวิจัยในวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนในทุกระดับช้ัน 
 ควรมีระยะเวลาในการศึกษาขอมูลในการทําวิจัยใหมากข้ึน 
 ควรมีการศึกษาและสงเสริมการทําบทเรียนสําเร็จรูป 
 สงเสริมการทําส่ือ และการใชส่ือการสอนใหมากข้ึน 
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สรุปรายงานวิจัย 
 

              เร่ือง   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตสาสตรโดยวิธีการสอนตามปกติกับวิธีการสอน
แบบซอมเสริมของนักเรียนช้ัน  ม. 5 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหามากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนจากการสอนโดยปกติกับวิธีการสอนแบบคิด – วิเคราะห 
3. เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. เพื่อสรางเจตคติท่ีดีตอผูเรียนในวิชาคณิตศาสตร 

 
กลุมตัวอยาง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ปการศึกษา 2551   ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    
จํานวนนักเรียน  275   คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู 
2.  แบบทดสอบ 
3.  แบบบันทึกของผูวิจัย 
4.  แบบสัมภาษณนักเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูสอนวิชาคณิตศาสตร แกกลุมตัวอยางนักเรียน โดยชวงแรกระยะเวลา 20   
สัปดาห   ทําการสอนเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู  
 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะเวลา 20 สัปดาหหลังของภาคเรียน ดังนี้ 

 2.1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักเรียนโดยศึกษาระดับคะแนนเฉล่ีย 1 ภาคเรียน 
          2.2) ช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและแนวทางการวิจัยกับนักเรียนท่ีเปน

กลุมตัวอยางในการวิจัย 
               2.3) ตรวจสอบความรูและความเขาใจของนักเรียนกอนเรียน ดวยแบบทดสอบ จํานวน 

20 ขอ และแบบทดสอบวัดการแกปญหาโจทยวิชาฟสิกส เร่ือง ปรากฏการณคล่ืน จํานวน 20 ขอ 
     2.4)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ตามแผนการจัดการเรียนรู 
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การวิเคราะหขอมูลและการใชคาสถิติ  
 การวิเคราะหขอมูลจัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนโดยใช paired t - test สวนขอมูลเชิง
คุณภาพเก็บขอมูลอยางตอเนื่องและมากพอท่ีมองเห็นขอสรุปรวมท่ีได ไดแก ดานขอมูล (Data 
Triangulation) ดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) และการวิเคราะหขอมูลใช 3 วิธี 
คือ การจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis) การเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) 
และการสรางขอสรุป (Analytic Induction) 
 
ผลการวิจัย  
 14ผลการศึกษาเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยใชแฟม
สะสมงานประเมินผลงานสําหรับนักเรียนในระดับชวงช้ันท่ี 4 ท่ีเขารวมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร 
ปรากฏดังนี้ 

1. รูปแบบวิธีการเรียนรูรวมกันโดยการทําโครงงานประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ัน 
คือ ทดสอบความรูเดิมและใหความรูพื้นฐาน เลือกปญหา/เลือกหัวขอการทําโครงงาน ออกแบบการทํา
โครงงาน ลงมือทําโครงงาน นําเสนอผลงานและประเมินโครงงานโดยจะมีการสะทอนความคิดในทุก
ข้ันตอน 

2. มโนทัศน เร่ือง ความนาจะเปนและการแกปญหาโจทยของนักเรียนภายหลังการเรียนดวย
วิธีการเรียนรูรวมกันโดยการทําโครงงานมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สรุปผลการวิจัยไดวาการเรียนรูรวมกันโดยการทําโครงงาน มีผลทําใหนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีมโนทัศนทางคณิตศาสตรเพิ่มข้ึน และสามารถแกปญหาโจทยวิชาคณิตศาสตรได 
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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสาสตรโดย 
วิธีการสอนตามปกติกับวิธีการสอนแบบซอมเสริมของนักเรียนชั้น  ม. 5 

 
                
 

 

โดย 
นายชวลิต   เอนกเวียง 
ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

ประจําปการศึกษา 2551  ภาคเรียนที่  2 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
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