นางสุจิตรา สุวรรณชัย. (2559). รายงานผลการใช้ เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา ค22101
คณิ ตศาสตร์ 3 เรื่ อง อัตราส่ วน และร้ อยละ สาหรั บนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร
การศึกษาครั้งนี้ มีว ตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการจัด
การเรี ยนรู้รายวิชา ค22101 คณิ ตศาสตร์3 เรื่ อง อัตราส่ วน และร้อยละ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา
ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3 เรื่ อง อัตราส่ วน และร้อยละ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2*เพื่อศึกษา
และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา ค22101 คณิ ตศาสตร์3 เรื่ อง อัตราส่วน และร้อยละ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2*และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา ค22101 คณิ ตศาสตร์3 เรื่ อง อัตราส่วน และร้อยละ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยศึก ษากับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่เรี ย นรายวิชา
ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2559 ของโรงเรี ยนชะอวดวิ ท ยาคาร
จานวน 1 ห้องเรี ยน ได้แก่ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2/1โดยมีนักเรี ยนทั้งหมด 32 คน ได้มาโดย
การสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Simple Random Sampling) มี ห้ อ งเรี ยนเป็ นหน่ ว ยการสุ่ ม เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้
ในการศึ ก ษาประกอบด้ว ย เอกสารประกอบการจัด การเรี ยนรู้ ร ายวิ ช า ค22101 คณิ ต ศาสตร์ 3
เรื่ อง อัตราส่วน และร้อยละ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการตรวจ และประเมินคุณภาพ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีประสิ ทธิภาพ 82.31 / 81.15 เมื่อทดลองภาคสนามกับนักเรี ยนจานวน 26 คน
แผนการจัด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้เอกสารประกอบการจัด การเรี ยนรู้ รายวิช า ค22101 คณิ ต ศาสตร์ 3
เรื่ อง อัต ราส่ ว น และร้ อยละ ส าหรั บนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่า นการตรวจ และประเมิ น
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญและมีผลการประเมิน ว่ามีคุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับดี มาก แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรี ย นรู้ รายวิ ชา ค22101 คณิ ต ศาสตร์ 3 เรื่ อง อัต ราส่ ว น และร้ อ ยละ จ านวน 30 ข้อ
ที่มีค วามเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ ากับ 0.8070 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่ อการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3 เรื่ อง อัตราส่ วน และร้อยละ
สาหรั บนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 มีค่ าความเชื่ อมั่น ทั้งฉบับ เท่ ากับ 0.9633 วิเคราะห์ข ้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยค่าที (t-test)
ผลการศึกษาสรุ ปผลได้ ดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารประกอบการจัด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า ค22101 คณิ ต ศาสตร์ 3
เรื่ อง อัตราส่ ว น และร้อยละ สาหรับนักเรี ย นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ขั้นทดลองภาคสนามกับนักเรี ย น

จานวน 26 คน มีประสิทธิภาพ 82.31 / 81.15 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80 / 80 และเป็ นไป
ตามสมมติฐานการศึกษา
2. ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจัด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้เ อกสารประกอบการจัด การเรี ยนรู้
รายวิชา ค22101 คณิ ต ศาสตร์ 3 เรื่ อง อัต ราส่ ว นและร้ อยละ สาหรั บนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2
มีค่ าเท่ ากับ 0.5958 กล่าวคื อ การจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการจัด การเรี ยนรู้ รายวิช า
ค22101 คณิ ตศาสตร์3 เรื่ อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิผล
ร้ อยละ 59.58 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานการศึ ก ษา ที่ ก าหนดดัชนี ป ระสิ ทธิ ผลไว้ที่ร้อยละ 50 ***
3. ผลการทดสอบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่ อนและหลังการจัด การเรี ยนรู้
โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา ค22101 คณิ ตศาสตร์ 3 เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ
สาหรั บนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 พบว่า หลังเรี ย นสู งกว่าก่ อนเรี ย นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 (t = 31.433**) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการศึกษา
4. ความพึง พอใจของนัก เรี ย นที่ มีต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ เ อกสารประกอบการจัด
การเรี ยนรู้รายวิชา ค22101 คณิ ตศาสตร์3 เรื่ อง อัตราส่ วน และร้อยละ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
อยู่ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านการศึ ก ษา โดยมี ค ะแนนการประเมิ น เฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.64 และ 0.49 ตามลาดับ

