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 ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

การศึกษาผลของการบันทึกสมุดบันทึกการเรียนรู้และการตรวจการบ้าน โดยวิธีให้ข้อมูลย้อนกลับในวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม               
(ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง 

 ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

Studying result of student’s journal writing and student’s homework checking by giving feedbacks and comments 
of Mathematics (M 41201) of Introduction to logic in mathayom 4; Samkawittayakom Angthong Education Service 
Area Office 

 ชื่อนักวจิัย 

วรินทรา ปั้นงาม 

 ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

พ.ศ. 2551 

 ประเภทของงานวจิัย 

หลักสูตรและการเรียนรู้ 

 ค าส าคัญ 

คณิตศาสตร์  การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

จากการที่ผู้วิจัยได้รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อ่างทอง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สาระเพ่ิมเติมที่มีเนื้อหามากและค่อนข้างยาก เมื่อครูวัดผลด้วยการสอบทดสอบต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่มักจะมีคะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด อาจเนื่องจากนักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน ขาดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี ขาดการฝึกทักษะในการท าแบบฝึกหัด 
และนักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ไม่ดี ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่ตั้งใจเรีย น 
เรียนไม่เข้าใจจึงไม่ท าการบ้าน ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกทักษะ เวลาที่ใช้ฝึกทักษะ ในห้องเรียนอาจไม่
เพียงพอ ครูผู้สอนจึงใช้การบ้านเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือทบทวนบทเรียน ฝึกทักษะและกระบวนการ แต่ผู้วิจัยพบ
ปัญหาว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยท าการบ้าน มีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่เห็นความส าคัญและตั้งใจท าการบ้านอย่างจริงจัง แสดงให้เห็น
ถึงการขาดความรับผิดชอบและการไม่เห็นความส าคัญของการท าการบ้าน ซึ่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาม
โก้วิทยาคมก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้ส ารวจพฤติกรรมในการท าการบ้าน และสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นห้องเรียนเดียวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค 41201) 
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พบว่าพฤติกรรมในการท าการบ้านส่วนใหญ่ของนักเรียนนั้นลอกการบ้านจากเพ่ือนหรือจากเฉลยสูงถึง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
เวลาที่ใช้ในการท าการบ้านต่อวันเฉลี่ย 2 – 3 ชั่วโมง ส่วนวิชาที่มีปัญหาในการท าการบ้านมากที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.10 และนักเรียนรู้สึกในเชิงลบกับวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซ่ึงนักเรียนให้เหตุผลว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ท าให้ไม่อยากเรียน น่าเบื่อ เรียนไม่เข้าใจ และมีสูตรต้องจ ามาก ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ
และวางแผนการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการเรียนรู้หรืออนุทิน (Journal) พบว่าเป็นเครื่องมือการประเมินผลตามสภาพ
จริงอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้ครูทราบเจตคติของนักเรียนได้อีกด้วย 
Borasi&Rose (1989, อ้างถึงใน ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์, 2542) กล่าวถึงประโยชน์ในการเขียนบันทึกการเรียนรู้สรุปได้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) 
ประโยชน์ต่อนักเรียนเอง นักเรียนได้เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในทางบวกและทางลบ นักเรียนได้ทบทวนความเข้าใจ
สิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว 2) ประโยชน์ต่อครู ท าให้ครูทราบปัญหา หรือสิ่งที่ยากส าหรับนักเรียนแต่ละคน ช่วยสะท้อนการสอนของครูซึ่งครู
สามารถน าไปปรับปรุงการสอนของตนเองและวางแผนการสอนในชั่วโมงต่อไป 3) ประโยชน์จากการสนทนาส่วนตัวระหว่างครูกับ
นักเรียนผ่านสมุดบันทึกการเรียนรู้ ครูสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่นักเรียน และช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการมีไมตรีจิต  

ด้วยสภาพปัญหาและการศึกษาเอกสารดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
เพ่ือศึกษาผลของการใช้วิธีตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้อันจะน าไปสู่การ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาผลของการบันทึกสมุดบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2) เพ่ือศึกษาผลของการตรวจการบ้านโดยวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับในวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้และการตรวจ
การบ้านโดยวิธีให้ข้อมูลย้อนกลับในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ขอบเขตของการวจิัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2551 จ านวน 36 คน 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ 1) วิธีการตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของครู และ 2) 

การเขียนบันทึกสมุดบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน  
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบในการท าและการส่งการบ้าน 2) คุณภาพของการบ้าน 3) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ4) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงจากการทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในปีการศึกษา 2550 

 วธิีการวิจัย 

1) ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนการวิจัย 

2) นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค 41201) เรื่อง 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3) ผู้วิจัยได้ชี้แจงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล การเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ และท าข้อตกลง
กับนักเรียน 

 ผลการวจิัย 

1) ผลการตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับและการบันทึกสมุดเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการท า
และการส่งการบ้านของนักเรียนต่อครั้งเฉลี่ย 29.63 คน คิดเป็นร้อยละ 82.31    

2) ผลการตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับ และการบันทึกสมุดเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลให้คุณภาพการบ้านของนักเรียน
อยู่ในระดับดีมาก (  = 13.29 คิดเป็น 90.32)  

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค 41201) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้วิธีการตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับ และการบันทึกสมุดเรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า  ก่อนการใช้วิธีตรวจการบ้านแบบให้
ข้อมูลย้อนกลับ และการบันทึกสมุดเรียนรู้นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง หลังการตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
การบันทึกสมุดเรียนรู้นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับดี (  = 2.95 คิดเป็นร้อยละ 73.75) เมื่อท าการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติของ
ประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples or Paired t-test) พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า การตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ส่งผลให้
นักเรียนท าและส่งการบ้านเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 90.32 และระดับคุณภาพของการบ้านอยู่ในระดับดีมาก อาจเนื่องมาจากสมุดการบ้าน
และการบันทึกสมุดบันทึกการเรียนรู้ ช่วยให้สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม การที่ผู้วิจัยได้ชี้ให้นักเรียน
เห็นข้อบกพร่องของตนเองด้วยการเขียนลงในสมุดการบ้านเป็นรายบุคคล ท าให้สามารถน าไปปรับปรุงข้อบกพร่อง นอกจากนั้นยังเป็น
การแสดงถึงความเอาใจใส่และความตั้งใจของครู ที่จะแก้ไขจุดบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล การที่ครูแจ้งผลการประเมิน
คุณภาพของการบ้านเป็นนั้นช่วยให้นักเรียนได้ทราบความสามารถของตนเอง นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวัยที่ต้องการ
ยอมรับจากครูและเพ่ือน จะเห็นได้จากเมื่อนักเรียนคนใดได้คะแนนการประเมินคุณภาพการบ้าน 3 คะแนนในทุกด้าน หรือได้ปั๊มตุ๊กตา
หมีจากครู นักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจและยังน าไปอวดแก่เพ่ือนๆ ท าให้นักเรียนคนอ่ืนๆ มีแรงจูงใจและความตั้งใจในการท า
การบ้านมากขึ้น ส่วนนักเรียนที่พบข้อสงสัยในระหว่างการท าการบ้านหรือไม่กล้าถามครูในห้องเรียน ก็สามารถเขียนค าถามลงในสมุด
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บันทึกได้เป็นการสื่อสารกับครูโดยตรง และสร้างความคุ้นเคยและไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงน่าจะเป็นเหตุผลที่สนับสนุน
ให้นักเรียนมีความรับผิดในการท าและส่งการบ้าน และคุณภาพของการบ้านอยู่ในระดับดีมาก 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้วิจัยได้น าผลจากการตรวจการบ้านและการบันทึกสมุดบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนมาใช้
เตรียมการสอน เรื่องใดที่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจจะสอนเรื่องนั้นซ้ าอีกครั้ง หรือสร้างแบบฝึกทักษะเพ่ิมเติม การตรวจการบ้านโดย
ให้ข้อมูลย้อนกลับท าให้นักเรียนเข้าใจข้อผิดพลาดของตนเองและเข้าใจบทเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นก ารที่นักเรียนยกตัวอย่างที่
แตกต่างจากครูลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้ทบทวน ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี หรือการเขียนถาม
ข้อสงสัยแล้วได้รับการตอบจากครูนั้นช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นเช่นกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นั กเรียนคิด
อย่างหลากหลายในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปจึงน่าจะเป็นเหตุผลสนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ก่อนการวิจัย
ครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ส ารวจพฤติกรรมการท าการบ้านของนักเรียนและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบการวิจัยเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนมากกว่าร้อยละ 60 ให้ข้อมูลตรงกันว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ท า
ให้ไม่ค่อยอยากเรียน น่าเบื่อ เรียนไม่รู้เรื่อง และมีสูตรต้องจ ามาก หลังจากผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับ และให้
นักเรียนบันทึกสมุดบันทึกการเรียนรู้แล้วพบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนได้บันทึกลงใน
สมุดบันทึกการเรียนรู้ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนเขียนตามประเด็นที่ก าหนดได้อย่างอิสระ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาพูดสื่อสาร
กับครู โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนผิดหลักการใช้ภาษา และครูตอบค าถามของนักเรียนเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายหรือเป็นภาษาพูด ช่วย
สร้างความเป็นกันเองและบรรยากาศที่มีไมตรีจิตต่อกัน  

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1) ครูควรให้ความส าคัญกับการตรวจการบ้าน เนื่องจากนักเรียนที่ส่งการบ้านคาดหวังที่จะได้รับการตรวจจากครูทุกครั้ง ครู
จึงต้องตรวจการบ้านทุกครั้ง เพ่ือไม่ให้นักเรียนเสียก าลังใจ และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนด้วย  

2) หากพบว่านักเรียนท าการบ้านผิดพลาดมาก ไม่ควรเขียนเครื่องหมายผิดมากเกินไป หรือแก้ไขทุกข้ันตอน   
3) ในช่วงแรกนักเรียนอาจจะเขียนสรุปสาระส าคัญด้วยตนเองไม่ได้ ครูควรจะแนะน าหรือยกตัวอย่างการเขียนให้นักเรียน 
4) ควรจัดท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนด้วย เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตาม

ศักยภาพของตนเอง 
5) ในการตรวจการบ้านแบบให้ข้อมูลย้อนกลับต้องใช้เวลาในการตรวจมาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควร

ลดภาระงานของครูในด้านอ่ืน เพ่ือให้ครูมีเวลาในการตรวจการบ้านและเตรียมการสอนมากข้ึน 

 


