
 
 

บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี&  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน ค่าเฉลี"ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน 
 ∑D แทน ผลรวมของความต่างของคะแนนสอบหลงัเรียนและก่อนเรียน 
 ∑X แทน ผลรวมของคะแนนระหวา่งเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ∑F  แทน ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 A  แทน คะแนนเตม็ของคะแนนระหวา่งเรียน  
 B  แทน คะแนนเตม็ของคะแนนหลงัเรียน 
 t  แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที  
 p  แทน ความน่าจะเป็นทางสถิติ 
 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .05 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี&  
 ตอนที� 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ตามเกณฑ ์80 / 80   
 ตอนที� 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิK ทางการเรียนของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 ตอนที� 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษา 
ปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน 
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 ตอนที� 4 ประเมินความพึงพอใจที"มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคนของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ตามเกณฑ ์80 / 80   
 
ตาราง 2 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก  ลบ 

คูณ หารระคนสาํหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ตามเกณฑ ์80 / 80   
 

จาํนวน
นกัเรียน  

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
  E1 / E2 

∑X  A E1 ∑F  B E2 

30 1190 50 80.89 1481 60 81.67 80.89 / 81.67   

   

  จากตาราง 2 แสดงการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื"อง การบวก  ลบ คูณ หารระคนโดยทดลองกบันกัเรียนที"ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน พบว่า  
นกัเรียนที"เรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ไดค้ะแนน
จากการทดสอบระหว่างเรียนรวม 1,190 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.89 และจากการทาํแบบดสอบ
ผลสัมฤทธิK ทางการเรียน และแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน ไดค้ะแนน
รวม 1,481 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 ดงันั&นชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื"อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน สําหรับนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.89 / 81.67 ซึ" งสูง
กวา่เกณฑที์"กาํหนดไวที้" 80 / 80 
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 ตอนที� 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิK ทางการเรียน ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ  
หารระคน 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิK ทางการเรียน ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดั 

การเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  
 

S.D ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 25 30 12.48 2.50 
305 3953 19.62* .00 

หลงัเรียน 25 30 24.68 2.36 
         

 

* p < .05 
 

 จากตาราง 3 พบว่าผลสัมฤทธิK ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื"อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .05 
 
 ตอนที� 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั&นประถมศึกษา 
ปีที" 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน 
 

ตาราง 4 เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื" อง การบวก ลบ คูณ            
หารระคน 

 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  
 

S.D ∑D ∑D2 t p 

ก่อนเรียน 25 30 10.92 2.02 
315 4037 37.43* .00 

หลงัเรียน 25 30 23.52 2.73 
         

 

* p < .05 
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 จากตาราง 4 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื" อง การบวก ลบ คูณ        
หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .05 
 
 ตอนที� 4 ประเมินความพึงพอใจที"มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคนของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
ตาราง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที"มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื"อง การบวก ลบ คูณ 

 หารระคนของนกัเรียนชั&นประถมศึกษาปีที" 3 ที"ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

. 

 

รายการประเมิน 
n = 25  

 X  
 S.D. 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1. ชุดกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
2.56 

 
0.51 

 
มาก 

2. ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหมี้การปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ที" 2.52 0.51 มาก 

3. กิจกรรมแต่ละชุดน่าสนใจ เรียนรู้ไดง่้าย 2.56 0.51 มาก 
4. เนื&อหาไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 2.60 0.50 มาก 
5. มีรูปแบบการพิมพส์วยงาม น่าสนใจ 2.48 0.51 ปานกลาง 
6. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 2.44 0.51 ปานกลาง 

7. ชุดกิจกรรมกระตุน้ใหมี้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 2.68 0.48 มาก 

8. ชุดกิจกรรมช่วยใหแ้กปั้ญหาอยา่งเป็นลาํดบัขั&นตอน 2.56 0.51 มาก 
9. ชุดกิจกรรมส่งเสริมความเขา้ใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 2.40 0.50 ปานกลาง 
10. ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

2.64 
 

0.49 
 

มาก 
 รวมเฉลี"ย 2.54 0.50 มาก 
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 จากตาราง 5 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนที"มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื"อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน รวมเฉลี"ย อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 2.54) และเมื"อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที"มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 ดนัดบัแรก คือ ชุดกิจกรรมกระตุน้ใหมี้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
( X  = 2.68) ชุดกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ( X  = 2.64) 
และเนื&อหาไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป ( X  = 2.60) ตามลาํดบั 




