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เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ของ 
 นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1/2 โรงเรียนสุรินทร์พทิยาคม อ าเภอเมอืง จังหวดั 
 สุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้ชุดการสอน 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน 
ปีทีท่ าวจิัย  2550 
 

บทคดัย่อ 
     นายธงชยั       สวสัดี 
     นางสาวน่ิมอนงค ์      สัตยสุ์ขยิง่ 
     นางสาว เบญจวรรณ  สีสันงาม 
     นางสาวรัตนา          วชุิมา 
     นางสาวศิรินภา         ชิงชนะ 
 

จุดมุ่งหมายการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองเลขยกก าลงั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชชุ้ดการสอน ใน
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองเลขยกก าลงั กลุ่มสาระการเรียน รู้คณิตศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ก่อนและหลงั
เรียน โดยใชชุ้ดการสอน ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 

สมมติฐานการวจิัย 
 1. การสอนเร่ืองเลขยกก าลงั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชชุ้ดการสอน จะท า
ใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ มีผลการเรียน
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ ผา่นเกณฑท่ี์ ได้
ก าหนดไว ้
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 2. การสอนเร่ืองเลขยกก าลงั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชชุ้ดการสอน จะท า
ใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ มีผลการเรียน 
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย    
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ าเภอเมือง
จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จ านวน 34 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีออกแบบการวจิยั เป็นการวจิยัเชิงทดลองซ่ึง ใชก้บั 
นกัเรียนกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ัง น้ีดงัน้ี 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ มี 4 แผน ดงัน้ี 
   (1) ความหมายและการหาค่าเลขยกก าลงั      
   (2) การเขียนจ านวนเตม็ใหอ้ยูใ่นรูปเลขยกก าลงัและการคูณของเลขยกก าลัง 
   (3) การคูณเลขยกก าลงั  
   (4)  การหารเลขยกก าลงั 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ชุดการสอน เร่ืองเลขยกก าลงั จ านวน 4 ชุด มีช่ือ
เร่ืองตามช่ือแผน 
  3.3 เคร่ืองมือประเมิน 
   (1) แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั จ  านวน
23 ขอ้ คือ แบบทดสอบแบบปรนยัจ านวน 20 ขอ้ แบบทดสอบแบบอตันยัจ านวน 3 ขอ้ 
   (2) แบบวดัทกัษะการท างานกลุ่ม มีจ านวน 1 ฉบบั   
   (3) แบบวดัความมีวนิยั มีจ านวน 1 ฉบบั    
   (4) แบบวดัความพึงพอใจ มีจ านวน 1 ฉบบั     
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมผลขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี   
  4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
สุรินทร์ 
  4.2 ขออนุญาตและติดต่อกบัอาจารยป์ระจ าวชิาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนสุรินทร์
พิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  
  4.3 ท าการทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบก่อนเรียน
กบักลุ่มเป้าหมายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2550 เวลา 10:00 – 11:00 น.ใชเ้วลา 60 นาที 
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  4.4 ท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองความหมายและการหาค่าของ
เลขยกก าลงั และท าการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การเขียนจ านวนเตม็ใหอ้ยูใ่นรูปเลขยก
ก าลงั และการคูณของเลขยกก าลงัในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2550 เวลา 10:00 - 11:00 น.และเวลา 11:00 – 
12:00 น. ตามล าดบั และก็ประเมินความมีวนิยัและการท างานกลุ่มของนกัเรียนดว้ยเช่นกนั 
  4.5 ท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การคูณของเลขยกก าลงั ในวนัท่ี 
22 สิงหาคม 2550 เวลา 10:00 – 11:00 น. และก็ประเมินความมีวนิยัและการท างานกลุ่มของนกัเรียน  
ดว้ยเช่นกนั 
  4.6 ท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การหารเลขยกก าลงั ในวนัท่ี 
23 สิงหาคม 2550 เวลา 10:00 – 11:00 น.และก็ประเมินความมีวนิยัและการท างานกลุ่มของนกัเรียน
ดว้ยเช่นกนั 
  4.7 ท าการสอบหลงัเรียนเร่ืองเลขยกก าลงั และท าแบบวดัความพึงพอใจหลงัเรียน
ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2550 เวลา 11:00 – 12:00 น.  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะห์คะแนนการทดสอบก่อนเรียน โดยการหาค่าร้อยละ ของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์
และไม่ผา่นเกณฑ ์รวมทั้งหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. วเิคราะห์คะแนนการทดสอบหลงัเรียน โดยการหาค่าร้อยละ ของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์
และไม่ผา่นเกณฑ ์รวมทั้งหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนหลงัเรียน โดยการหาค่าเฉล่ียและค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิระหวา่ง อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช ้t-test 
ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั 
 5. วเิคราะห์ทกัษะการท างานกลุ่มและความมีวนิยั โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 6. วเิคราะห์ความพึงพอใจ โดยการแจกแจงความถ่ี  แลว้หาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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สรุปผลการวจิัย  
  จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1. ผลการศึกษาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 ท่ีเรียน 
โดยใชชุ้ดการสอน  มีดงัน้ี 
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่ ากรณีก่อนเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผา่นเกณฑ์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 โดยมีผลกรเรียนรู้อยูใ่นระดบัต ่า ( X = 13.88 , S = 2.87) เม่ือ
ทดสอบแลว้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และ
กรณีหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ ์ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลกร
เรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 26.76 , S =  2.51) เม่ือทดสอบแลว้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
  1.2 ดา้นความมีวนิยัในการเรียนพบวา่ นกัเรียนมีวนิยัในการเรียนผา่นเกณฑ์  33 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 97.06 โดยมีวนิยัอยูใ่นระดบัสูง ( X = 8.59 , S = 1.23) เม่ือทดสอบแลว้ความมีวนิยั
อยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
  1.3 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่มในการเรียน พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่ม
ผา่นเกณฑ ์34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูง ( X = 8.53 , S =  0.90)
เม่ือทดสอบแลว้ทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจในการเรียน พบวา่ ในภาพรวม นกัเรียนมีความพึง พอใจใน
การเรียนผา่นเกณฑ ์34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง ( X = 4.61 , S = 0.22) 
เม่ือทดสอบแลว้ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05
และเม่ือพิจารณาเ ป็นรายขอ้พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจผา่นเกณฑท์ั้งหมด 11 ขอ้ คือ เน้ือหามี
ประโยชน ์ เน้ือหาน่าสนใจ เน้ือหามีความเหมาะสม นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ  ส่ือ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ส่ือการเรียนการสอน 
มีความหลากหลาย นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติ  
ประจ าวนัได ้จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง ( X = 4.85, 4.59, 
4.65, 4.68, 4.47, 4.68, 4.62, 4.50, 4.44, 4.74, 4.53 , S = 0.36, 0.50, 0.49, 0.48, 0.51, 0.48, 0.49, 0.51, 
0.50, 0.45, 0.51) ตามล าดบั เม่ือทดสอบแลว้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์ อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ี .05 
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ของ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 
โดยใชชุ้ดการสอน ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่  นกัเรียนมีผลสั มฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั  โดยใชชุ้ดการสอน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบันยัส าคญั .05 
โดยมีคะแนนพฒันาการเห็นไดช้ดั (D = 12.88, DS  = 3.57 ) 


