
 

 

ช่ือเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เร่ือง สมการก าลงัสอง 
 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม อ าเภอส าโรงทาบ 
 จังหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 ทีเ่รียนโดยใช้ชุดการสอน 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน 
ปีทีท่ าวจิัย  2550 
 

บทคดัย่อ 
     นางสาวกลอยใจ   มณทาหอม 
     นายถนอมศกัด์ิ   กนกวรรณากร 
     นายถวลิ   ศรีสุข 
     นางสาวนิตยา   นพพิบูลย ์
     นางสาวพรณิภา   วยิาสิงห์ 
     นางสาวพิชญช์ามญช์   นามโคตร 
 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย 
 1 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง สมการก าลงัสอง กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3/6 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม  ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ  
จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอ น ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทกัษะ
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยัและความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองสมการก าลงัสอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/6
โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์  ก่อนและหลงัเรียน
โดยใชชุ้ดการสอน ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/6
โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม  ต าบลส าโรงทาบ  อ าเภอส าโรงทาบ  จงัหวดัสุรินทร์  ปีการศึกษา  2550 
จ านวน 33 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 



 

 

 2. การออกแบบการวจิยั การวจิยัในคร้ังน้ีออกแบบการวจิยั เป็นการวจิยัเชิงทดลองใชก้บั 
นกัเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การวจิยัในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือวจิยัดงัน้ี 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ มีจ านวน 3 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมการ 
ก าลงัสองตวัแปรเดียว แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวในรูป ax2 + bx + 
c =  0 เม่ือ a , b , c เป็นค่าคงตวั แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดย
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     และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 เร่ืองโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการ

ก าลงัสองตวัแปรเดียว   
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั ในท่ีน้ี คือ ชุดการสอน เร่ืองสมการก าลงัสอง จ านวน  
4 ชุด 
  3.3 เคร่ืองมือประเมินผล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือสมการก าลงัสอง  
ซ่ึงเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ แบบวดัพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบวดัความมีวนิยั
และแบบวดัความพึงพอใจ 
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมผลขอ้มูล  ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
  4.1 ท าทดสอบก่อนเรียน เร่ืองสมการก าลงัสอง จ านวน 20 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2550 ใชเ้วลา 20 นาที 
  4.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 2/สัปดาห์ ทั้งหมด 4 ชัว่โมง 2 สัปดาห์  
และสังเกตการท ากิจกร รมกลุ่ม พร้อมทั้งวดัความมีวนิยัเป็นระยะ  ๆ ระหวา่งวนัท่ี  14-24  สิงหาคม 
พ.ศ.  2550 
  4.3 ทดสอบหลงัเรียน  เร่ืองสมการก าลงัสอง  จ านวน 20 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
และเพิ่มอตันยั 3 ขอ้  ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 ใชเ้วลา 20 นาที    
  4.4 วดัความพึงพอใจ ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 โดยใหเ้วลา 10 นาที    
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 วเิคราะห์คะแนนทดสอบก่อนเรียน  โดยการแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ ของ
นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์และไม่ผา่นเกณฑ ์รวมทั้งค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.2  วเิคราะห์คะแนนทด สอบหลงัเรียน  โดยการแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ ของ
นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์และไม่ผา่นเกณฑ ์รวมทั้งค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.3 วเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแตกต่างของคะแนน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 



 

 

  5.4 วเิคราะห์โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใชส้ถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั 
  5.5 วเิคราะห์คะแนนทกัษะการท างานกลุ่ม คะแนนความมีวนิยั และคะแนนความ 
พึงพอใจ โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองสมการก าลงัสอง  ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/6 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ 
โดยใชชุ้ดการสอน พบดงัน้ี 
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนพบวา่ กรณีก่อนเรีย น นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียน ไม่ผา่นเกณฑ ์38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัต ่า ( X = 8.03 , S.D  =  
1.00) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และกรณีหลงัเรียนพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ ์37 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.4 ไม่ผา่นเกณฑ์  1 คน คิดเป็นร้อยละ  2.6 โดยผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบั ปานกลาง  ( X = 13.95 , 
S.D = .985) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่มพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มในการเรียนวชิา 
คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการก าลงัสอง ผา่นเกณฑ ์38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์ 
โดยทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูง ( X = 9.53 , S.D = .506) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีทกัษะ
การท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.3 ดา้นความมีวนิยัพบวา่ นกัเรียนมีวนิยัในการเ รียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองสมการ
ก าลงัสอง ผา่นเกณฑ ์38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ์  โดยนกัเรียนมีวนิยัอยูใ่น
ระดบัสูง ( X = 9.79 , S.D = .528) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีวนิยัในการเรียน สูงกวา่เกณฑ์  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจพบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนราย  
วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการก าลงัสอง โดยใชชุ้ดการสอน ผา่นเกณฑ์ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ( X = 4.97 , S.D = .15) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมี
ความพึงพอใจ สูงกวา่เกณฑ์  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  8 ขอ้ คือ เน้ือหามีประโยชน์  เน้ือหา
น่าสนใจ เน้ือหามีความเหมาะสม นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  นกัเรียนมีความ



 

 

สนุกสนานในการเรียน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา ส่ือการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอนดึงดูดความสนใจ  ( X = 4.74, 4.87, 4.55, 4.66, 4.55, 4.66, 
4.82, 4.58 , S.D = .44, .34, .55, .48, .50, .48 , .39, .50) นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ 
คือ สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม  ส่ือการเรียนการสอนมีความห ลากหลาย  
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้( X  = 4.47, 4.39, 
4.50, 4.50 , S.D = .50, .49, .50, .50 ) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความพึงพอใจ  สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ืองสมการก าลงัสอง ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3/6 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม ต าบลส าโรงทาบ  อ าเภอส าโรง ทาบ 
จงัหวดัสุรินทร์  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่นกัเรียนมีผลสั มฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 


