
บทที่  3 

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

 รายงานการพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) ในคร้ังน้ี มีรายละเอียดของวธีิการดาํเนินการศึกษาท่ีจะนาํเสนอ  ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการวิจยั 

2. การออกแบบการวจิยั 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

5. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

7. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1.  ขั้นตอนการวจิัย 

      การศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการศึกษาตามขั้นตอน 

          ขั้นท่ี  1  วเิคราะห์เน้ือหา  และหน่วยการสอน 

          ขั้นท่ี  2  สร้างเคร่ืองมือในการทดลอง 

          ขั้นท่ี  3  หาคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

          ขั้นท่ี  4  ดาํเนินการทดลอง 

          ขั้นท่ี  5  จดักระทาํขอ้มูล 

          ขั้นท่ี  6  สรุปผลการทดลอง 

 

              ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัสามารถเขียนแสดงได ้ ดงัภาพ  2 
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วเิคราะห์เน้ือหาและหน่วยการสอน 

↓ 

สร้างเคร่ืองมือในการทดลอง 

↓ 

หาคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

↓ 

ดาํเนินการทดลอง 

↓ 

จดักระทาํขอ้มูล 

↓ 

สรุปผลการทดลอง 
 

ภาพ  2  แสดงขั้นตอนของการวจิยั 

 

 ข้ันที ่ 1  วิเคราะห์เนือ้หา  และหน่วยการสอน 

 ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

(ค32101) ซ่ึงแบ่งเน้ือหายอ่ย ๆ ออกเป็น  5  เร่ือง คือ 

                 1.  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 

                 2.  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 

                 3.  เหตุการณ์ 

                 4.  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 5.  สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น 

  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ดว้ยชุดการสอน  โดยผูศึ้กษาไดส้รุปขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้  เร่ือง ความน่าจะเป็น 

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1  ขั้นกระตุน้ใหเ้กิดความคิด 

 ขั้นท่ี 2  ขั้นทาํความเขา้ใจ 

 ขั้นท่ี 3  ขั้นฝึกทกัษะและสร้างความรู้ใหม่ 

 ขั้นท่ี 4  ขั้นประเมินผล 
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 ข้ันที ่ 2  สร้างเคร่ืองมือในการทดลอง 

 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  โดยไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือในการทดลองดงัน้ี 

 1.  ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) แบ่งเน้ือหายอ่ย

ออกเป็น  5  เร่ือง  คือ เร่ืองท่ี  1  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  เร่ืองท่ี  2   

การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ เร่ืองท่ี  3  เหตุการณ์  เร่ืองท่ี  4  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   

เร่ืองท่ี 5 สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น  ซ่ึงใชเ้วลาสอนทั้งหมด  16  ชัว่โมง 

                 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น                         

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้ 

                 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท  มีมาตราส่วน

ประมาณค่า  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  15  ขอ้ 

 

 ข้ันที ่ 3  หาคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จาํนวน  3  ชนิด  ซ่ึง

ดาํเนินการหาคุณภาพและประสิทธิภาพดงัน้ี 

                 1.  ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  มี 

การดาํเนินการดงัน้ี 

                          1.1  นาํชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน  ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ  โดยใชแ้บบ

ประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 

                          1.2  นาํชุดการสอนท่ีปรับปรุงแลว้  จากขอ้ 1.1  ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่

ตวัอยา่ง  แบบหน่ึงต่อหน่ึง นาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุง 

                          1.3  นาํชุดการสอนท่ีปรับปรุงแลว้ จากขอ้ 1.2  ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มเล็ก (หน่ึงต่อสาม)  นาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุง 
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                          1.4  นาํชุดการสอนท่ีปรับปรุงแลว้ จากขอ้ 1.3  ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มใหญ่ (ภาคสนาม)  จาํนวน  30  คน  นาํผลท่ีไดม้าหาประสิทธิภาพของ 

ชุดการสอน  (E1 / E2) 

                 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)   มีการดาํเนินการดงัน้ี 

                          2.1  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนจาํนวน  

37  ขอ้  ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยการตรวจสอบดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

                          2.2  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ไปทดสอบกบันกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี เพื่อนาํผลมาหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คือ  ค่าความยาก  ค่าอาํนาจจาํแนก  และ 

ค่าความเท่ียง 

                 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  

เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)   มีการดาํเนินการดงัน้ี 

                          3.1  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาข้ึนจาํนวน  15  ขอ้  ใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

                          3.2  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็น

นกัเรียนกลุ่มเดียวกบัการทดลองหาประสิทธิภาพ  แลว้นาํผลมาหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม 

ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) 

 

 ข้ันที ่ 4  ดําเนินการทดลอง 

                 ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101)  ไดด้าํเนินการทดลองดงัน้ี 
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 1.  เลือกกลุ่มตวัอยา่ง  โดยการสุ่มอยา่งง่าย 

                 2.  ทดสอบก่อนเรียน  ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบชนิดเลือกตอบ 

4  ตวัเลือก  โดยใชเ้วลา  1  ชัว่โมง 

                 3.  ดาํเนินการสอน  ดว้ยการใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น               

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึน มีขั้นตอนดงัน้ี  ขั้นกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ขั้นทาํความเขา้ใจ 

ขั้นฝึกทกัษะและสร้างความรู้ใหม่  ขั้นประเมินผล ใชเ้วลาในการสอน  12  ชัว่โมง 

                 4.  ทดสอบหลงัเรียน  ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบชนิดเลือกตอบ 

4  ตวัเลือก  ชุดเดียวกนักบัการทดสอบก่อนเรียน  โดยใชเ้วลา  1  ชัว่โมง 

 5. สอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

 

 ข้ันที ่ 5  จัดกระทาํข้อมูล 

  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  โดยดาํเนินการจดักระทาํขอ้มูล  ดงัน้ี 

                 1.  นาํคะแนนจากการทาํแบบฝึกหดั  และแบบทดสอบประจาํเร่ืองของชุดการสอน 

แต่ละเร่ือง  มาคาํนวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  (E1 / E2) 

                 2.  นาํคะแนนของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  ท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน และ 

หลงัเรียนของกลุ่มทดลองมาคาํนวณเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และผลต่างระหวา่งคะแนนของแต่ละคน  (D) 

                 3.  นาํผลต่างระหวา่งคะแนนของแต่ละคน  (D)  ท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้  2.  มาวิเคราะห์   

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย  โดยใชส้ถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ  (t – test 

Dependent)  

 

 ข้ันที ่ 6  สรุปผลการทดลอง 

 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์ 

พื้นฐาน (ค32101)  โดยสรุปผลการทดลองดงัน้ี 
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                 1.  อภิปรายผลของประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น 

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  จากการใชสู้ตร  (E1 / E2) 

                 2.  อภิปรายผลการทดลองใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ย 

การทดสอบที แบบไม่อิสระ  (t – test  Dependent) 

                 3.  เขียนรายงานการศึกษา  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้

 

2.   การออกแบบการวจิัย 

          จากการศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการสร้างชุดการสอน โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง พบวา่การพฒันาชุดการสอน  เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

จนเกิดการเรียนรู้  มีความเขา้ใจเน้ือหาวชิาท่ีเรียน  จนสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดก้บัประสบการณ์

จริง  เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลนั้น  จาํเป็นตอ้งมีการฝึกทกัษะบ่อย ๆ ตามขั้นตอน  มี

ระบบ  จึงจะทาํใหชุ้ดการสอนดงักล่าวมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80  และมีผลทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  จึงออกแบบการวจิยั  ดงัภาพ  3   
 

วเิคราะห์เน้ือหาและหน่วยการสอน 

↓ 

สร้างเคร่ืองมือในการทดลอง 

↓ 

หาคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

↓ 

ดาํเนินการทดลอง 

↓ 

จดักระทาํขอ้มูล 

↓ 

สรุปผลการทดลอง 

ภาพ  3  การออกแบบการวิจยั 
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 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบแผนการทดลองแบบ  One  Group Pretest -Posttest  

Design  ซ่ึงมีแบบแผนการทดลองดงัน้ี  (รัตนะ  บวัสนธ์. 2552 : 65) 

 

ตาราง 2    แสดงแบบแผนการวจัิยโดยใช้ชุดการสอนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น                     

โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเองสําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5                     

รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน (ค32101) 
 

กลุ่ม การสอบก่อน จัดกระทาํ การสอบหลงั 

ตัวอย่าง O1 T O2 

 

  เม่ือ  O1  หมายถึง   การทดสอบหรือการสอบวดัก่อน      

      T     หมายถึง   การใชน้วตักรรมการศึกษา 

    O2  หมายถึง   การทดสอบหรือการสอบวดัคร้ังหลงั         
 

3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      3.1  ประชากร 

             ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

อุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   

เขต  39  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559    

      3.2  กลุ่มตัวอย่าง 

             กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/1 โรงเรียน 

อุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  39  

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  30  คน  โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย โดยหน่วยสุ่มคือ หอ้งเรียน 

 

4.  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

      การพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

                 4.1  ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

                 4.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง  
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ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

                 4.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101)  รายละเอียดในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแต่ละชนิด  มีรายละเอียดดงัน้ี 

      4.1  ชุดการสอนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างความรู้

ด้วยตนเอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน (ค32101) 

   4.1.1  ลกัษณะของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น 

                              ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  เป็นส่ือ

และวสัดุอุปกรณ์ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึน  ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา  ประกอบดว้ย  2  ส่วน  

ไดแ้ก่ คู่มือครู  ประกอบดว้ย  คาํช้ีแจงสาํหรับครู  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ก่อน  และหลงัเรียน  และชุดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียนประกอบดว้ย บตัรคาํสั่ง  บตัรกิจกรรม               

บตัรเฉลยกิจกรรม  บตัรความรู้  บตัรแบบฝึกหดั  บตัรเฉลยแบบฝึกหดั  แบบทดสอบประจาํเร่ือง 

และส่ืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 5 เร่ือง ดงัน้ี 

      1)  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั   

       2)  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ     

       3)  เหตุการณ์    

       4)  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    

       5)  สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น   
 

       แผนการจดัการเรียนรู้  มีขั้นตอนการทาํดงัน้ี 

     1)  วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 

     2)   จดัทาํหน่วยการเรียนรู้   ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํหน่วยการเรียนรู้ซ่ึงใชรู้ปแบบ

ของโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ท่ีประกอบดว้ย  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน                  

การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ช้ินงาน/ภาระงาน  การวดัผลและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้              

เวลาเรียน/จาํนวนชัว่โมง  เกณฑก์ารประเมิน  ไดห้น่วยการเรียนรู้ จาํนวน  5  หน่วย 
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  3)  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้                   

ตามรูปแบบของซ่ึงใชรู้ปแบบของโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ท่ีประกอบดว้ย 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  สาระสาํคญั   จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 3 ดา้น  สาระการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้/  

แหล่งการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้   การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้   ขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  บนัทึกหลงั                 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้   ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยผูศึ้กษาไดส้รุป

ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มีขั้นตอนดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1  ขั้นกระตุน้ใหเ้กิดความคิด 

  ขั้นท่ี 2  ขั้นทาํความเขา้ใจ 

  ขั้นท่ี 3  ขั้นฝึกทกัษะและสร้างความรู้ใหม่ 

  ขั้นท่ี 4  ขั้นประเมินผล 

ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  

จาํนวน  16  แผน  

                 4.1.2  ขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น           

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) ขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองความน่าจะเป็นมีดงัน้ี 

                   1.  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 จากเอกสารต่อไปน้ี 

  1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  

หลกัสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ของโรงเรียน

อุตรดิตถด์รุณี 

   1.2  หนงัสือเรียน วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

   1.3  คู่มือครู วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

   1.4  เวบ็ไซตต่์าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตท่ีมีเอกสารเพิ่มเติม ในเน้ือหาวชิา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง ความน่าจะเป็น 

          2.  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  เน้ือหา  กิจกรรม

การเรียนรู้  และแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จาก

หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ของโรงเรียน 
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อุตรดิตถด์รุณี  เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบเน้ือหา  และกิจกรรมในชุดการสอน 

            3.  วเิคราะห์หลกัสูตร วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   เพื่อนาํไปกาํหนดขอบเขตของจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหา  เวลา   

ของหลกัสูตร   เพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5  อยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงัตาราง 3 

ตาราง  3  แสดงผลการวิเคราะห์หลกัสูตรคณติศาสตร์พืน้ฐาน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น 

ตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา เวลา 

อธิบายการทดลองสุ่ม 

เหตุการณ์ ความน่าจะ

เป็นของเหตุการณ์ 

และนาํผลท่ีไดไ้ปใช้

คาดการณ์ 

ในสถานการณ์ 

ท่ีกาํหนดให ้

1. นกัเรียนสามารถเขียนแผนภาพตน้ไม้

แสดงผลทั้งหมดท่ีจะเป็นไปได ้

ของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถบอกจาํนวนขั้นตอนการ

ทาํงานของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดให ้

ไดถู้กตอ้ง 

3. นกัเรียนสามารถใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้

เก่ียวกบัการนบัหาจาํนวนวธีิท่ีเป็นไปได้

ทั้งหมดของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ด้

ถูกตอ้ง 

กฎเกณฑ์

เบ้ืองตน้

เก่ียวกบั 

การนบั 

3  ชัว่โมง 

อธิบายการทดลองสุ่ม 

เหตุการณ์ ความน่าจะ

เป็นของเหตุการณ์ 

และนาํผลท่ีไดไ้ปใช้

คาดการณ์ใน

สถานการณ์ 

ท่ีกาํหนดให้ 

1. นกัเรียนสามารถบอกไดว้า่เหตุการณ์ 

ท่ีกาํหนดใหเ้หตุการณ์ใดเป็นการทดลอง

สุ่มไดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถหาจาํนวนวธีิทั้งหมด

ของการทดลองสุ่ม จากเหตุการณ์ 

ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

3. นกัเรียนสามารถเขียนแซมเปิลสเปซ 

ของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

การทดลองสุ่ม

และ 

แซมเปิลสเปซ 

3  ชัว่โมง 
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ตาราง 3  แสดงผลการวิเคราะห์หลกัสูตรคณติศาสตร์พืน้ฐาน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา เวลา 

อธิบายการทดลองสุ่ม 

เหตุการณ์ ความน่าจะ

เป็นของเหตุการณ์ 

และนาํผลท่ีไดไ้ปใช้

คาดการณ์ 

ในสถานการณ์ 

ท่ีกาํหนดให้ 

1. นกัเรียนสามารถเขียนผลทั้งหมด 

ของเหตุการณ์ท่ีสนใจจากเหตุการณ์ 

ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถหาจาํนวนวธีิทั้งหมด

ของเหตุการณ์ท่ีสนใจไดถู้กตอ้ง 

เหตุการณ์ 

 

3  

ชัว่โมง 

ใชค้วามรู้เก่ียวกบั

ความน่าจะเป็น 

ช่วยในการตดัสินใจ

และแกปั้ญหา 

 

 

 

1. นกัเรียนสามารถหาค่าความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถใชค้่าความน่าจะเป็น

พิจารณาไดว้า่เหตุการณ์ท่ีกาํหนดให ้

เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุด

และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึนไดน้อ้ย

ท่ีสุด 

ความน่าจะเป็น 

ของเหตุการณ์ 

3  

ชัว่โมง 

 

ใชค้วามรู้เก่ียวกบั

ความน่าจะเป็น 

ช่วยในการตดัสินใจ

และแกปั้ญหา 

 

1. นกัเรียนสามารถบอกสมบติัของ 

ความน่าจะเป็นไดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถใชส้มบติัความน่าจะ

เป็นของเหตุการณ์หน่ึง หาค่าความน่าจะ

เป็นของเหตุการณ์ตรงขา้มกนัไดถู้กตอ้ง 

สมบติัท่ีสาํคญั

ของ 

ความน่าจะเป็น 

 

2  

ชัว่โมง 

                                    4.  กาํหนดเน้ือหา  ประสบการณ์  และหน่วยการสอน 

                                    5.  กาํหนดช่ือหน่วย  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และเวลาเรียน 

                                    6.  สร้างชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยแบ่ง

เน้ือหาวชิายอ่ย ๆ ออกเป็น  5  เร่ือง โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่  ส่วนท่ี  1  คู่มือครู  

ประกอบดว้ยคาํช้ีแจงสาํหรับครู  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและ 

หลงัเรียน  และส่วนท่ี  2  ชุดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียนประกอบดว้ยบตัรคาํสั่ง  บตัรกิจกรรม   

บตัรเฉลยกิจกรรม  บตัรความรู้ บตัรแบบฝึกหดั  บตัรเฉลยแบบฝึกหดั  แบบทดสอบประจาํหน่วย  

และส่ืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
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ตาราง 4  แสดงตัวอย่างการออกแบบชุดการสอนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  
 

เนือ้หา จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

การเรียนการสอน 
ส่ือการสอน 

การวดัผล

ประเมินผล 

กฎเกณฑ์

เบ้ืองตน้

เก่ียวกบั 

การนบั 

 

1. นกัเรียนสามารถเขียน

แผนภาพตน้ไมแ้สดงผล

ทั้งหมดท่ีจะเป็นไปได้

ของ   

เหตุการณ์ท่ีกาํหนดให้

ไดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถบอก

จาํนวนขั้นตอนการ 

ทาํงานของเหตุการณ์ 

ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

3. นกัเรียนสามารถใช้

กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้

เก่ียวกบัการนบัหา

จาํนวนวธีิท่ีเป็นไปได้

ทั้งหมดของ 

เหตุการณ์ท่ีกาํหนดให้

ไดถู้กตอ้ง 

1. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 

กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 6 คน 

2. หวัหนา้กลุ่มรับ 

ชุดการสอน 

3. แต่ละกลุ่มศึกษาชุด 

การสอนและดาํเนินการ   

ตามขั้นตอนของบตัร 

ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

  3.1  บตัรคาํสั่ง 

  3.2  บตัรกิจกรรม 

  3.3  บตัรเฉลยกิจกรรม 

  3.4  บตัรความรู้ 

  3.5 บตัรแบบฝึกหดั 

  3.6  บตัรเฉลยแบบฝึกหดั 

4. ทาํแบบทดสอบประจาํ

เร่ืองท่ี 1 

5. เฉลยแบบทดสอบ 

ชุดการสอน 

เร่ืองท่ี 1

กฎเกณฑ์

เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

การนบั 

ประกอบดว้ย 

1. บตัรคาํสั่ง 

2. บตัรกิจกรรม 

3. บตัรเฉลย 

    กิจกรรม 

4. บตัรความรู้ 

5. บตัร 

    แบบฝึกหดั 

6. บตัรเฉลย 

    แบบฝึกหดั 

7. แบบทดสอบ  

 ประจาํเร่ืองท่ี 1 

1. บตัร

กิจกรรม 

2. บตัร

แบบฝึกหดั 

3.แบบทดสอบ 

ประจาํ 

เร่ืองท่ี 1 

  ประจาํเร่ืองท่ี 1 

6. หวัหนา้กลุ่มเก็บ 

ชุดการสอนส่งคืน     

8. เฉลย 

 แบบทดสอบ 

 ประจาํเร่ืองท่ี 1 

 

 

ชุดการสอนคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) แบ่งออกเป็น  5  เร่ือง 

จาํนวน  10  ชุด ดงัน้ี 

      ชุดท่ี 1 เร่ือง  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  ตอนท่ี 1  

   ชุดท่ี 2 เร่ือง  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  ตอนท่ี 2    
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   ชุดท่ี 3 เร่ือง  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ   ตอนท่ี 1    

   ชุดท่ี 4 เร่ือง  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ   ตอนท่ี 2    

   ชุดท่ี 5 เร่ือง  เหตุการณ์  ตอนท่ี 1  

   ชุดท่ี 6 เร่ือง  เหตุการณ์  ตอนท่ี 2  

   ชุดท่ี 7 เร่ือง  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ตอนท่ี 1  

   ชุดท่ี 8 เร่ือง  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ตอนท่ี 2  

   ชุดท่ี 9 เร่ือง  สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น  ตอนท่ี 1     

   ชุดท่ี 10 เร่ือง  สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น  ตอนท่ี 2                

  4.1.3  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น    

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) 

   ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) มีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพดงัน้ี 

                         1)  นาํชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) ท่ีพฒันาข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนจาํนวน 5 คน 

ประกอบดว้ย  

      1.1)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวชิาคณิตศาสตร์  จาํนวน  3  คน 

      1.2)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผลการศึกษา จาํนวน  1 คน   

      1.3)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน  จาํนวน  1  คน 

   โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อชุดการสอนวชิา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณ

ค่า  (Rating Scale)  5  ระดบั  ตามวธีิของลิเคิร์ทโดยมีเกณฑ ์การพิจารณา  ดงัน้ี 

       5  หมายถึง  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

       4  หมายถึง  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 

       3  หมายถึง  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 

       2  หมายถึง  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมนอ้ย 

       1  หมายถึง  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 



 80 

   เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพของชุดการสอน  โดยใชเ้กณฑข์องรัตนะ  บวัสนธ์   

(2552 : 54) ดงัน้ี 

    ค่าเฉล่ีย   4.50 -  5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

    ค่าเฉล่ีย   3.50 -  4.49    หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

    ค่าเฉล่ีย   2.50 -  3.49    หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย   1.50 -  2.49    หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ย 

          ค่าเฉล่ีย   1.00 -  1.49    หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

              2)  วเิคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสม โดยนาํคะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ  มาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเกณฑ์ค่าเฉล่ียขั้นตํ่าเพื่อใชพ้ิจารณาวา่ 

องคป์ระกอบของชุดการสอนมีความเหมาะสม คือ  มีค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.50  คะแนนข้ึนไป  และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน  1.00  คะแนน  ซ่ึงผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญรวม ( X ) เท่ากบั 4.56 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม (S.D.) เท่ากบั 0.08   (ภาคผนวก ข : 139-149) 

            3)  ปรับปรุงชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นโดยใชท้ฤษฎี     

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101)  ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

        4)  นาํชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101)  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้  ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

จาํนวน 1 หอ้งเรียน  แบบ 1:1  จาํนวน  3  คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

ปานกลาง และตํ่า อยา่งละ 1 คน เป็นนกัเรียนท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

ในชุดการสอน มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.11/81.33   (ภาคผนวก ข : 150-155) 

               5)  นาํชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101)  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขจากขอ้ 4)  ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1  ภาคเรียน 

ท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  จงัหวดัอุตรดิตถ ์จาํนวน 1 หอ้งเรียน แบบ  1:10  

จาํนวน  9  คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ปานกลาง และตํ่า อยา่งละ 3 คน เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน  (E1 / E2) พบวา่ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 

84.07/81.55   (ภาคผนวก ข : 156-161) 

 



 81 

                6)  นาํชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) จากขอ้ 4) ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี จงัหวดัอุตรดิตถ ์จาํนวน 1 หอ้งเรียน  แบบภาคสนาม จาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็น

นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ปานกลาง และตํ่า อยา่งละ 10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ

ชุดการสอน ตามเกณฑ ์80/80  พบวา่ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.57/81.41  (ภาคผนวก ข : 

162-171) 

                 7)  นาํชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎี                   

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80  ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/1  

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  จาํนวน  30  คน  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง   

 

                4.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     4.2.1  ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหค้รอบคลุม 

ตามตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้  ไดแ้บบทดสอบ จาํนวน  37  ขอ้  โดยแยกเป็น  5  เร่ือง  ดงัน้ี 

             1)  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั     

 2)  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ      

 3)  เหตุการณ์            

 4)  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์         

 5)  สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น   

     4.2.2  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร  คู่มือ  หลกัสูตร  แบบเรียน  ทฤษฎี  งานวจิยั 

ท่ีเก่ียวขอ้งและวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 เพื่อเป็น

แนวทางและหาขอบเขตของเน้ือหาในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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       2)  วเิคราะห์เน้ือหาและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 โดยระบุตวัช้ีวดัซ่ึงยดึตามสาระการเรียนรู้ในคู่มือหลกัสูตรวชิา

คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ จดัทาํโดยสถาบนัส่งเสริม 

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       3)  จดัทาํร่างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดการสอนวชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองสาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  ตามโครงสร้างของแบบทดสอบ  จาํนวน  37  ขอ้ 

        4)  นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน  จาํนวน  37  ขอ้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้น 

การเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  จาํนวน  5  ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งตวัช้ีวดักบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยการตรวจสอบดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC )  พิจารณาค่าดชันี 

ความสอดคลอ้งตั้งแต่  .80  ข้ึนไป  พบวา่แบบทดสอบมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80 - 1.00  

และไดน้าํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงขอ้คาํถามใหมี้การตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล 

ของคาํตอบท่ีได ้ และการกาํหนดตวัเลขในโจทยท่ี์เป็นการช้ีแนะแนวทางวธีิการหาคาํตอบของขอ้คาํถาม

ใหก้บันกัเรียน  แลว้จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบจาํนวน  37  ขอ้  เพื่อนาํไปหาคุณภาพต่อไป 

             5)  นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ (Try out )  กบันกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  ท่ีเคยเรียนวชิา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  จาํนวน  30  คน  เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ  

โดยนาํกระดาษคาํตอบมาตรวจใหค้ะแนนโดยใหข้อ้ท่ีถูกได ้ 1  คะแนน ขอ้ท่ีผดิ  ไม่ตอบ หรือ 

ตอบมากกวา่  1  ตวัเลือก  ให้  0  คะแนน 

        6)  รวมคะแนนของแต่ละคนแลว้วเิคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้  เพื่อหาค่า

ความยาก (P)  ของแบบทดสอบ โดยคดัเลือกขอ้คาํตอบท่ีมีค่าความยากระหวา่ง  .20 ถึง .80  และหา

ค่าอาํนาจจาํแนก (B)  ของแบบทดสอบตามวธีิของเบรนนอน ( Brennan )  โดยคดัเลือก 

ขอ้คาํตอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่  .20  ข้ึนไป 

      7)  จากแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนทั้งหมด  จาํนวน  37  ขอ้  นาํมาคดัเลือก

ขอ้สอบไวจ้าํนวน  30  ขอ้  ใหไ้ดต้ามโครงสร้าง  ครอบคลุมเน้ือหาและตวัช้ีวดั  มาสร้างเป็น

แบบทดสอบฉบบัจริง  โดยตดัขอ้ท่ีไม่อยูใ่นเกณฑอ์อก  ซ่ึงไดค้่าความยาก (P)  ของแบบทดสอบอยู่

ระหวา่ง  0.53 - 0.80  และค่าอาํนาจจาํแนก (B) ของแบบทดสอบ อยูร่ะหวา่ง  0.30 - 0.75   

      8)  นาํแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว ้  จาํนวน  30 ขอ้ มาหาค่าความเท่ียงของ

แบบทดสอบทั้งฉบบัตามวธีิของโลเวท (Lovett)  โดยนาํแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว ้ จาํนวน  30 ขอ้ 
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มาทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนอุตรดิตถ์

ดรุณี อีกคร้ัง  ซ่ึงเวน้ช่วงการทดสอบเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จึงทาํการทดสอบซํ้ า  ไดแ้บบทดสอบ 

ท่ีมีค่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั  0.91 

       9)  จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) ฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

                4.3  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวชิาคณติศาสตร์ โดยใช้

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน 

(ค32101) 

     4.3.1  ลกัษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน

วชิาคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีต่อการใชชุ้ด 

การสอนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองสาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบประมาณค่าของลิเคิร์ท  (Likert)  เพื่อทราบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อผลผลิต  ไดแ้ก่  ผลท่ี

เกิดข้ึนกบันกัเรียนมีมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  ไดแ้ก่  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ย

ท่ีสุด โดยใหค้ะแนนเป็น 5, 4, 3, 2  และ 1  ตามลาํดบั 

           4.3.2  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีดงัน้ี 

    1)  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวจิยั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

    2)  กาํหนดประเด็นเน้ือหาท่ีตอ้งการสอบถามความพึงพอใจ 

               3)  จดัทาํร่างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดการสอนวชิา

คณิตศาสตร์   เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5   รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  ตามประเด็นเน้ือหาท่ีกาํหนดแบบประเมินตาม

แบบของลิเคิร์ท  (Likirt.  อา้งมาจากลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ,  2538 : 183  - 184) 

           4)  นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอผูเ้ช่ียวชาญ หาความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content  Validity) โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  มีค่าระหวา่ง  0.80 - 1.00 

          5)  จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามเพื่อนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนกลุ่มเดียวกบั 

การทดลองหาประสิทธิภาพ (ขั้นทดลองภาคสนาม) เพื่อหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม 
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ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎี 

การสร้างความรู้ดว้ยตนเองสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101) ทั้งฉบบัดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)   

ซ่ึงไดค้่าความเท่ียง  เท่ากบั  0.90     

          6)  จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ฉบบัสมบูรณ์   

เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 

5.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      การเก็บรวบรวมขอ้มูล  มีรายละเอียดดงัน้ี 

      5.1  ช้ีแจงใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ทราบถึงวธีิการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

โดยใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

 5.2  ใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

วชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน  แลว้ตรวจใหค้ะแนนเพื่อเก็บไว ้ เป็นคะแนนก่อนเรียน 

 5.3  ดาํเนินการทดลอง  โดยการใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง  ความน่าจะเป็น 

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน (ค32101) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  มีขั้นตอนดงัน้ี ขั้นกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ขั้นทาํ

ความเขา้ใจ ขั้นฝึกทกัษะและสร้างความรู้ใหม่ ขั้นประเมินผล ซ่ึงผูศึ้กษาเป็นผูส้อนเอง ใชเ้วลาใน

การสอนทั้งหมด  16  ชัว่โมง  

 5.4  ใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการสอน  โดยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์

หลงัเรียน  ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกบัก่อนเรียน  แลว้ตรวจใหค้ะแนนเพื่อเป็นคะแนนหลงัเรียน และให้

นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) 

 5.5  นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน และคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน 
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ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มาวเิคราะห์ โดย

วธีิทางสถิติ 

 โดยทาํการทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ จาํนวน  30  คน แสดงดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5   วนัเวลาในการดําเนินการทดลอง 

วนั/เดือน/ปี เวลา แผนที่ เร่ือง 

 1  สิงหาคม  2559 13.30 – 14.20 น. 1 ทดสอบก่อนเรียน 

3  สิงหาคม  2559 10.10 – 11.00  น. 2 กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ตอนท่ี 1 

8  สิงหาคม  2559 13.30 – 14.20 น. 3 กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ตอนท่ี 2 

10  สิงหาคม  2559 10.10 – 11.00  น. 4 กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ตอนท่ี 2 

15  สิงหาคม  2559 13.30 – 14.20 น. 5 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ ตอนท่ี 1 

17  สิงหาคม  2559 10.10 – 11.00  น. 6 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ ตอนท่ี 2 

22  สิงหาคม  2559 13.30 – 14.20 น. 7 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ ตอนท่ี 2 

24  สิงหาคม  2559 10.10 – 11.00  น. 8 เหตุการณ์ ตอนท่ี 1 

29  สิงหาคม  2559 13.30 – 14.20 น. 9 เหตุการณ์ ตอนท่ี 2 

31  สิงหาคม  2559 10.10 – 11.00  น. 10 เหตุการณ์ ตอนท่ี 2 

5  กนัยายน  2559 13.30 – 14.20 น. 11 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตอนท่ี 1 

7  กนัยายน  2559 10.10 – 11.00  น. 12 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตอนท่ี 2 

12  กนัยายน  2559 13.30 – 14.20 น. 13 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตอนท่ี 2 

14  กนัยายน  2559 10.10 – 11.00  น. 14 สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น ตอนท่ี 1 

19  กนัยายน  2559 13.30 – 14.20 น. 15 สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น ตอนท่ี 2 

21  กนัยายน  2559 10.10 – 11.00  น. 16 ทดสอบหลงัเรียน 

 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
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 6.1  หาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นโดยใชท้ฤษฎี

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

(ค32101)  โดยการหาค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย  จากการทาํแบบฝึกหดั  ต่อค่าร้อยละของคะแนน

เฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบ จากสูตร E1 / E2 

          6.2  นาํคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ของชุดการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มาคาํนวณหาค่าเฉล่ีย  ( X ) 

          6.3  นาํคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาคาํนวณหาผลต่าง

ระหวา่งคะแนนก่อนเรียน  และหลงัเรียนของแต่ละคน  (D) 

          6.4  เปรียบเทียบผลต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียน  และหลงัเรียนของแต่ละคน  (D)   

ท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้  5.3)  โดยใชส้ถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ  (t – test Dependent) 

 6.5  นาํคะแนนจากแบบทดสอบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองสาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) มาคาํนวณหาค่าเฉล่ีย  ( X ) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

7.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  ค่าเฉล่ีย  ใชสู้ตรดงัน้ี  ปกรณ์  ประจนับาน  (2552 : 214)  

     
X

X = 
n
∑  

 

   เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ีย 

               X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
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 2.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  มีสูตรดงัน้ี  ปกรณ์  ประจนับาน  (2552 : 

228)  

 

   
( )

( )

22n X  - X
S.D. = 

n n-1
∑ ∑

 

 

 

  เม่ือ     S.D.   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                
2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 

           ( )2
X∑   แทน กาํลงัสองของคะแนนผลรวม 

        n  แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

   3.  ประสิทธิภาพ  (E1/E2)  ใชสู้ตรดงัน้ี   วาโร  เพง็สวสัด์ิ  (2546 :  42-44) 
  

   1

X
  

NE  = 100
A

×

∑
 และ         2

F
  

NE  = 100
B

×

∑
      

 

 

  เม่ือ E1 แทน ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 

   E2 แทน ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

   X∑   แทน คะแนนรวมท่ีนกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของ 

     ชุดการสอน 

 F∑     แทน      คะแนนรวมท่ีนกัเรียนทาํไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ 

      วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   N แทน จาํนวนนกัเรียน 

   A แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียนของ ชุดการสอน 

   B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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   4.  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) ใชสู้ตรดงัน้ี  ปกรณ์  ประจนับาน  (2552 : 164) 
   

    
R

IOC = 
N
∑  

 

 

  เม่ือ IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามขอ้นั้นๆ 

   R∑  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 

 

   5. ค่าความยาก ( P) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  รายขอ้  

มีสูตรดงัน้ี  ปกรณ์  ประจนับาน  (2552 : 166) 
 

RP =
N

 

 

 

   เม่ือ P แทน ค่าความยากของคาํถามแต่ละขอ้ 

    R แทน จาํนวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 

    N แทน จาํนวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 
 

  6.  ค่าอาํนาจจาํแนก  (B)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์    

ดว้ยวธีิ  Brennan  มีสูตรดงัน้ี  ปกรณ์  ประจนับาน  (2552 : 171 ) 
 

    
1 2

U LB =  - 
n n

 

 

 

  เม่ือ B     แทน     ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 

   U    แทน     จาํนวนผูส้อบท่ีตอบขอ้นั้นถูกของกลุ่มท่ีสอบผา่นเกณฑ์ 

   L     แทน      จาํนวนผูส้อบท่ีตอบขอ้นั้นถูกของกลุ่มท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ์ 

   n1    แทน     จาํนวนผูส้อบท่ีสอบผา่นเกณฑ์ 

   n2    แทน     จาํนวนผูส้อบท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ์ 
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 7.  หาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์       

โดยใชว้ธีิของโลเวท ( Lovett) ปกรณ์  ประจนับาน  (2552 : 173)  มีสูตรดงัน้ี 
 

2

cc 2

K X - X
r  = 1 - 

(K - 1) (X - C)
∑ ∑
∑  

 

 

   เม่ือ ccr  แทน ค่าความเท่ียง 

    X  แทน คะแนนของแต่ละบุคคล 

    K  แทน จาํนวนขอ้สอบ 

     C  แทน คะแนนเกณฑห์รือจุดตดัของแบบทดสอบ 

 

  8.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยการทดสอบนยัสาํคญัของความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียท่ีได้

จากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ  ( t - test  Dependent )    

ใชสู้ตรดงัน้ี  (ปกรณ์  ประจนับาน, 2552 : 239) 
 

 

( )
( )

22

D
t = 

n D - D
n-1

∑
∑ ∑

  ,  df  =  n -1 

 

  เม่ือ t แทน ค่าสถิติที 

   D แทน ผลต่างระหวา่งขอ้มูลแต่ละคู่ 

                      2D∑  แทน กาํลงัสองของผลต่างระหวา่งขอ้มูลแต่ละคู่ 

    n แทน จาํนวนคู่ของขอ้มูล  (หรือจาํนวนคน) 

        df   แทน องศาหรือชั้นความเป็นอิสระ 
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9.  ค่าความเท่ียงของแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียน         

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค  มีสูตรดงัน้ี  ปกรณ์  ประจนับาน  (2552 : 179) 
 

2
i

2
t

Snα = 1 - 
n - 1 S

 
 
  

∑
 

   

 

 

  เม่ือ α  แทน สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของเคร่ืองมือวจิยั  

    n แทน จาํนวนขอ้คาํถาม 

   2
iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 

        2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั  

 

ทั้งน้ีผูศึ้กษาใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปของ ผศ.ดร.ปกรณ์  ประจนับาน  อาจารยส์าขาวจิยั 

และประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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