
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค32201 เรื่อง การแก้สมการและอสมการ 

ลอการิทึมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online)  

โดยเน้นนักเรียนรวมกลุ่มแก้ปัญหา (Learning Together) 

ผู้วิจัย  นางภวรัตน   ภัทรผลพูล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการและอสมการ

ลอการิทึม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยเน้นนักเรียนรวมกลุ่ม

แก้ปัญหา (Learning Together) 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) โดยเน้น

นักเรียนรวมกลุ่มแก้ปัญหา (Learning Together) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน 

นวมินทรา ชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน  

31 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู้วิชาคณติศาสตรเ์รือ่งการแก้สมการและอสมการ

ลอการิทึม 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  (Online)โดยเน้นนักเรียนรวมกลุ่มแก้ปัญหา

(Learning Together) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย )X(  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)  

แบบ Dependent  

 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการและอสมการลอการิทึมหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้โดย

เน้นนักเรียนรวมกลุ่มแก้ปัญหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบออนไลน์ (Online) โดยเน้นนักเรียนรวมกลุม่แกป้ญัหา 

โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลการรู้วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ค30201 เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

  ปีที่ 6/3 ที่จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) โดยเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมแบบกลุ่ม 

ผู้วิจัย    นายธราวุฒ   ภัทรผลพูล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เซตของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยเน้นนักเรียนมีส่วนร่วม 2) ศึกษา 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมแบบกลุ่ม  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
กรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เซต 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
จัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ที่จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online)  
โดยเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมแบบกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย )X(  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  
การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซตหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้แบบออนไลน์  (Online) 

โดยเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมแบบกลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) โดยเน้นนักเรียน 

มีส่วนร่วมแบบกลุ่ม โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน

พึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และพึงพอใจด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประยุกต์ ค30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
ผู้วิจัย    นายอุดมชัย   วิไลเพชรรัตน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ประยุกต์ ค30201 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์คุณภาพอยู่ใน  
ระดับดี เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ เรียนด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประยุกต์ ค30201 กลุ่มประชากรที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประยุกต์ ค30201  
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประยุกต์ ค30201 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
มีค่าประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพ เป็น 80.83/81.72 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน  
ที่ก าหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประยุกต์  
ค30201 สูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประยุกต์ ค30201 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ตลอดจนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อแบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ประยุกต์ ค30201 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ และการหารเลขยกก าลัง โดยใช้แบบฝึก 
  เสริมทักษะร่วมกับการสืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 
ผู้วิจัย    นางสาวกนิษฐา   หลักด ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ และการหารเลข 

ยกก าลัง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการสืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับ 
การสืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน คะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนน าไปวิเคราะห์หาค่าค่าเฉลี่ย และร้อยละ  

 
ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ของคะแนน 

ก่อนเรียน (pretest) และคะแนนหลังท าแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการคูณ และการหารเลขยกก าลังร่วมกับ 
การสืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ (post-test) พบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
หลังท าแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการสืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ (post-test) มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนได้ 1.77 คิดเป็น
ร้อยละ 8.85 ซึ่งมีค่าต่ ามาก ในส่วนของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังท าแบบฝึกเสริมทักษะ ร่วมกับการ
สืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ ได้ 17 คิดเป็นร้อยละ 85.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังที่มีการใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการสืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ สูงกว่าก่อนเรียน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค22101  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ผู้วิจัย   นางสุภิดา   วิไลลักษณ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
   

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ  1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ องพหุนาม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 41 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการอย่างง่าย (Simple Random 
sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน เพราะเป็นห้องที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ด าเนิน  
การสอน ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 3) แบบประเมินตนเองของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
ค22101 โดยใช้แบบฝึกทักษะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการอย่างง่าย 

(Simple Random sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน เพราะเป็นห้องที่ผู้รายงานได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการสอนเรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   

2. การประเมินตนเองของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  
ค22101 โดยใช้แบบฝึกทักษะในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ผู้วิจัย   นางสาวมนัสนันท์   พุ่มดียิ่ง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุง เทพมหานคร 
 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 44 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จากห้องที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าด าเนินการสอนด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถิติ  
ที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เฉลี่ย 8 .72 จากคะแนน  

20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.97 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ย 15.89 จากคะแนน  
20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.05 จากการทดสอบทั้งสองครั้งผลปรากฏว่า นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 7.14 คิดเป็นร้อยละ 35.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากได้แบบฝึกทักษะเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง  
ด้วย Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย  นางวันดี   แจ่มพินิจ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
เรื่องจ านนวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑลก่อนและหลังการจัด 
การเรียนรู้ 2. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวนจริง โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค31201ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่มี 
การใช้งาน Google classroom ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31201 เครื่องมือที่ใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ 

การเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 เรื่อง  จ านวนจริง สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ( X )   
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องจ านวน
จริง มีค่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28  คิดเป็นร้อยละ 29.1 และ
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 7.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.45 คิดเป็นร้อยละ 77.5 

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรยีนคณติศาสตร์เพิ่มเตมิ ค31201 เรื่อง จ านวน

จริง พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.40 , S.D.= 1.77) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 

เมื่อแยกเป็นรายข้อปรากฏผลดังนี้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 คือ ข้อ 1 เอกสารมีรูปเล่มขนาดเหมาะสม ( X = 4.68 ,  
S.D. = 3.17) คะแนนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 2 คือ ข้อ 3 จัดเรียงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องจากง่ายไปยาก และข้อ 7 ฝึกให้นักเรียน 

เรียนรู้และสามารถท าแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง ( X = 4.50 , S.D.= 2.14) คะแนนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 3 คือ ข้อ 5 รูปภาพ
ประกอบมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและ ข้อ 8 ช่วยให้นักเรียนท างานเป็นระบบ เป็นขั้นตอนมากขึ้น  

( X = 4.46 , S.D. = 1.87) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เ พ่ิมเติม ค23202 เรื่อง วงกลม   
                 โดยใช้แบบฝึกหัดเสริม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัย    นายภูธร   บ้านเนิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 
 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค23202 
เรื่อง วงกลม โดยใช้แบบฝึกหัดเสริม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
จ านวน 39 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จากห้องที่ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการสอนด้วยตนเองและมีนักเรียนระดับ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกหัดเสริม  เรื่อง วงกลม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t – test 
 
         ผลการวิจัยพบว่า   

      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค23202 เรื่อง วงกลม สูงขึ้น เมื่อใช้
แบบฝึกหัดเสริม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง  การเรียนรู้ด้วยกลวิธีการแก้ปัญหา  STAR วิชาคณิตศาสตร์  เรื่ อง  โจทย์ปัญหาเซต  
                     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย      นางสาวชลธิชา   อยู่ยง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเซตของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้

รูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการแก้ปัญหา STAR กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 43 คน ซึ่งได้มาจากเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเซต 

ด้วยกลวิธีการแก้ปัญหา STAR 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเซต สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน ( t-test 

dependent) 

 
  ผลการวิจัยพบว่า   

            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเซตด้วยกลวิธีการแก้ปัญหา  STAR พบว่า
คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ .01 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง ผลการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในช่วงยุคโควิด 19 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6/5 เรื่อง ล าดับและอนุกรมอนันต์ 

ผู้วิจัย  นายเจนณรงค์   อร่ามรัตนชัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้านเรื่องล าดับและอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย ได้แก่ 1. วีดีโอเรื่องล าดับและอนุกรมอนันต์ ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้าง 2. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ล าดับ
และอนุกรมอนันต์ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้เพ่ือเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การค านวณหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานงานวิจัย โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เรื่อง ล าดับและอนุกรมอนันต์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง  การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ค23101   
              โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียน  
      ออนไลน์ (Google Classroom)  
ผู้วิจัย     นายประกาศิต   บุญวงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8  
โดยประชากรในการท าวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3/8 จ านวน 46 คน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการท าวิจัย  
1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้จัดท าได้
สร้างขึ้นได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ ส่งงานผ่านระบบ google classroom และระบบ google 
classroom ที่เป็นเครือข่ายของ website google เครื่องมือของแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบมาตรา 
การประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยใช้เกณฑ์น้ าหนัก
คะแนนประเมินค่าจัดอันดับความส าคัญ และส าหรับการแปลความหมายใช้ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้และ  
ยึดแนวคิดของเบสท์ (Best, 1986 : 195) การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณการส่งงานของ

นักเรียนคือ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และร้อยละ (%) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 
จากผลการวิจัยพบว่า มีจ านวนนักเรียนที่ไม่ Join Class ในปริมาณน้อย มีจ านวนนักเรียนที่ส่งงาน 

ผ่านระบบ Google Classroom ตามก าหนดต่ าว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนนักเรียนทั้งหมด แต่มีจ านวนนักเรียน 
ส่งงานในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นจากการส่งงานในครั้งแรก และมีจ านวนนักเรียนที่ส่งงานช้าในปริมาณน้อยมาก  
ส่วนนักเรียนที่ไม่ส่งงานนั้นมีปริมาณน้อยกว่าจ านวนนักเรียนที่ส่งงานตามก าหนด จากผลการประเมินความ 
พึงพอใจพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการส่งงานผ่านระบบ google classroom ในระดับมากที่สุด  
โดยพิจารณาจากการประเมินเป็นรายข้อได้ว่า นักเรียนมีความเข้าใจในระบบ  google classroom ในระดับ
มากที่สุด มีความประหยัดเวลาในการส่งงาน ลดขั้นตอนและอุปสรรคในการส่งงาน ในระดับมากที่สุด มีการใช้
ระบบได้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน ในระดับมากที่สุด สามารถน าไปใช้ในวิชาอ่ืน  ๆ ได้ในระดับมากที่สุด นั่นคือ
นักเรียนมีการคิดต่อยอดและประยุกต์วิธีการส่งงานของตนในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลา 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ 
      เรื่อง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

ผู้วิจัย     นางสาวหทัยรัตน์   ชมฤทธิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง          
การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยวิธีแยกตัวประกอบ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ 
วีดิทัศน์เรื่องการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยวิธีแยกตัวประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 จ านวน 46 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  
วีดิทัศน์เรื่องการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยวิธีแยกตัวประกอบ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อสื่อวีดิทัศน์เรื่องการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยวิธีแยกตัวประกอบ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังศึกษาวีดิทัศน์เรื่องการแก้สมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว โดยวิธีแยกตัวประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 จ านวน 46 คน พบว่า 
หลังที่นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์ โดยรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 24.72 ซึ่งดีกว่าก่อนดูวีดิทัศน์ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่ องพหุนามโดยใช้แบบฝึกเสริม 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

ผู้วิจัย       นางพัชรี   อินทร์ช่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนามโดยใช้
แบบฝึกเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/11 จ านวน 45 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม จ านวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง พหุนาม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การค านวณหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เฉลี่ย 16.82 จากคะแนน  

30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 4.53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เฉลี่ย 23.80 จากคะแนน 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 4.15 จาก
การทดสอบทั้งสองครั้งผลปรากฏว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 6.98  
คิดเป็นร้อยละ 23.26 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากได้แบบฝึกทักษะ
เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการวิเคราะห์ 
  ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้รูบแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (Online learning) 
   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID –19) 
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ผู้วิจัย    นางสาวอ าภา   ศรีวงค์ราช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้รูบแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID –19) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระยะเวลาที่ใช้ในการท า
วิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มท าการวิจัยตั้งแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง แบบแผนการทดลองที่ใช้คือ One Group Pretest-
Posttest Design และก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 หลังการทดลอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัด 
การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์  เรื่ องการวิ เคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้รูบแบบ การเรียนการสอนแบบออนไลน์   
(Online learning) จ านวน 8 แผน รวม 19 ช่ัวโมง สื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผ่าน Youtube 
และ google meet แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ โดยสลับข้อ สลับตัวเลือก ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ 4 ตัวเลือก ก าหนดการให้ค่าคะแนนคือ
ท าถูกได้ 1 คะแนน ท าผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน 

ค่าเฉลี่ย ( X ) ก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้รูบแบบการเรียน

การสอนแบบออนไลน์  (Online learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/2 มีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ค่าเฉลี่ย 7.00 จากคะแนน 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21.70 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ย 17.03 จาก
คะแนน 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.80 จากการทดสอบทั้งสองครั้งผลปากฎว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  
มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากได้ใช้รูบแบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (Online learning) 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ  
โดยใช้ โปรแกรม Geogebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนนมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย  นางสาวช่อทิพย์   สุวรรณรัตน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 
3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม Geogebra ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความสมัพันธ์ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม Geogebra 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล และกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 29 คน โดยเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1).  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน เรื่องความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ 2). แบบ
ประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 
มิติ โดยใช้ โปรแกรม Geogebra ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียน นมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม 
Geogebra ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด้านความรู้หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนร้อยละ 60 ข้ึนไป 

2. ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของรูป
เรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม Geogebra ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ 
และสามมิติ  โดยใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผู้วิจัย    นางสาวทิพยรัตน์   ดุจดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 

 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
รายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3 จ านวนทั้งสิ้น 
31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น จ านวน 4 แผน แบบทักษะ
คณิตศาสตร์ออนไลน์เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและ 
สามมิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ และ t-test 
(Dependent) 

 
ผลการวิจัยพบว่า   
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์รายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติโดยใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีประสิทธิ์ภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 คือ 95.40/84.84 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ชื่อเรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัย    นางกรรณิการ์   มนุญโย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพความส าเร็จในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2) วิเคราะห์ปัจจัยของ
ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และ 4) วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ
ผู้วิจัยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 1 จ านวน 35 คน ของโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  
ได้แก่ แบบทดสอบ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พบว่า 

มีความส าเร็จในเรื่องการกล้าแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และความคิดสร้างสรรค์ใน  
การจินตนาการเรื่องราวในชีวิตจริงกับคณิตศาสตร์  

2. ปัจจัยของความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้คือเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนแบบกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีปฏิกิริยาที่ดีขึ้น มีความสนุกสนานในการเรียน การคิดและการตอบค าถาม และมีความคิด
อยากจะแก้โจทย์ปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติม 

3. ปัญหา หรืออุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูน้ี้คือ พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน เมื่อปล่อยให้นักเรียนท าเป็นกลุ่ม นักเรียนบางคนไม่ยอมช่วยเพื่อนคิด กลับนั่งเล่นและชวนเพื่อนคุย จึงท าให้มี
นักเรียนบางคนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนล่าช้าไปบ้าง 

4. ในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้นี้ในครั้งต่อไป ควรมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คือ 
ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ควรจับกลุ่มคละความสามารถของผู้เรียนเพื่อที่จะได้ให้ผู้เรียนที่เก่งดูแล และให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
ที่อ่อนได้ และหรือมีของรางวัล เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักมากขึ้น และครูควรมีบทบาทในการให้ค าแนะน ากับนักเรียน
มากกว่าน้ี  

แนวการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและหลังการใช้แบบเรียนส าเร็จรูปและแนวการสอนแบบ เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญซึ่งผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยพบการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบเรียนส าเร็จรูปและแนวการสอนแบบเน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนเรียนแบบเรียนส าเร็จรูปและแนวการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% นอกจากน้ี ผลการประเมินแบบเรียนส าเร็จรูปโดยผู้เรียนพบว่า แบบเรียน
ส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในการน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรนียนเป็นส าคัญ  
ในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 


