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วิธีการจัดการเรียนการสอนเปนปจจัยหลักที่ทําใหคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนสูงขึ้น มีผูวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาไวเปนจํานวนมาก
ซึ่งขอคนพบของงานวิจัยมีทั้งสอดคลองและขัดแยงกัน เพื่อใหไดขอสรุปของงานวิจัยที่เ กี่ยวของกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาที่ผลตอการเรียนคณิตศาสตร การวิจัยในครั้งนี้มีจึงจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะและหาขอสรุปของงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 2) เพื่อการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษา กับการสอนแบบปกติ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กลุมตัวอยางที่นํามาสังเคราะหใน
ครั้งนี้ คืองานวิจัย ที่เปนปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ และรายงานการคนควาอิสระที่มีการลงทะเบียน 6–12 หนวยกิต
ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ที่ไดจัดทํา ในชวงป พ.ศ. 2545–2554
จํานวน 176 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวิเคราะหคุณลักษณะงานวิจัย มีคาความตรงเชิงเนื้อหาตั้งแต
0.80–1.00 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย หาคาขนาดอิทธิพล และ การทดสอบไบโนเมียน (Binomial Test)
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการจากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับวิธกี ารจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูล ThaiLis ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2554 เมื่อจํ าแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของ
งานวิจัย พบวางานวิจัยมีคุณลักษณะดังตอไปนี้มากที่สุด
1.1 ตัวแปรเกี่ ยวกับลักษณะภูมิหลังของผู วิจัยและเอกสารงานวิจัย พบวาสถาบัน ที่ผลิตงานวิจั ย
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาของงานวิจัย
ที่ศึกษา คือ วิชาคณิตศาสตร/การสอนคณิตศาสตร และปที่พิมพเผยแพร คือ ป พ.ศ. 2551
1.2 ตัวแปรวิธีดําเนินการวิจัย พบวา แหลงขอมูล คือ มาจากกลุมตัวอยาง การกําหนดสัดสวนของ
กลุมตัวอยาง คือ กําหนดเอง ระยะเวลาที่ใช คือ มากกวา 8 สัปดาห การเลือกกลุมตัวอยางคือ แบบอาศัยความนาจะ
เปน ระดับชั้นของประชากรหรือกลุมตัวอยางศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ลักษณะการตั้งสมมติฐาน
คือ การตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทางแบบแผนการวิจัย คือ Randomized Control Group Pretest – Posttest
Designจํานวนกลุมของประชากรหรือกลุมตัวอยางคือจํานวน 2 กลุม จํานวนตัวอยางของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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คือ 31-40 คน จํานวนตัวแปรอิสระและจํานวนตัวแปรตามใช 1 ตัวเทากัน มากที่สุด ตัวแปรอิสระ คือ วิธีสอนหรือ
การเรียนการสอน สวนตัวแปรตามที่มีการศึกษา คือ ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบทดสอบ
วัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อ มีการตรวจสอบทั้ง 4 ด าน คื อ ความเที่ ยงตรง
ความยากงาย อํานาจจําแนกและความเชื่อมั่น การสรุปผลการวิจัย คือ มีการสรุปผลตามสมมุติฐานการวิจัย การนํา
ผลการวิจัยไปใช สรุปไดวาขอความรูที่ไดสามารถนําไปใชไดจริง สถิติพื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ t-test
1.3 ตัวแปรที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา พบวางานวิจัยมี
การวิเคราะหลักษณะผูเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู คือ แบบพัฒนากระบวนการคิด ลักษณะการจัดการเรียนรู มี
ทั้งการจัดการเรียนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม วิธีการจัดการเรียนการสอน คือ การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
2. ผลการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการสอน กับการสอนแบบปกติ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร พบวา
2.1 นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร การเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู การเรียนแบบกระบวนการกลุม การเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต การเรียนรูแบบ ซิปปา
การเรียนรูแบบ 4 MAT การเรียนรูโดยเนนกระบวนการทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาขนาดอิทธิพลของวิธีการสอน พบวา
วิธีการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร วิธีการสอนแบบรวมมือกัน เรียนรู วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุม วิธีการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต วิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรี ยนรูแบบซิปปา วิธี การสอนโดยใชกิจ กรรมการ
เรียนรูแบบ 4 MAT วิธีการสอนโดยเนนกระบวนการทางคณิตศาสตรสามารถคํานวณคาขนาดอิทธิพลได 32, 48, 14,
25, 7, 10, 15 คา ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติ เปน 0.837, 0.926,
0.825, 0.803, 0.877, 0.748, 0.902 เทา ตามลําดับ
2.2 นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการสืบเสาะ แผนภูมิ
มโนทัศน แบบอุปนัยหรือนิรนัย แบบโครงงาน แบบบูรณาการ แบบปฏิบัติการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ไมแตกตางจากการสอนแบบปกติ โดยสามารถคํานวณคาขนาดอิทธิพลได 10, 7, 2, 2, 2, 2 คา ตามลําดับ มีคาเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.530, 0.356, 1.086, 0.863, 1.000, 0. 590 ตามลําดับ
คําสําคัญ : การวิเคราะหอภิมาน, วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร, คาขนาดอิทธิพล
ABSTRACT
Methods of teaching and learning are the basic necessity organization to increase the
efficiency and effectiveness of learning and teaching. There were many researches involving
methods of teaching and learning for mathematics learning of secondary levels. Their study
findings are both congruent and argumentative with one another. In order to attain a conclusion
from these researches relating to methods of teaching and learning which affect mathematics
learning of secondary levels. This study aimed 1) to determine the characteristics and a conclusion
of the researches involving in methods of teaching and learning which could affect on learning
achievement of mathematics of secondary levels. 2) to compare methods of teaching and learning
mathematics of secondary levels with the conventional instruction approach which could affect
on learning achievement of mathematics. The samples used in the study were 176 researches of
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the graduate studies level form the public universities which registered 6–12 credits printed and
disseminated during 2002 – 2011. The intrument for data collection is characteristics analyze of
researchs. The statistical procedures i.e. descriptive statistics, value of the effect size and Binomial
Test.
The results of the study could be summarized as follows:
1. The synthesized of researches on methods of teaching and learning which Affect
mathematics learning of secondary levels which search in thailis during 2002–2011. When
distinguish variable of research characteristics, the following were found most researches.
1.1 Variable of characteristics of researchers and researches, the following were
found Mahasarakham University produced researches. The researches were studied by the
mathematics field or the mathematics instruction field. Year of publications was 2008.
1.2 Variable of methodological researches, the following were found Data sources
were from samples. Ratio of samples was customize themselves. Time for experimenting was more
8 weeks. The samples were selected probability sampling. The studies were conducted with first
year student secondary level. Characteristics of hypotheses were directional hypotheses. The
research models were used randomized control group pretest-posttest design. Two groups of
population or sample, each group with 31 -40 subjects, were used. Number of independent
variable and the dependent variable were used one variable are equal. Independent variable was
methods of teaching and learning. Dependent variable was learning achievement. The instrument
used was a learning achievement test. The instrument qualities were checked in 4 aspects: validity,
reliability, difficulty, and discriminating power. The conclusions of the research were summarized
on hypothesis. Results of the research were used truely. The statistics utilized were mean,
standard deviation and variance. The statistic for testing hypotheses was t – test.
1.3 Variable of methods of teaching and learning for mathematics learning of
secondary levels, the following were found. The research analysis of the students. Form of
learning was the development of thinking processes. Learning styles were learning individually and
group. Method of teaching and learning was collaborative learning.
2. The results of comparison between methods of teaching and learning, and the
conventional instruction which could affect on learning achievement of mathematics, the
following were found.
2.1 The student was taught through methods of teaching and learning by using the
computer-assisted instruction program, collaborative learning, group process learning, constructivist
leaning, CIPPA model leaning, 4 MAT learning, mathematical processes learning showed higher
mathematics learning achievement than what those were taught by the conventional instruction
approach at the .05 level of significance. Value of the effect size of these methods of teaching and
learning were 32, 48, 14, 25, 7, 10, 15 respectively and the average achievement of mathematics
learning than those were 0.837, 0.926, 0.825, 0.803, 0.877, 0.748, 0.902 respectively
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2.2 The student was taught through methods of teaching and learning by using
inquiry process learning, concept mapping learning, inductive or deductive learning, project
learning , integration learning , and workshop learning showed achievement of mathematics
learning not different from what those were taught. In computing value of the effect size were 10,
7, 2, 2, 2, 2 respectively and the average value of the effect size were 0.530, 0.356, 1.086, 0.863,
1.000, 0. 590 respectively.
Keywords : Meta–Analysis, Methods of teaching and learning mathematics, Value of the effect size
บทนํา
ปจจุบัน สภาพการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรูในกลุ มสาระการเรี ยนรู คณิ ตศาสตรยั งไม ประสบความสํ าเร็ จ
เทาที่ควร นักเรียนยังมีพื้น ฐานคณิตศาสตรไมดีม าจากชั้นตนๆ ไมเขาใจหลักการและความคิดรวบยอด ไมมีทั กษะ
การคิดคํานวณ มีจุดบกพรองเกี่ยวของกับการนับทักษะการคิดคํานวณความสะเพรา ความคิดรวบยอดและการแปลง
ภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญ ครูจะเปน ผู
อธิบายตัวอยาง 2-3 ตัวอยาง บอกใหนักเรียนทุกคนไปทําแบบฝกหัด นักเรียนบางคนเขาใจและทําแบบฝกหัดได แต
นักเรียนสวนใหญไม เขาใจและทําแบบฝกหัดไมไดเลย ทํ าใหเ กิดความรูสึกท อแท เบื่อหนายและไมสนใจที่จะเรีย น
คณิตศาสตรตอไป (สุวร กาญจนมยูร และคณะ. 2543 : 39-41) และจากหลักฐานการประเมิน คุณภาพทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมที่ผานมา พบวามีหลายประการ ปญหาที่ไดรับความสนใจมาก คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาอยูในเกณฑต่ํา (กรมวิชาการ. 2551 : 1) ซึ่งเปน สิ่งที่ควร
ศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบหลายๆประการทั้งในดานตัวครู นักเรียน หลักสูตร และสภาพแวดลอมตางๆ
ที่สงผลกระทบตอการเรียนรูของนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอน
จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาจากโครงการ
พัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ในชวงป พ.ศ.2545-2554 พบวาประเทศไทยมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งพบวามีผลการวิจัยที่หลากหลายทั้งสอดคลองและขัดแยงกัน ดังนั้นจึงมี
ความจําเปน ในการศึกษาผลงานวิจัยดั งกล าว โดยการหาวิ ธีการสั งเคราะห งานวิ จัยที่เ ชื่ อถื อได มีระเบี ย บวิ ธีก าร
สังเคราะหที่นํามาใชได ซึ่ง ผลการสังเคราะหที่ไดรับจะมีความกวางขวางและลุมลึกมากกวาที่จะไดรับจากงานวิจัยแต
ละเรื่อง (นงลักษณ วิรัชชัย และทิศนา แขมมณี. 2546 : 24) เพื่อใหไดขอสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนคณิ ตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ที่ชัดเจนขึ้นจึงสมควรที่จะนํามาสังเคราะหเพื่ อสรางขอสรุป รวมเป นองค
ความรู ซึ่งผลการสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดองคความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เ ปน
ระบบมีความชัดเจน และเปนประโยชนในการปรับปรุง และการดําเนิน การในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา ใหดียิ่งขึ้นตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและหาขอสรุปของงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2. เพื่อการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา กับการสอนแบบปกติ ที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
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ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร ไดแก งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหในครั้งนี้ เปนปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ รายงานการ
คนควาอิสระ ที่มีการลงทะเบียน 6–12 หนวยกิต ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ประเทศไทย ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ในชวงป พ.ศ. 2545 –
2554 ซึ่งสืบคนรายชื่อวิจัยจากฐานขอมูล ThaiLis ซึ่งเปน ฐานขอมูลที่จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส
(Digital Collection) จํานวน 297 เรื่อง
2. กลุมตัวอยาง งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหในครั้งนี้ เปนปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ และ
รายงานการคนควาอิสระที่มีการลงทะเบียน 6–12 หนวยกิต ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ของรัฐในประเทศไทย ที่ได จัดทํา ในชวงป พ.ศ.2545–2554 ซึ่งสืบคน รายชื่อวิจัยจากฐานขอมูล Thailis ซึ่งเป น
ฐานขอมูลที่จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) จํานวน 176 เรื่อง ซึ่งใชเกณฑในการ
คัดเลือกงานวิจัย คือ เปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับ มัธยมศึกษา เปนงานวิจัย
เชิงทดลองที่มีการศึกษาตัวแปรวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ที่มีการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของตัวแปรวิธีการสอนกับการสอนแบบปกติ และเปน งานวิจัยที่จะตองมีการ
รายงานมีคาสถิติที่จําเปนและเพียงพอสําหรับการแปลงคาสถิติเหลานั้นใหกลายเปนคาขนาดอิทธิพล (Effect size)
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.1 ตัวแปรตน คือ ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ไดแก
3.1.1 ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของผูวิจัยและเอกสารงานวิจัย
3.1.2 ตัวแปรวิธีดําเนินการวิจัย
3.1.3 ตัวแปรที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
3.2 ตัวแปรตาม คือ คาขนาดอิทธิพลของงานวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวิเคราะหคุณลักษณะงานวิจัย แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังผูวิจัยและเอกสารงานวิจัย
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเ คราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติบรรยาย คํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมู ล
คุณลักษณะงานวิจัย
2. วิเคราะหเพื่อตอบสมมุติฐานของงานวิจัย
2.1 วิเคราะหเปรียบเทียบวิธีการสอนคณิตศาสตรจากการสังเคราะหงานวิจัยกับการสอนปกติ โดยใช
การคํานวณคาขนาดอิทธิพลตามวิธีของกลาส และหาคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
2.2 ทดสอบความแตกต างของคา ขนาดอิท ธิ พลระหว า งตั ว แปรวิ ธีก ารสอนคณิ ตศาสตร จากการ
สังเคราะหงานวิจัยกับการสอนปกติ โดยใชการทดสอบไบโนเมียน (Binomial Test)
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การวั ด ผลการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการจากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา เมื่อ
จําแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย พบวางานวิจัยมีขอสรุปดังตอไปนี้มากที่สุด
1.1 ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของผูวิจัยและเอกสารงานวิจัย พบวาสถาบันที่ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรีย นการสอนคณิตศาสตร ระดั บมัธยมศึ กษา คือ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คิดเปน ร อยละ 40.91
รองลงมาคื อ มหาวิท ยาลัยขอนแก นจํ านวน 40 เล ม คิ ดเป นร อยละ 22.73 สาขาของงานวิจั ยที่ศึกษา คื อ วิ ชา
คณิตศาสตร/การสอนคณิตศาสตร คิดเปนรอยละ 38.07 รองลงมาคือ สาขาการมัธยมศึกษาจํานวน 43 เรื่อง คิดเปน
รอยละรอยละ 24.43 และปที่พิมพเผยแพร คือ ป พ.ศ. 2551 คิดเปนรอยละ 18.18 รองลงมาคือ ป 2550 คิดเปน
รอยละ 15.91
1.2 ตั วแปรวิธีดํ าเนิ นการวิ จัย พบวา แหลงข อมู ล คื อ มาจากกลุ ม ตั วอย า ง คิด เป น รอ ยละ 93.75
การกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยาง คือ กําหนดเอง คิดเปนรอยละ 96.02 ระยะเวลาที่ใช คือ มากกวา 8 สัปดาห
คิดเปน รอยละ 36.93 การเลือกกลุมตัว อยาง คือ แบบอาศัยความน าจะเปน คิ ดเปน รอยละ 93.75 ระดับชั้นของ
ประชากรหรือกลุ ม ตั ว อยางศึ กษา คือ นั ก เรีย นระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 คิ ดเป น ร อยละ 28.98 ลั ก ษณะการ
ตั้งสมมติ ฐาน คือ การตั้ งสมมติฐานแบบมี ทิศทาง คิ ดเป น ร อยละ 49.43 แบบแผนการวิ จั ย คื อ Randomized
Control Group Pretest–Posttest Design คิดเปน รอยละ 33.52 จํานวนกลุมของประชากรหรือกลุมตัวอยาง คือ
จํานวน 2 กลุม คิดเปนรอยละ 63.64 จํานวนตัวอยางของกลุมทดลองและกลุมควบคุม คือ 31-40 คน คิดเปนรอยละ
52.27 จํานวนตัวแปรอิสระและจํานวนตัวแปรตามใช 1 ตัวเทากัน มากที่สุด ตัวแปรอิสระ คือ วิธีสอนหรือการเรียน
การสอน คิ ดเปนรอยละ 67.05 สวนตั วแปรตามที่มีการศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป นรอยละ 52.27
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปน รอยละ 48.86 การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือมีการตรวจสอบทั้ง 4 ดาน คือ ความเที่ยงตรง ความยากงาย อํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นคิดเปนรอยละ
65.34 การสรุปผลการวิจัย คือ มีการสรุปผลตามสมมุติฐานการวิจัย คิดเปนรอยละ 91.48 การนําผลการวิจัยไปใช คิด
เปน ร อ ยละ 80.11 สรุ ปได ว า ข อ ความรู ที่ ได สามารถนํ าไปใช ได จ ริ ง สถิติ พื้น ฐาน คื อ รอ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 70.45 และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ t-test คิดเปนรอยละ 66.48
1.3 ตัวแปรที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา พบวางานวิจัยมีการ
วิเคราะหลักษณะผูเรียน คิดเปนรอยละ 73.30 รูปแบบการจัดการเรียนรู คือ แบบพัฒนากระบวนการคิด คิดเปน
รอยละ 63.64 ลักษณะการจัดการเรียนรู มีทั้งการจัดการเรียนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม คิดเปนรอยละ 38.07
วิธีการจัดการเรียนการสอน คือ การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู คิดเปนรอยละ 27.27
2. ผลการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการสอน กับการสอนแบบปกติ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร การเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู การเรียนแบบกระบวนการกลุม การเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต การเรียนรูแบบซิปปา
การเรียนรูแบบ 4 MAT การเรียนรูโดยเนนกระบวนการทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่ไดรบั การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาขนาดอิทธิพลของวิธีการสอน พบวา
วิธีการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร วิธีการสอนแบบรวมมือกัน เรียนรู วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุม วิธีการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต วิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรี ยนรูแบบซิปปา วิธี การสอนโดยใชกิจ กรรมการ
เรียนรูแบบ 4 MAT วิธีการสอนโดยเนนกระบวนการทางคณิตศาสตรสามารถคํานวณคาขนาดอิทธิพลได 32, 48, 14,
25, 7, 10, 15 คา ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติ เปน 0.837, 0.926,
0.825, 0.803, 0.877, 0.748, 0.902 เทา ตามลําดับ และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการสืบเสาะ แผนภูมิมโนทัศน แบบอุปนัยหรือนิรนัย แบบโครงงาน แบบบูรณาการ แบบปฏิบัติการ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไมแตกตางจากการสอนแบบปกติ
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อภิปรายผล
1. คุณ ลัก ษณะและขอสรุ ปของงานวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยววิ ธีก ารจัดการเรี ยนการสอน ที่ สงผลตอ การเรีย น
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัย
ดังกลาวเปดทําการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจึงทําใหมีงานวิจัยที่เ กี่ยวของ
กันวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรมากกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ และงานวิจัยจากสาขาวิชาคณิตศาสตรหรือการ
สอนคณิตศาสตรมากที่สุด เพราะตัวแปรของงานวิจัยที่ผูวิจัยศึกษาในครั้งนี้เปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาคณิตศาสตรโดยตรง ปที่พิมพเผยแพรม ากที่สุด คือ ปพ.ศ.2551 วิธีการเรียนการสอนตาม
ตัวแปรผูวิจัยที่ศึกษามากที่สุด คือ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู อาจเนื่องมาจากการเรียนแบบรวมมือกัน เรียนรูทํา
ใหผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลวรรณ โพธิบัณฑิต (2543 : 124)
แหลงขอมู ลมาจากกลุม ตัวอย างมากที่สุด อาจเนื่องมาจากงานวิจัยที่ศึกษาเปน งานวิจั ย เชิงทดลองจึงนิ ยมใชกลุ ม
ตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของประชากรระยะเวลาที่ใชมากที่สุด คือ มากกวา 8 สัปดาห อาจเนื่องมาจากเปน ระยะเวลา
ที่เหมาะสมกับแตละเนื้อหาตามที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ. 2535 : 71)
การกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางจากประชากร โดยผูวิจัยเปนผูกําหนดเองและการเลือกลุมตัวอยางใชการเลือก
แบบอาศัยความนาจะเปนมากที่สุด อาจเนื่องมาจากมีความสะดวกไมซับซอนงายตอการปฏิบัติและไดกลุมเปาหมาย
ตรงตามจุดประสงค ที่ตองการศึกษา ระดับชั้นของประชากรหรือกลุมตัวอยางของงานวิจัยศึกษากับนักเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 1 มากที่สุด อาจเนื่องมาจากงานวิจัยมาจากสาขาวิชาคณิตศาสตรซึ่งสังกัดอยูในภาควิชามัธยมศึกษา
และเนื้อ หาในระดับชั้น นี้มีไมมี ความยากซั บซอ นจนเกิ นไป จึ งทํา ใหมีงานวิจัยที่ศึกษากับระดับมัธยมศึก ษาป ที่ 1
มากกวาระดับชั้ นอื่น ลักษณะการตั้งสมมติฐานใชก ารตั้ งสมมติฐานแบบมีทิศทางมากที่ สุด ซึ่ งสอดคลอ งกับดลฤดี
จันทรกุญชร (2540 : 96) อาจเนื่องมาจากงานวิจัยเชิงทดลองตองการตัดสินวาสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบแตกต างกัน
หรือไม (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 36) แบบแผนการวิจัยที่ใชม ากที่สุดคือ แบบ Randomized Control Group
Pretest – Posttest Design เพราะเปนการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ของงานวิจัย จํานวน
กลุมของประชากรหรือกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ จํานวน 2 กลุม จํานวนตัวอยางของกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
มากที่สุดคือ 31-40 คน (ดลฤดี จันทรกุญชร. 2540 : 95) จํานวนตัวแปรอิสระและจํานวนตัวแปรตามใช 1 ตัวเทากัน
ตัวแปรอิสระที่ใชมากที่สุด คือ วิธีสอนหรือการเรียนการสอน ตัวแปรตามที่ใชมากที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชม ากที่สุด คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเนื่องมา
จากตัวแปรตามในงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห คือ ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจึงทําใหมีการใชแบบทดสอบ
วัดผลสัม ฤทธิ์ ซึ่งเปน เครื่ องมือ ที่เ หมาะสมในการเก็ บรวบรวมขอมู ลมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล องกั บ นาตยา บุญ เรื อง
(2547 : 82) การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่อ งมือมีการตรวจสอบ ทั้ ง 4 ดาน คือ ความเที่ยงตรง ความยากงา ย
อํานาจแนก และความเชื่อมั่น (สุพัฒน สุกมลสันต. 2535 : 114) ซึ่งเปน การยืน ยัน คุณภาพของเครื่องมือไดวามี
ความนาเชื่อถือ สถิติพื้นฐานที่ใชมากที่สุด คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 :
101) สถิติทดสอบสมมติฐานคือ t-test มากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหเปนงานวิจัยเชิง
ทดลองซึ่ งเปนการเปรี ยบเทีย บระหวางกลุม ตัวอยางกับกลุ มควบคุ ม ซึ่งนิย มใช t-test ทดสอบสมมุติฐาน (บุญชม
ศรีสะอาด. 2543 : 109)
2. การเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการสอน กับการสอนแบบปกติ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
ใชบทเรียนโปรแกรม คอมพิวเตอรชวยสอน และการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู การเรียนแบบกระบวนการกลุม การ
เรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต การเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) การเรียนรูแบบ 4 MAT การเรียนโดย
เนนกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
โดยผลการศึกษาดังกลาวสอดคลอ งกับผลการศึกษาที่พบวานักเรียนที่เ รีย นดวยบทเรียนคอมพิวเตอร มีผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (สุรพันธ ประพันธพจน. 2547 : 123 124) และการใชคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับวิธีการสอนแบบเดิมไดผลดีกวาใชวิธีการสอนแบบเดิม เพียงอยางเดียว
(Ash. 2006 : 2871-A) นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ระหวางวิธีเรียนแบบ STAD
และ TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียน (กมลวรรณ โพธิบัณฑิต. 2543 :136-137) และการใชวิธีการ
เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลกระทบในดานบวกตอการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคลของนักเรียน
(Whicker. 1999 : 1951-A) นักเรียนที่เรียนแบบกระบวนการกลุม จะทําใหสมาชิกในกลุม มีการพัฒนาสอดคลองกับ
เกณฑที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ สมาชิกในกลุมสามารถปฏิบิติงานตางๆ ไดเสร็จเร็วขึ้น ทําใหนักเรียนเก ง
ปานกลาง ออน มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรเมื่อเรียนเสร็จสิ้น ซึ่งเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสําคัญมากตอ
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร นั่นคือ ถานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรก็จะสงผลถึงผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียนใหสูงขึ้น (Henry.1997 : 1607 –A) นั กเรียนที่เรี ยนดวยตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติ วิสต และวิ ธีเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร และการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (ภาวิ ณี
คําชารี. 2550 : 112) นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบสืบเสาะหาความรูจะที่ทําให
นักเรียนไดรวมกันวางแผนการปฏิบัติภาระงาน รวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและกลุม ทําใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีความกระตือรือรนชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคม การปฏิสัมพัน ธ
ตอกันในเชิงบวกและสงผลตอการพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 12) และนักเรียนที่
เรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) มีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยจะ
เห็นไดจากคะแนนการทดสอบกอนเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 11.74 คิดเปนรอยละ 39.13 กับคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
หลังเรียน ที่มีคาเฉลี่ย 22.74 คิดเปน รอยละ 75.80 นั่นคือนักเรียนมีความหนาในการเรียนเพิ่ม ขึ้น เทากับ 0.6024
หรือคิดเปนรอยละ 60.24 (จันที สิทธิศาสตร . 2549 : 117) จากผลการศึกษาของงานวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงให
เห็นวาการนําวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกลาวมาใชในการจัดการเรียนการสอนจะทําใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ ซึ่งสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพได ทั้งนั้นผูสอนควรเลือกใชใหเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผูเรียน เนื้อหาของบทเรียนและตาม
ความเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน สวนผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใชใชกระบวนการสืบเสาะ แผนภูมิม โนทัศน แบบอุปนัยหรือนิรนัย แบบ
โครงงาน แบบบูรณาการ แบบปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา การเลือกใชวิธีการจัดการเรียนการสอนอยาง
ใดอยางหนึ่งใน 6 ประเภทที่ศึกษานี้ ใหผลไมแตกตางกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบปกติ แสดงใหเห็นวาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีผูวิจัยมาแลวนั้น ไมสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาการสอนแบบปกติมากที่สุด คื อ การเรียนแบบรวมมือกัน เรียนรู ดังนั้น ครูผูสอน ควรใหความสําคัญ ตอการ
จัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการ
คิดและแกปญหาในการเรียนคณิตศาสตร
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1.2 จากผลการวิจัยพบวา วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวาการสอนแบบปกติ สวนใหญเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกวิธีการใหนักเรียนไดรวมกันเรียนรู เ ปน
กลุม ไดลงมือทํางานรวมกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนควรเนน ใหนักเรียนไดรวมกัน เรียนรูโดย
สอดแทรกกระบวนการกลุม ซึ่งเปนการฝกนักเรียนใหสามารถทํางานรวมกันและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลของงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ในระดั บประถมศึ กษา เพื่อ ใหได ขอสรุ ปเกี่ ยวกั บวิ ธีการจั ดการสอนเพื่อนํ าไปใช ในการพัฒนาและเพิ่ม ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา
2.2 การสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหอภิมาน ทําใหไดขอสรุปที่เปน ภาพรวมของงานวิจัยและ
ขอคนพบใหมๆ ที่นาสนใจเปนประโยชนตอการศึกษาและพัฒนางานวิจัยเปนอันมาก จึงควรมีการสังเคราะหงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะวิชาที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ เพือ่ เปนแนวทางในการนําขอสรุปไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป
2.3 การสังเคราะหงานวิจัยนั้นนอกเหนือจากการวิเคราะหอภิมานตามวิธีการของ Glass แลวยังมีอีก
หลายวิธี เชน วิธีการของ Hunter วิธีการของ Hedges เปนตน ผูวิจัยสามารถเลือกใชอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยัง
สามารถทําการสังเคราะหงานวิจัยในเรื่องเดี่ยวกันแตตางวิธีการ แลวนํามาเปรียบเทียบเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการวิจัย
และเปนแนวทางในการพัฒนาการสังเคราะหงานวิจัยตอไป
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