
บทที ่3 
 

วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

ในการศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 
กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั จ านวน 39 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1.  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยใชก้าร

เรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ  านวน 5 แผน ใชเ้วลาเรียน
แผนละ 2 ชัว่โมง  รวมเวลาทั้งหมด 10 ชัว่โมง 

2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก เป็น
แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก เพื่อวดัและประเมินความคิดรวบยอดและการแกปั้ญหาเร่ือง
ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  จ านวน 30 ขอ้  

3.  แบบการเขียนบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครู 
4.  แบบการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
1.  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดย

วิเคราะห์ขอบข่ายเน้ือหา สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัชั้นปี ค าอธิบาย
รายวิชาคณิตศาสตร์  

1.2  ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และแนวคิดของการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน  

1.3  ก าหนดขอบเขตเน้ือหาในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ  านวน 5 แผนดงัน้ี แผนท่ี 1 เร่ือง ลกัษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก      

              แผนท่ี 2 เร่ือง ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก        
     แผนท่ี 3 เร่ือง ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก        
     แผนท่ี 4 เร่ือง การแกปั้ญหาสถานการณ์เก่ียวกบัปริมาตรและความจุ    
     แผนท่ี 5 เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุ    

แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ใชเ้วลาเรียนแผนละ 2 ชัว่โมง รวมเวลาทั้งหมด 10 ชัว่โมง 
1.4   ก าหนดล าดบัขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานตามรูปแบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกระบวนการ
ท างานของสมองของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั (PRC BBL Model) ดงัน้ี 

ล าดบัขั้นท่ี 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง  การใชกิ้จกรรมบริหารสมอง (Brain Gym)              
การเคล่ือนไหวแบบต่างๆซ่ึงอาจมีการใชเ้กมหรือเพลงประกอบขณะท ากิจกรรม 

ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ การน าเสนอความรู้ใหม่ท่ีมีความหมายจากส่ิงใกลต้วั
นกัเรียน  เรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจริงดว้ยส่ือวตัถุสามมิติท่ีสีสันเขม้สะดุดตา (Intensity) แสดงแทน
ความเขา้ใจในการปฏิบติัดว้ยการใชภ้าพ และเรียนรู้การเขียนในรูปสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก การรวบรวมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาลงมือปฏิบติัซ ้ าๆหลายคร้ัง    
อาจใชก้ารสร้างช้ินงาน การปฏิบติัแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป  สรุปความคิดรวบยอดบทเรียนดว้ยการพดูและ การเขียน  
ล าดบัขั้นท่ี 5 ขั้นน าไปใช ้ นกัเรียนประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ปัญหา

ใหม่ๆ  ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือขยายความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริง 
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1.5  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนมีองคป์ระกอบดงัน้ี   

1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
2.  ตวัช้ีวดั 
3.  สาระส าคญั 
4.  สาระการเรียนรู้ 
5.  ภาระงาน/ ใบงาน  
6.  การวดัและประเมินผล 
7.  ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดบัขั้น 
9.  เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนใบงาน (Rubrics) 

1.6  น าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน (ดูรายช่ือ
ผูเ้ช่ียวชาญ ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนจดัการเรียนรู้ (IOC) ดา้นจุดประสงค ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและอุปกรณ์ และการวดัประเมินผล โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน 3 ระดบั คือ 
เหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่เหมาะสม (-1) น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญค านวณหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00 (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค) และผูเ้ช่ียวชาญได้
ใหข้อ้เสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติมอยู ่2 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน การเร่ิมตน้ดว้ยรูปคล่ีทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ควรใช้
ส่ือการเรียนรู้ดิจิตอลของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้
นกัเรียนเห็นรูปคล่ีท่ีชดัเจน  เร้าความสนใจของนกัเรียน และเป็นการให้ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนได้
หลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจไดม้ากข้ึน 

  2.  ขั้นสรุป ควรมีการคาดการณ์ผลของผูเ้รียน วา่จะสรุปไดอ้ยา่งไร 
เพราะเป็นความคิดรวบยอดส าคญัท่ีนกัเรียนควรไดข้อ้สรุป และจะตอ้งซ่อมเสริมใหน้กัเรียน กรณี
ท่ีไม่บรรลุผลดงักล่าว 

1.7  น าแผนการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได ้ไปปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ 
ของผูเ้ช่ียวชาญประเมิน   

1.8  น าแผนการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามผลการ
ประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปใชก้บันกัเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั   ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  39  คน     

 



31 

 

2.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเร่ืองปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก วดัและประเมินความคิดรวบยอดและการแกปั้ญหา เร่ือง
ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก จ านวน 30 ขอ้ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างตามล าดบั
ขั้นตอนดงัน้ี 

2.1  ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี จากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2.2  วเิคราะห์จุดประสงคแ์ละเน้ือหา เพื่อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 50 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตำรำง 1  วเิคราะห์จุดประสงคแ์ละเน้ือหา เพื่อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
 
จุดประสงคท่ี์ แบบทดสอบ 

ขอ้ท่ี 
แผนจดัการเรียนรู้ วดัและประเมินผล 

ในดา้น 
1.  1 - 5    ลกัษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ความคิดรวบยอด 
2. 6 - 10    ลกัษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ความคิดรวบยอด 
3. 11 - 15    ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ความคิดรวบยอด 
4. 16 - 30    ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

   ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 ความคิดรวบยอด 

5. 31 - 40    การแกปั้ญหาสถานการณ์เก่ียวกบั 
       ปริมาตรและความจุ 

 การแกปั้ญหา 

6. 41 - 50    การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตร 
       และความจุ    

 การแกปั้ญหา 

 
 2.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปริมาตรและความจุของ

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ตามโครงสร้างและรูปแบบท่ีก าหนด 
2.4  น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างและเน้ือหา เพื่อหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ในดา้นจุดประสงค ์การใชภ้าษาท่ีชดัเจน 
ระดบัความยากง่ายมีความเหมาะสมกบัวยัและสามารถใชว้ดัความรู้ไดจ้ริง โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมิน 3 ระดบั คือ เหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่เหมาะสม (-1) น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
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ค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00 (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ค) 
และผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบแต่ละขอ้ สรุปไดด้งัน้ี 

ขอ้ท่ี 3  ควรปรับขอ้ความ 4 ซม. ท่ีแสดงความกวา้งของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก จาก
ดา้นขา้งของรูป ไปไวด้า้นล่างของรูปเพื่อแสดงต าแหน่งความกวา้งไดถู้กตอ้ง 

ขอ้ท่ี 7  จากขอ้มูลของโจทยท่ี์แสดงรูปภาพของกล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากมีความ
กวา้ง 5 ซม. ยาว 10  สูง 8 ซม. โจทยต์อ้งการหาความยาวของริบบิ้นติดรอบปากกล่อง 1 รอบ 
ดงันั้นควรปรับตวัลวงท่ีน่าจะเป็นไปไดคื้อ 33 และ 36 เพราะนกัเรียนอาจค านวณจาก 10 + 10 + 
5+8 = 33หรือ 10 + 10 + 8+8 = 36 

ขอ้ท่ี 8  มีค  าตอบท่ีถูกอยู ่2 ค าตอบคือ ขอ้ ค. และขอ้ ง. 
ขอ้ท่ี 10  จากขอ้ความโจทย ์กล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากขนาดกวา้ง 2 น้ิว ยาว 2 น้ิว 

สูง 5 น้ิว  จดัวางบนพื้นท่ีมุมหอ้งขนาดกวา้ง 4 น้ิว  ยาว 10 น้ิว  ไดก่ี้กล่อง  
ควรปรับขอ้ความของค าถามในโจทย ์จากไดก่ี้กล่อง เป็นไดม้ากท่ีสุดก่ีกล่อง เพราะสามารถจดัวาง
กล่องไดโ้ดยไม่เตม็พื้นท่ีได ้

         ขอ้ท่ี 31 จากขอ้ความโจทย ์ตอ้งการจดัวางกล่องทรงลูกบาศกด์งัภาพ จะจดัได้
ทั้งหมดก่ีกล่อง ควรปรับขอ้ความค าถามโจทยเ์ป็น จะบรรจุไดท้ั้งหมดก่ีกล่อง เพราะรูปภาพ
ประกอบของโจทยแ์สดงการบรรจุทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากเล็กลงในทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากใหญ่ 

ขอ้ท่ี 38 ให้พิจารณาระยะความยาว 6 น้ิว เป็นระยะความยาวของไมท้่อนในหรือ
ความยาวกรอบ 

ขอ้ท่ี 37  ตวัลวงง่ายไป 
         ขอ้ท่ี 44  จากขอ้ความโจทย ์ขนมปังทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก กวา้ง 12 ซม. ยาว 20  

ซม. สูง 5 ซม.  น ามาตดัเป็นแผน่ 10 เท่าๆกนั ขนมปังแต่ละแผน่มีปริมาตรเท่าใด 
ควรปรับขอ้ความในโจทยเ์ป็น น ามาตดัเป็นแผน่ 10  แผน่เท่าๆกนั จะท าให้ส่ือ

ความหมายไดช้ดัเจนมากข้ึน 
2.5  น าแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญประเมิน

น ามาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกคร้ัง แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะให้เรียบร้อย 

2.6  น าแบบทดสอบไปทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยัท่ีเรียน เร่ือง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
มาแลว้ จ านวน 120 คน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของขอ้สอบ หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก 
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(r) ของแบบทดสอบ โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้สอบของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั  ซ่ึงใช้
ตาราง CHUNG THE FAN กลุ่มสูง กลุ่มต ่า 27%   

2.7  พจิารณาขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.31 ถึง 0.79 และค่าอ านาจ 
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.25 ข้ึนไป หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder 
Richardson) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 โดยน าค่าสถิติท่ีไดม้าใชพ้ิจารณาเพื่อปรับปรุงและ
พฒันาแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพครอบคลุมทุกจุดประสงค ์จ านวน 30 ขอ้ (ผลการวเิคราะห์ค่าความ
ยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก แสดงในภาคผนวก ค) 

2.8  น าแบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ จดัพิมพเ์พื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 39 คนต่อไป 

3.  สร้างแบบการเขียนบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครู เป็นแบบบนัทึกผลการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนเชิงพฤติกรรม และความสามารถในการเรียนรู้ โดยการสังเกตและตรวจ
แบบฝึกหดั ใบงานของครูในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 5 แผน บนัทึกผลตามล าดบัขั้น
กิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ล าดบัขั้นท่ี 1 ขั้นอุ่นเคร่ือง  ล าดบัขั้นท่ี 2 ขั้นเรียนรู้ ล าดบัขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก   
ล าดบัขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป และล าดบัขั้นท่ี 5 ขั้นน าไปใช ้เพื่อผูศึ้กษาไดท้ราบผลขอ้มูลของการจดัการ
เรียนรู้แต่ละล าดบัขั้นตอน และน าขอ้มูลไปปรับ พฒันาในการจดัการเรียนรู้ในแผนต่อไป โดยมี
ล าดบัขั้นการสร้างดงัน้ี 

3.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการสร้างและใชบ้นัทึกผลการจดัการเรียนรู้  
3.2  สร้างแบบการเขียนบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครู โดยก าหนดประเด็น

การบนัทึกตามล าดบัขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้น  
4.  สร้างแบบการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน เป็นแบบใหน้กัเรียนเขียน

บรรยายเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ โดยมีล าดบัขั้นการสร้างดงัน้ี 
4.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการสร้างและใชบ้นัทึกความคิดเห็นของ

นกัเรียน 
4.2  สร้างแบบการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน โดยก าหนดประเด็นการ

บนัทึกเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้  
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ผูศึ้กษาไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน  จ านวน 5 แผน แผนละ 2 คาบ ใชเ้วลา10 ชัว่โมง ไปสอนกบั
กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั  ปีการศึกษา 
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 2554  จ านวน  39  คน โดยไดเ้ขียนแบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
2.  รวบรวมขอ้มูลจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปริมาตรและความจุ

ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ท่ีนกัเรียนไดท้ าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัจากเรียนจบ
ผา่นไปหน่ึงสัปดาห์ 

3.  รวบรวมขอ้มูล จากแบบบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครูตามล าดบัขั้นการจดั
กิจกรรมของแต่ละแผน ท่ีไดจ้ากการสังเกตผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ความสามารถในการท า
กิจกรรม แบบฝึกหดัและขอ้มูลผลการท าใบงาน ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน จากการ
ตรวจใบงานตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric)  และน าคะแนนมาจดัระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

 
ตำรำง 2  เกณฑพ์ิจารณาคะแนนเพื่อจดัระดบัคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนนแต่ละระดบัคุณภาพ 

 ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
ใบงำนที ่1- 3 7 - 8 5 - 6 3 - 4 0 - 2 
ใบงำนที ่4 - 5 16 - 20 11 - 15 5 - 10 0 -4 

 
4.  รวบรวมขอ้มูลจากการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน จ านวน 5 คร้ัง ซ่ึง

นกัเรียนไดเ้ขียนแสดงความคิดเห็นหลงัจากเรียนจบแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ในประเด็นเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1.  วเิคราะห์ขอ้มูลผลคะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปริมาตรและ
ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พิจารณา
ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพผลการสอน คือจ านวนนกัเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไปไดผ้ลการเรียนระดบั
ดีและดีมาก (ระดบัดีคือ ไดค้ะแนนร้อยละ70-79 ระดบัดีมากคือ ไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80) 

2.  วเิคราะห์ขอ้มูลการใชก้ารเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานจากแบบบนัทึกหลงัการจดัการ
เรียนรู้ของครู ท่ีไดจ้ากการสังเกตผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ความสามารถในการท ากิจกรรม 
แบบฝึกหดัและขอ้มูลผลระดบัคุณภาพของการท าใบงาน  โดยการเขียนบรรยายพรรณนาวเิคราะห์ 
ตามล าดบัขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนและใชส้ถิติค่าร้อยละ  
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3.  วเิคราะห์ขอ้มูลส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีไดจ้ากการเขียนบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน โดยน าเสนอในรูปการ
บรรยายสรุป 

 
 

 


