
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model 
เพื่อส่งเสริผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

นางเทพนรินทร์  ลาพาสระน้อย 

 บทคัดย่อ 

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

3CLS Model เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model เพ่ือส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

3CLS Model เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model เพ่ือ

ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย

ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความต้องการของนักเรียน 

ความต้องการของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการ

สอนคณิตศาสตร์ และผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค 3CLS Model เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย 

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 22 

แผน จำนวน 22 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ

จากนั้นตรวจสอบ ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้

ของรูปแบบการจัด การเรียนรู้ โดยนำแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญไปทำการศึกษานำร่อง แบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย 

และแบบภาคสนาม นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษานำร่องมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้

* ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต  
จังหวัดปทุมธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 



  x

และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง ขั้นตอนที่ 3 

การศึกษาผลการทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  3CLS Model  เพ่ือ

ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โดยใช้แบบแผนการทดลอง (One Group Pretest and Posttest Design)  กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง  6  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 45 

คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็น

นักเรียนที่คละความสามารถ  โดยมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน เวลาที่ใช้

ในการจัดกิจกรรม  22 ชั่วโมง ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบจำนวน 22 แผน หาประสิทธิภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ มีประสิทธิภาพ 86.19/85.78 และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล

การใช้รูปแบบการจัด   การเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (    ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และสถิต ิt – test  แบบ Dependent Samples   
 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
      1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model 
เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์นโนบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวคิด ทฤษฎี หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาตามความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ และ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model เป็นรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
                  2. ผลการสร้างและพัฒนาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค            
3CLS Model เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างบรรยากาศในการเรียน (Create a 
learning atmosphere) ขั้นการเชื่อมโยงความรู้เดิม (Connect knowledge) ขั้นการสร้างเทคนิค   
การคิด (Create thinking techniques) ขั้นการจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning 
exchange group activities) ขั้นการสรุปและประเมินผล (Summary and evaluation) ผลการ
สอบถามความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการจัด      



การเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.08, S.D.= 0.50) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้           
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.19/85.78  ซึ่งเท่าเกณฑ ์85/85 ที่กำหนดไว้   
                 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS  Model  เพ่ือส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS  Mode หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

       4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model เพ่ือส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า  

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS  Model              

อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D = 0.84)  

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต  
จังหวัดปทุมธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 


