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ผลการใชแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เร่ืองความนาจะเปน   
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  

Effects of Using Learning Management Model Constructing Knowledge 
in Probability Topic for Matthayomsuksa 3 Students at  

Phraprathom Wittayalai School 
 

กาญจนา  ใจรมเย็น 
 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู                     
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องความนาจะเปน กอนและหลังการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยการสราง
ความรู  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องความนาจะเปน  หลังการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยการสราง
ความรูเม่ือเทียบกับเกณฑที่คาดหวัง  4) ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรู และ 5) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3/7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบจัดการเรียนรูดวยการสราง
ความรู  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คา Effective Index และ คา Double Percentage ผลการวิจัยพบวา  
1) ประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.64  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชคาดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.76 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 3) การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังโดยใชเกณฑแบบทวิเกณฑมีคา 60/89.64  ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว 4) ทักษะการคิดวิเคราะหหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เม่ือเทียบกับเกณฑมี         
คา 60/83.64 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูอยู
ในระดับมาก  
 
คําสําคัญ: การสรางความรู แบบจัดการเรียนรู เรื่องความนาจะเปน 

 
Abstract 

 
The purposes of this research were to 1) develop and investigate the effectiveness of learning 

management model constructing knowledge. 2) Compare pre and post learning results of learning 
management model constructing knowledge by effectiveness index  3) compare learning results after 
using learning  management  model  constructing  knowledge  in  Probability  topic  by  Double 
Percentage statistic. 4) Find efficiency of learnning management for developed Analitical Thinking skills 
and 5) Study satisfaction of students learned by using learning management constructing knowledge the 
population were Mathayomsuksa 3/7 students at Phraprathom Wittayalai School. The instruments were 
1) learning management model constructing knowledge. 2) Achievement test 3)  Analitical Thinking test 
4) the satisfactions evaluate. Datas were analyzed by using percentage, mean, effectiveness index, and 
double percentage. The results of the study were as follow 1) an efficiency of Learning Management 
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Constructing knowledge by effective index equal to 0.64. 2) an achievement of pre and post learning by 
effective index equal to 0.63. 3) an achievement with double percentage 60/80, the results found 
60/94.23. 4) Analitical Thinking skills with double percentage the results found 60/83.64 and students’ 
satisfaction was rated at a good level. 
 
Keywords: Constructing Knowledge, Learning management model, Probability topic. 
 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่วา  ผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เปดโอกาสใหทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยาง
ตอเน่ืองดวยตนเอง และตลอดชีวิตตามศักยภาพ  แตในปจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนยัง
ไมบรรลุตามวัตถุประสงคเทาที่ควร  ทั้งน้ียังเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่จะตองจัดสาระการเรียนรูที่
เหมาะใหกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเปนผูมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพียงพอ  สามารถนําความรู  ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น  มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด  

ปจจัยที่สงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม  คือ  ปจจัยดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  ดังน้ัน  การพิจารณาหาวิธีการสอนที่หลากหลาย  เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูจึงเปนส่ิงที่กระทําได
และจําเปนตองทําอยูเสมอ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ไพจิตร  สะดวกการ, 2539)  ซ่ึง
กิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรผูสอนควรทําหนาที่เปนผูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองมากกวาที่จะเปนผูบอก
เลาใหนักเรียนไดจดจําเน้ือหาสาระ  โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ  ประสบการณเดิมและส่ิงแวดลอมตางๆ ที่นักเรียนไดรับมาแลว
กอนเขาสูหองเรียน  การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นในระหวางที่นักเรียนไดมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรูน้ัน  และ
เม่ือนักเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูไปแลวก็จะเกิดทักษะในการแกปญหา   การตัดสินใจเปนผูที่มีความคิดวิเคราะหวิจารณ
อยางมีเหตุผล  (พรหม  ผูกดวง, 2542)  การที่นักเรียนจะสามารถนําความรูความสามารถไปใชในการแกปญหาในสถานการณ
อ่ืนๆ ไดน้ันมาจากการไดมาซ่ึงความรูใหมขึ้นอยูกับอิทธิพลความรูที่มีอยูกอนและถายโยงจากประสบการณและโครงสรางเดิม
ไปสรางโครงสรางใหมทางปญญา  ซ่ึงเปนแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  จึงกลาวไดวา ความสามารถในการถายโยงการ
เรียนรูเปนตัวบงชี้ของผลการเรียนรูหรือผลการสรางความรู (Bell, 1993) 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความสนใจที่จะนําแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู        
เรื่องความนาจะเปนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มาใชพัฒนาการเรียนการสอนซ่ึงจากการศึกษาวิจัยในครั้งที่ 1          
ผลการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่องความนาจะเปน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนหวยกระเจา
พิทยาคม พบวา แบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู  เรื่องความนาจะเปน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 น้ี
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ผูวิจัยรับผิดชอบเคยสอนอยูใหบรรลุถึงผลการ
เรียนรูได ผูวิจัยจึงนําแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่องความนาจะเปน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ดังกลาวมาพัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะกับนักเรียนที่รับผิดชอบอยูใหบรรลุผลการเรียนรูไดตามที่คาดหวัง 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ แบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนด (ดัชนีประสิทธิผล, Effectiveness Index: E.I.) 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องความนาจะเปน  กอนและหลังการเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรู
ดวยการสรางความรูใหมีคาดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนด  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องความนาจะเปน  หลังการเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูดวย       
การสรางความรู เม่ือเทียบกับเกณฑที่คาดหวัง (โดยใชเกณฑการประเมินแบบ Double Percentage)   

4. เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เม่ือเทียบกับเกณฑที่
คาดหวัง   
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5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรยีนดวย แบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ประสิทธิภาพของแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูที่พัฒนา มีคาดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ 0.5 ขึ้นไป  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูที่พัฒนา สูงกวากอน

เรียนรอยละ 50 ขึ้นไป  
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนรูดวยแบบการจัดการเรียนดวยการสรางความรูที่พัฒนา มีผลการเรียนสูงถึง

ระดับมาตรฐาน 60/80   
4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหหลังการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูสูงถึงระดับมาตรฐาน 60/80   
5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย แบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูที่พัฒนาอยูในระดับมาก 

 
4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 

แบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชเพื่อพัฒนาทักษะการสราง
ความรูซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นปรับความรูพื้นฐาน 
2. ขั้นการสรางความรู ประกอบดวย 

- เผชิญสถานการณ 
- ประสานความคิด 
- วิเคราะหถูกผิด 
- คิดสรางความรู 

3. ขั้นนําความรูไปใช 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน   

เรื่องความนาจะเปน  ดวยแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูซ่ึงประเมินไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ทักษะการคิดวิเคราะห  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลที่จะจําแนก แยกแยะส่ิงที่ไดรับรูวาส่ิงน้ันมีความสําคัญ
อยางไร  มีความสัมพันธกันในลักษณะใด  และมีหลักการเกิดขึ้นหรือมีอยูไดอยางไร  โดยใชความรู  และประสบการณที่ไดรับ
และมีอยูในตัวของบุคคลแตละคนโดยไมเก่ียวของกับความคิดหรือความรู และประสบการณของบุคคลอ่ืน  วัดไดจากคะแนนที่
นักเรียนไดรับจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู หมายถึง ความรูสึกที่มีตอ
การเรียนดวยแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู ในทางดานบวก  เชน  ดี  เห็นดวย  เหมาะสม โดยใชแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นตามวิธีของ  ลิเคอรท แบบประมาณคา (Rating Scale)  และใชนํ้าหนักคะแนนการ
ประเมินคา  5  ระดับ   
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555  จํานวน  14  หองเรียน รวม  705  คน 
 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ตองการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง          
จังหวัดนครปฐม  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555  จํานวน  1  หองเรียน  รวม 55  คน  
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 2.  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  
เนื้อหา / สาระการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร   สาระที่  5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน มาตรฐาน ค 5.2  ใชวิธีการ

ทางสถิติและความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล  ตัวชี้วัด หาความนาจะเปนของเหตุการณ
จากการทดลองสุมที่ผลแตละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น  เทาๆ กัน  และใชความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผล   หนวยการเรียนรูเรื่อง  ความนาจะเปน 

3.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2555  ใชเวลาในการดําเนินการตั้งแต  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 

2555  ถึง  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวม 15  ชั่วโมง  
 
6. กรอบแนวคิดและวิธีการดําเนินการวิจัย 
  

กลุมเปาหมายที่ตองการวิจัย  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  เรื่องความนาจะเปน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555  จํานวน  1  หองเรียน  
รวม  55 คน  สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  

มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล  
ตัวช้ีวัด  หาความนาจะเปนของเหตุการณจากการทดลองสุมที่ผลแตละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น  เทาๆ กัน  และใชความรูเก่ียวกับ
ความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล  หนวยการเรียนรูเร่ือง  ความนาจะเปน  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  
2555  ระหวาง  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  ถึง  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556  โดยมีผังกรอบแนวคิดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. รายละเอียดพอสังเขปของแบบจัดการเรียนรู 
 

- เปนแบบจัดการเรียนรู ช่ือแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูเรื่องความนาจะเปนสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3 

- มีลักษณะสําคัญ  คือ  เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความคิด  สรางความรูดวยตนเองผูเรียนสังเกตส่ิงที่ตน
อยากเรียนรูแลวคนควาแสวงหาความรูเพิ่ม เชื่อมโยงกับความรูเดิม ประสบการณเดิม ผนวกกับประสบการณใหม จนกระทั่ง
สามารถสรุปเปนความรูใหมที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนของแบบจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นปรับความรูพื้นฐาน 
2. ขั้นการสรางความรู  ประกอบดวย 

- เผชิญสถานการณ 
- ประสานความคิด 
- วิเคราะหถูกผิด 
- คิดสรางความรู 

3. ขั้นนําความรูไปใช 
- แนวคิดและทฤษฎีที่ใช  คือ  ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism)  เปนทฤษฎีการเรียนรูที่

อธิบายถึง การไดมาซ่ึงความรู และนําความรูน้ันมาเปนของตนไดอยางไร ซ่ึงเพอรกิน ไดอธิบายวา Constructivism คือ การที่
ผูเรียน ไมไดรับเอาขอมูล และเก็บขอมูลความรูน้ันมาเปนของตนทันที แตจะแปลความหมาย ของขอมูลความรูเหลาน้ัน โดย 

ตัวแปรตน 

แบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู 
เรื่อง ความนาจะเปน 

ตัวแปรตาม 

     1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องความนาจะเปน 
    2. ทักษะการคิดวิเคราะห 
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยแบบ
จัดการเรียนรู 
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ประสบการณของตน และเสริมขยาย และทดสอบการแปลความหมายของตนดวย ซ่ึงสัมพันธกับทฤษฎีพัฒนาการทางปญญา 
ของพีอาเจย การเรียนรูเกิดจาก การคนพบและประสบการณ ทฤษฎีน้ีเกิดจาก ความคิดที่วา การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการที่ 
แตละบุคคลไดสราง ความรูขึ้นและ ทําใหสําเร็จ โดยผานกระบวนการ ของความสมดุล ซ่ึงกลไกของความสมดุล เปนการ
ปรับตัว ของตนเอง ใหเขากับ ส่ิงแวดลอม เพื่อใหอยูใน สภาพสมดุล 

- จุดเดนของแบบจัดการเรียนรู  คือ  เปนการเชื่อมโยงความรูเดิมที่นักเรียนมีอยูกับประสบการณใหมโดยผาน
กระบวนการทางสมอง  เพื่อใหนักเรียนสรางความรูใหมไดดวยตนเอง 

- การจัดการเรียนรูมุงพัฒนาใหเกิดสมรรถนะ  คือ 1)  ความสามารถในการส่ือสาร   2)  ความสามารถในการคิด  
3)  ความสามารถในการแกปญหา  4)  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  และ คุณลักษณะอันพึงประสงค  ไดแก 1)  ใฝ
เรียนรู  2) มีวินัย  3) มุงม่ันในการทํางาน   

- การจัดการเรียนรูไดดําเนินการตามแผนจัดการเรียนรูรวม  4  แผน  และใชเวลาในการเรียน  15  ชั่วโมง  คือ 
  แผนที่  1  เรื่อง  การทดลองสุม    จํานวน  1  ชั่วโมง 
  แผนที่  2  เรื่อง  ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองสุม  จํานวน  4  ชั่วโมง 
  แผนที่  3  เรื่อง  เหตุการณ     จํานวน  2  ชั่วโมง 
  แผนที่  4  เรื่อง  ความนาจะเปนของเหตุการณ   จํานวน  8  ชั่วโมง 

โดยในแตละแผนจัดการเรียนรูจะใชกิจกรรมการสรางความรู 3 ขั้นตอน  คือ 1)  ขั้นปรับความรูพื้นฐาน 2) ขั้นการ
สรางความรู   3)  ขั้นนําความรูไปใช 

- ส่ือการเรียนรูที่ใช  ไดแก  power point  แปนวงกลมตัวเลข  ลูกเตา  เหรียญบาท ลูกบอลคละสี  บัตรตัวเลข 
ฯลฯ 

 
8. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนานักเรียน 
แบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่อง ความนาจะเปน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
2. เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูล ประกอบดวย 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน 
2) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู 

 
9. รูปแบบการวิจัย 
 

ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว  วัดผลกอนและหลังการจัดการเรียนรู   
 
10. การวิเคราะหขอมูล 
 

1. หาประสิทธิภาพของแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู โดยใชเกณฑความสัมพันธระหวางคะแนนที่ได
ระหวางเรียนดวยนวัตกรรมกับคะแนนที่ไดจากการวัดผลหลังการเรยีนดวยนวัตกรรมโดยคิดเปนรอยละ 50 ขึ้นไป  

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตรระหวางหลังการเรียนดวยนวัตกรรม กับกอนเรียน โดยใช
คาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) 

3.  วิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนที่ผานเกณฑ โดยใชคารอยละ  
4.  วิเคราะหคุณภาพทักษะการคิดวิเคราะห โดยใชรอยละ 
5. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู โดยใช

คาเฉล่ีย  
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11. สรุปผลการวิจัย 
 

ไดผลสรุปดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่องความนาจะเปน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3 มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.64 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู  เรื่องความนาจะเปน  สําหรับนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปที่  
3  จากการทดลองใช  (try out)   

จํานวน
นักเรียน 

รอยละของคะแนน
เฉล่ียกอนเรียน 

รอยละของคะแนน
เฉล่ียหลังเรียน 

รอยละของคะแนนเต็ม 
หลังเรียน 

คาดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) 

เกณฑการ
ประเมิน 

30 28.00 74.33 100 0.64 0.50 
         คา  E.I.    =   0.64 

 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องความนาจะเปน กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสราง

ความรูมีคาประสิทธิผลเทากับ 0.76 โดยผลรวมของคะแนนหลังการเรียนรูมีคารอยละ 81.73 และผลรวมของคะแนนกอน
เรียนมีคารอยละ 23.09  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ดังตารางที่ 2   
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องความนาจะเปนสําหรับนักเรียนชั้นศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการ
เรียนโดยแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู  

จํานวน
นักเรียน 

รอยละของคะแนน
เฉล่ียกอนเรียน 

รอยละของคะแนน
เฉล่ียหลังเรียน 

รอยละของคะแนนเต็ม 
หลังเรียน 

คาดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) 

เกณฑการ
ประเมิน 

55 23.09 81.73 100 0.76 0.50 

                                                                                 คา  E.I.    =   0.76   

 
3. นักเรียนที่มีผลการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูผานเกณฑที่กําหนด (รอยละ 

60 ) มีจํานวนคิดเปนรอยละ 89.09   ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูหลังเรียนเรื่องความนาจะเปน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เม่ือเทียบกับเกณฑการผานแต
ละบุคคล โดยคิดเปนรอยละของจํานวนผูผานเกณฑกับนักเรียนทั้งหมด   
จํานวนนักเรียน รอยละของเกณฑที่กําหนด จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ     รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ 

55 60/80 49 89.09 
 

4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนโดยใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่อง ความนาจะเปน 
เม่ือเทียบกับเกณฑที่กําหนด มีจํานวนคิดเปนรอยละ 83.64 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหทักษะการคิดวิเคราะหภายหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรู ดวยการสรางความรู  เรื่องความ
นาจะเปน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3   
จํานวนนักเรียน รอยละของเกณฑที่กําหนด จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ      รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ 

55 60/80 46 83.64 
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5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูอยูในระดับมาก คิด
เปนคาเฉล่ียเทากับ  4.50   
 
12. ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการรายงานไปใช 
ในการสรางแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่องความนาจะเปน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี

ขอเสนอแนะดังน้ี 
1.1 ครูผูสอนสามารถนําแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่องความนาจะเปน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนไดเปนอยางดี นอกจากน้ีครูอาจยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม พรอมทั้งให
คําแนะนําแกปญหากับนักเรยีนเปนรายบุคคล  

1.2 ครูผูสอนสามารถนําแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่องความนาจะเปนสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3 ไปใชแกปญหาเก่ียวกับทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนได 
 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการทดลองคร้ังตอไป 
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเสนอโดยใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูเรื่องความนาจะเปนสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 กับรูปแบบการสอนอ่ืนเพื่อศึกษาความแตกตาง 
2.2 ควรมีการศึกษาผลการใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู  เรื่องความนาจะเปนสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่3 โดยการจําแนกกลุมนักเรียนเปนกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออนเพื่อทราบวาแบบการจัดการเรียนรู
ดวยการสรางความรูเรื่องความนาจะเปนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เหมาะสมกับนักเรียนกลุมใด และกลุมใดเรียน
ไดดีมากนอยเพียงใด แลวนํามาปรับปรุงแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู ใหเหมาะสมกับนักเรียนตอไป 
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