
บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การพฒันาชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  

ในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษานาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)   

ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)    

ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   

ปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)   

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  n      แทน     จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

X      แทน     ค่าเฉล่ีย 

S.D. แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

E 1  แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

E 2  แทน     ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

t แทน     สถิติทดสอบที 

* แทน     ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05 

D แทน     ผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตอนที ่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณติศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น  โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สําหรับนักเรียน                      

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5  รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน (ค32101)   

 

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  

โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียน

อุตรดิตถด์รุณี  ปีการศึกษา  2559  ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน  30  คน  ดงัตาราง  6   

 

ตาราง 6    แสดงผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง                        

ความน่าจะเป็น  โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สําหรับนักเรียน                           

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน (ค32101)  กบักลุ่มตัวอย่าง  
 

ชุดการสอน 
ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพ

ของผลลพัธ์ (E2) 

เร่ืองท่ี  1  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 

เร่ืองท่ี  2  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 

เร่ืองท่ี  3  เหตุการณ์ 

เร่ืองท่ี  4  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

เร่ืองท่ี  5  สมบติัท่ีสาํคญัของความน่าจะเป็น 

85.00 

83.08 

82.83 

83.15 

83.33 

83.00 

81.33 

81.00 

82.33 

81.67 

รวมเฉลีย่ 83.48 81.87 

 

จากตาราง  6  พบวา่  ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎี

การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

(ค32101)  ในภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั  83.48  และค่าประสิทธิภาพ

ของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั  81.87  เม่ือพิจารณาเป็นรายเร่ือง พบวา่  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(E1) มีค่าอยูร่ะหวา่ง  82.83 – 85.00  โดยเร่ืองท่ีมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการสูงสุดคือ เร่ืองท่ี 1   

ส่วนค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) มีค่าอยูร่ะหวา่ง  81.00 – 83.00  โดยเร่ืองท่ีมีค่าประสิทธิภาพ 

ของผลลพัธ์สูงสุดคือ เร่ืองท่ี 1   ซ่ึงทุกเร่ืองมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้ 80 / 80   
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ตอนที ่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ก่อนเรียน

และหลงัเรียนทีเ่รียนด้วยชุดการสอนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใช้

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5  รายวชิา

คณติศาสตร์พืน้ฐาน (ค32101)   

 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  ปีการศึกษา  2559  ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน  30  คน ดงัตาราง  7   

 

ตาราง  7  แสดงค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติทดสอบท ีและระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ของการทดสอบเปรียบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา         

ปีที ่ 5   
 

การทดสอบ n X  S.D. D∑  
2D∑  t  

คะแนนก่อนเรียน 30 9.67 2.64 
391 5185 40.77* 

คะแนนหลงัเรียน 30 22.70 2.67 
   

        มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   t )29,05.0( =df
  = 1.6991 

 

 จากตาราง  7  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดการสอนวชิาคณิตศาสตร์                   

เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน  เท่ากบั 9.67  และค่าเฉล่ีย       

หลงัเรียน  เท่ากบั  22.70  และเม่ือทดสอบดว้ยที  (t – test)  ไดค้่า  t  เท่ากบั  40.77  ซ่ึงมีค่า

มากกวา่  1.6991  แสดงวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช ้     

ชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ความน่าจะเป็น สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5   

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั  .05 
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ตอนที ่ 3  ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มต่ีอชุด 

การสอนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง  สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5  รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน (ค32101)  

 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชชุ้ดการสอนวชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  5  รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี  ปีการศึกษา  2559  ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน  30  คน  

ดงัตาราง  8   

 

ตาราง 8   แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อชุดการสอนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น  โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สําหรับนักเรียน                    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน (ค32101)   
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1. คาํช้ีแจงของชุดการสอน ชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

2. ชุดการสอน มีขนาดอกัษรท่ีเหมาะสม 4.40 0.56 มาก 

3. เน้ือหาท่ีกาํหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกบันกัเรียน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

4. เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนเพียงพอ 

    ต่อการเรียนในเน้ือหาแต่ละชุด 
4.30 0.47 มาก 

5. ส่ือในกิจกรรมการเรียนมีหลากหลาย เหมาะสม 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

6. บตัรกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 4.27 0.45 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

8. ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียน  นกัเรียนสามารถ 

    ปฏิบติัได ้
4.43 0.57 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหศึ้กษา  

    และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
4.57 0.50 มากท่ีสุด 
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ตาราง 8   แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อชุดการสอนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น  โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สําหรับนักเรียน                    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5  รายวชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน (ค32101)  (ต่อ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

10. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนให้หาคาํตอบ 

     และแกไ้ขปัญหาเป็นทีม 
4.67 0.48 มากท่ีสุด 

11. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหมี้วินยั   

      และรับผดิชอบในการทาํงาน 
4.40 0.50 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนไดป้ระเมิน  

      ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น  ตลอดจน 

      ใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.47 0.51 มาก 

13. นกัเรียนเกิดความรู้จากชุดการสอน 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

14. นกัเรียนสามารถนาํความรู้จากชุดการสอนไปใช ้

     ในชีวติประจาํวนัได ้
4.47 0.57 มาก 

15. ชุดการสอนทาํให้นกัเรียนประสบผลสาํเร็จ 

      ในการเรียนได ้
4.37 0.56 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.51 0.21 มากทีสุ่ด 

 

 จากตาราง  8  พบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  

ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

(X  = 4.51 , S.D. = 0.21 ) และเม่ือพิจารณาในแต่ละรายการพบวา่  คาํช้ีแจงของชุดการสอน 

ชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย เน้ือหาท่ีกาํหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกบันกัเรียน ส่ือในกิจกรรม

การเรียนมีหลากหลาย เหมาะสม กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ กิจกรรมการเรียน

ส่งเสริมนกัเรียนใหศึ้กษาและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหห้า

คาํตอบและแกไ้ขปัญหาเป็นทีม และนกัเรียนเกิดความรู้จากชุดการสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจ

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยชุดการสอนวชิาคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ

มากท่ีสุด  
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