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เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ เร่ือง การคูณและ 
 การหารเลขยกก าลงั ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1/1 โรงเรียนส าโรงทาบ 
 วทิยาคม ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึก 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผศ. ดร.ทองสุข วนัแสน 
ปีทีท่ าวจิัย   2550 
 

บทคดัย่อของ 
     นางสาวชุติมา เสาทอง 
     นางสาวดารุณี นิยม 
     นางสาววไิลพร สมนึก 
     นางสาววนีสัรา ชาวนา 
     นางสาวอญัชลี ดอกยีสุ่่น 
 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้  เร่ืองการคูณและการหารเลขยกก าลงั  กลุ่มสาระเรียนรู้วชิา
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม  อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใชแ้บบฝึก ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการท างานกลุ่ม 
และความพึงพอใจในการเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองการคูณและการหารเลขยกก าลงั กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วชิาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม อ าเภอส าโรงทาบ  
จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบ 
วทิยาคม อ าเภอส าโรงทาบ จั งหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จ านวน 38 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั  การออกแบบการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองกบันกัเรียน
กลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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 3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   มีดงัน้ี 
  3.1 แผนการสอน  มี 6 แผนประกอบดว้ย แผนการสอน  เร่ือง การคูณเลขยกก าลงั
จ านวน 3 แผน และการหารเลขยกก าลงัจ านวน 3 แผน 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบฝึกเก่ียวกบั เร่ือง การคูณและการหาร
เลขยกก าลงั ทั้งหมด 12 แบบฝึก ดงัน้ี 
   แบบฝึกท่ี 1.1, แบบฝึกท่ี 1.2 เร่ือง การคูณเลขยกก าลงัท่ีมีฐาน 
    แบบฝึกท่ี 2.1, แบบฝึกท่ี 2.2 เร่ือง เลขยกก าลงัท่ีมีฐานในรูปการคูณ 
   แบบฝึกท่ี 3.1, แบบฝึกท่ี 3.2 เร่ือง เลขยกก าลงัท่ีมีฐานเป็นเลขยกก าลงั 
   แบบฝึกท่ี 4.1, แบบฝึกท่ี4.2 เร่ือง การหารเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเดียวกนั ในรูป 
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   แบบฝึกท่ี 5.1, แบบฝึกท่ี 5.2 เร่ือง การหารเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเดียวกนัและมี
เลขช้ีก าลงัเท่ากนั 
   แบบฝึกท่ี 6.1, แบบฝึกท่ี 6.2 เร่ือง การหารเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นลบ 
  3.3 เคร่ืองมือประเมินผล  ไดแ้ก่  แบบทดสอบวชิาคณิตศาสตร์ มี 23 ขอ้ เป็นแบบ
หลายตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ แบบอตันยั จ านวน 3 ขอ้ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม มี 3 ขอ้
และแบบวดัความพึงพอใจ มี 11 ขอ้  
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน ท าความเขา้ใจกบัครูในโรงเรียน และ
แจง้วตัถุประสงคก์บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
  4.2 ท าการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีสร้างข้ึน เป็นการเก็บขอ้มูลก่อน 
ทดลองสอน (Pretest) โดยใชเ้วลา 1 คาบ (50 นาที) ในวนัองัคารท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 
  4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว้ พร้อมทั้งวดัพฤติกรรมการท างาน 
กลุ่ม โดยใชร้ะยะเวลาทดลอง 9 คาบ/สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงวนัท่ี 24
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550   
  4.4 เม่ือด าเนินการทดลองเสร็จส้ินลงตามเวลาท่ีก าหนดก็ท าการทดสอบทนัที ดว้ย
แบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัก่อนเรียนเป็นการเก็บขอ้มูลหลงัเรียน (Posttest) ในวนัศุกร์ท่ี 24 เดือน
สิงหาคม 2550   
  4.5 การทดสอบเสร็จส้ินลงก็ท าการวดัความพึงพอใจกบันกัเรียนดว้ยแบบวดัความ
พึงพอใจท่ีสร้างข้ึนจ านวน 11 ขอ้ ในวนัศุกร์ท่ี 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 
 



3 
 

 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 คณะผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชเ้คร่ืองคิดเลขประกอบการศึกษา
ตวัอยา่งจากเอกสารวชิาการ และงานวจิยัท่ีเป็นแนวทางคลา้ยกนัตามรายละเอียดดงัน้ี 
  5.1 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณและการหาร 
เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั 
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใชแ้บบฝึก หาค่าร้อยละ หาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S) 
  5.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณและ 
การหารเลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้า่สถิติ t- test ใน 
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การท างานกลุ่ม และความพึงพอใจ 
  5.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณและ 
การหารเลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสุรินทร์  ปีการศึกษา 2550 โดยใชแ้บบฝึก  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ t-test ในกรณีกลุ่ม
ตวัอยา่งไม่เป็นอิสระจากกนั 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณและการหารเลขยกก าลงั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั 
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใชแ้บบฝึก พบดงัน้ี 
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ พบวา่ กรณีก่อนเรียน นกัเรียนสอบ 
ผา่นเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ  0 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า  ( X = 5.61 , S = 1.925) เม่ือ
ทดสอบพบวา่ ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกรณีหลงัเรียน นกัเรียน 
สอบผา่นเกณฑ ์27 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 ไม่ผา่นเกณฑ ์11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X = 15.74 , S= 1.982) เม่ือทดสอบแลว้พบวา่  สูงกวา่เกณฑท่ี์ 
ตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบ 
วทิยาคม ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 พบวา่นกัเรียนมีทกัษะ 
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การท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัปา นกลาง ( X = 7.68 , S =  0.842) เม่ือทดสอบแลว้พบวา่ สูงกวา่เกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.3 ดา้นความพึงพอใจของนกัเรียน พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจ ผา่น 
เกณฑ ์38 คน คิดเป็นร้อยละ  100 โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.13 , S = .20) 
เม่ือทดสอบแลว้พบวา่ สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ นกัเรียนมีความพึง พอใจอยูใ่นระดบัมาก 10 ขอ้ เม่ือทดสอบแลว้พบวา่  สูงกวา่เกณฑ์ ท่ีตั้งไว  ้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 9 ขอ้ คือ เน้ือหามีประโยชน์  เน้ือหามีความเหมาะสม  
เน้ือหามีความน่าสนใจ สมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจและใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม  นกัเรียน
มีความสุขและสนุกสนานในการท ากิจกรรม ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา  ส่ือการสอน
ดึงดูดความสนใจของนกัเรียน นกัเรียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการคูณและการหารเลขยกก าลงัมากข้ึน
นกัเรียนสามารถน าความรู้เร่ืองการคูณและการหารเลขยกก าลงัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง  ๆ( X = 4.34, 
4.39, 3.95, 3.76, 4.39, 4.26, 4.16, 4.00, 4.42 , S = .62, .59, .73, .94, .59, .64, .71, .73, .50) ตามล าดบั
และสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 ขอ้ คือ นกัเรียนมีส่วนร่วม 
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.37 , S= .63) และนกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
1 ขอ้ เม่ือทดสอบแลว้พบวา่ ต ่ากวา่เกณฑต์ั้งไว ้อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ ส่ือการเรียน 
การสอนมีความหลากหลาย ( X =3.39 , S = .59) ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณและการหารเลข 
ยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั
สุรินทร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 


