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เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชันตรีโกณมติิ  
  ของผลบวกและผลต่างของมุมและจ านวนจริง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5/1  
  โรงเรียนกาบเชิงวทิยา ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึก 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทองสุข  วนัแสน 
ปีทีท่ าการวจัิย  2550 
 

บทคดัย่อของ 
        นางสาวนุชสรา    สังเกตกิจ 
        นางสาวล าพรรณ   งดัโคกกรวด 
        นางสาววณีา    สาธร 
        นางสาวสุดารัตน์   ต่อดอก 
        นางสาวออมทรัพย ์ พะนิรัมย ์
 

จุดมุ่งหมาย  
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เร่ือง   ฟังกช์ันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุมและ
จ านวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนกาบเชิงวทิยา  
อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใชแ้บบฝึก ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะ 
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยัและความพึงพอใจ   
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง ฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุม
และจ านวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนกาบเชิง 
วทิยา อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใชแ้บบฝึก ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย การวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1โรงเรียนกาบเชิงวทิยา  
ต าบลกาบเชิง  อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จ านวน 45 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง 
 2.  การออกแบบการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองซ่ึงใชก้บันกัเรียนกลุ่มเดียว 
โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ มีอยู ่7 แผน ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง  การหาค่า

ฟังกช์นัของ   cos cos cos      sin sin  2) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การหาค่า
ฟังกช์นัของ  sin ( ) = sin cos cos sin        3) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง  การหาค่า
ฟังกช์นัของ tan( )   4) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การหาผลบวกและผลต่างระหวา่ง cos ( + )    
และcos( - )  5) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การหาผลบวกและผลต่างระหวา่ง sin ( + )   และ 
sin ( - )   6) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การหาความสัมพนัธ์ร ะหวา่ง  cos , cos   และ 
sin , sin   7)  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การหาความสัมพนัธ์ของฟังกช์นัตรีโกณมิติของจ านวน
ซ่ึงเป็นสองเท่าของ cos , cos    และ sin , sin   
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ัง น้ีคือ แบบฝึก เร่ืองฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวก
และผลต่างของมุมและจ านวนจริง แบบฝึกมีจ านวน 21 ชุด ประกอบดว้ย แบบฝึกท างานกลุ่ม แบบฝึก
รายบุคคล แบบฝึกรายบุคคล (การบา้น) ไดแ้ก่  

   แบบฝึกเร่ือง การหาค่าฟังกช์นัของ  cos cos cos      sin sin

   แบบฝึกเร่ือง  การหาค่าฟังกช์นัของ sin ( ) = sin cos cos sin      

   แบบฝึกเร่ือง  การหาค่าฟังกช์นัของ tan( )      
   แบบฝึกเร่ือง  การหาผลบวกและผลต่างระหวา่ง cos ( + )   และcos( - )  

   แบบฝึกเร่ือง  การหาผลบวกและผลต่างระหวา่ง sin ( + )   และ sin ( - ) 

   แบบฝึกเร่ือง  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง cos , cos   และ sin , sin 

   แบบฝึกเร่ือง  การหาความสัมพนัธ์ของฟังกช์นัตรีโกณมิติของจ านวนซ่ึงเป็นสอง
เท่าของ cos , cos    และ sin , sin   
  3.3 เคร่ืองมือประเมินผล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวชิาคณิตศาสตร์  มีจ านวน 1 ฉบบั เป็น
ขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก  จ านวน 20 ขอ้ แบบอตันยั จ านวน 3 ขอ้ แบบวดัทกัษะการท างานกลุ่ม 
มีจ านวน 1 ฉบบั แบบวดัความมีวนิยั  มีจ านวน 1 ฉบบั แบบวดัความพึงพอใจ มีจ านวน 1 ฉบบั  
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน ท าความเขา้ใจกบัครูและนกัเรียนในโรงเรียน 
แจง้วตัถุประสงคก์บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
  4.2 ท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีสร้างข้ึน โดยใชเ้วลา 50 นาที  
ในวนัพุธท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 11.10 น.-12.00 น.  



3 

 

  4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ และท าการวดัทกัษะการ
ท างานกลุ่ม วดัความมีวนิยั โดยใชร้ะยะเวลาทดลอง 9 คาบ ระหวา่งวนัท่ี 14- 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550   
  4.4 เม่ือด าเนินการทดลองแลว้เสร็จตามท่ีก าหนด ก็ทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบ 
ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน ในวนัศุกร์ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 8.40 น.-9.30 น. 
  4.5 วดัความพึงพอใจหลงัจากท าการทดสอบหลงัเรียนแลว้  ในวนัศุกร์ท่ี  24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 เวลา 8.40 น.-9.30 น. โดยใชเ้วลาในการวดั 10 นาที 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล คณะผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชเ้คร่ืองคิดเลข 
ประกอบการศึกษาตวัอยา่งจากเอกสารวชิาการ และงานวจิยัท่ีเป็นแนวทางคลา้ยกนั มีรายลเอียดดงัน้ี 
  5.1 หาค่าร้อยละ โดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาแจกแจงความถ่ีและหาค่า
ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑ์ เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้60% 
  5.2 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนและ 
ความแตกต่างของคู่คะแนน 
  5.3 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว  ้
  5.4 น าคะแนนความมีวนิยัของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.5 น าคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
  5.6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ  t - test  
ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั 
 

สรุปย่อผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้เร่ือง ฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุมและ
จ านวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียน 
กาบเชิงวทิยา อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ กรณีก่อนเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผา่นเกณฑ ์11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44 ไม่ผา่นเกณฑ ์34 คน คิดเป็นร้อยละ 75.56 โดยผลการเรียนรู้  
อยูใ่นระดบัต ่า เม่ือท าการทดสอบแลว้พบวา่ ผลการเรียนรู้ต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ( X = 13.33 , S.D.= 2.97) และกรณีหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ 45 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัสูงเม่ือท าการทดสอบแลว้พบวา่  ผลการเรียนรู้สูง
กวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( X = 22.63 , S.D.= 1.59) 
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่มพบวา่  นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มในการเรียน
ผา่นเกณฑ ์จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ  100 โดยนกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูง 
( X =9.38 , S.D.= 0.72) เม่ือทดสอบแลว้พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.3 ดา้นความมีวนิยัพบวา่ นกัเรียนมีวนิยัในการเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน 45 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์โดยนกัเรียนมีวนิยัอยูใ่นระดบัสูง ( X =9.56 , S.D.= 0.81) เม่ือ 
ทดสอบแลว้พบวา่ นกัเรียนมีวนิยัสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจพบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจผา่นเกณฑ์  35 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.8 ไม่ผา่นเกณฑ ์10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
มาก  ( X = 3.97 , S.D.= 0.48) เม่ือทดสอบแลว้พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจ สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูใ่น 
ระดบัมาก 10  ขอ้ เม่ือทดสอบแลว้พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 คือ เน้ือหามีประโยชน์ เน้ือหาน่าสนใจ เน้ือหามีความเหมาะสม นกัเรียนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา ส่ือการเรียนการสอน 
มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ส่ือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย  
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน  นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้น ชีวติประจ าวนัได้  และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน อยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ เม่ือทดสอบแลว้พบวา่ สูงกวา่เกณฑ์ อยา่ง 
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  คือ  ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ  ( X = 4.49, 4.04, 4.11, 
4.00, 3.82, 3.62, 4.00, 3.82, 4.00, 3.82, 3.62, 4.00, 3.87, 3.87 , S.D.= 0.55, 0.74, 0.68, 0.78, 0.78, 
0.80, 1.01, 0.74, 0.92, 1.10, 1.10) 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง ฟังกช์นัตรีโกนมิติของผลบวกและผลต่างของมุม 
และจ านวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึก ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 
โรงเรียนกาบเชิงวทิยา อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ นกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 


