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ชื่อรายงานการวิจัย :  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ     
                         และกราฟ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ชื่อผู้วิจัย : ชูฉกาจ ชูเลิศ  
ปีที่ท าการวิจัย        : 2558 

..............................................................................................  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และเพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 45 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ซึ่งเป็นแบบ
ปรนัยเลือกตอบจ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.78 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.950 และแบบวัดเจตคติ
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ทั้งฉบับเท่ากับ 0.814 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

71.67/70.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนดไว้  
2. เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 

 
 

 

(1) 



4 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณา
ช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เกตุม สระบุรินทร์ อาจารย์อ านาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย์  
และอาจารย์ณัฐพล คชาธร ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเอ้ือเฟ้ือสถานที่และอ านวยความ
สะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็น
อย่างดี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เป็นก าลังใจและ
ให้การสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา ส่งผลให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จดังตั้งใจ 
     
           
        นายชูฉกาจ ชูเลิศ 

        สิงหาคม 2558 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโลกในปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความรู้คณิตศาสตร์ 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบู รณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะ
คณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างเป็นคนมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบใน
การคิด มีการวางแผนในการท างาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อกิจการงานที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้น าในสังคม (ยุพิน  พิพิธกุล, 2545) 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้นทุกขณะซึ่งจะเห็น
ได้จากการน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ 
การทหาร วงการธุรกิจ และในด้านการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ในลักษณะการศึกษารายบุคคลโดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การจัดระบบการเรียนการสอนและ
การวางแผนการสอนที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และช่วย
ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญมากในการ
จัดการเรียนการสอนเนื่องจากผู้ เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ครบทุกขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในการเรียนรู้ หากมีระบบการเรียนเนื้อหาที่ดีและสัมพันธ์กับ
ความรู้เดิมจะท าให้มีความเข้าใจในการเรียนได้กระจ่างข้ึน สามารถวิเคราะห์ ตีความในเนื้อหาใหม่บน
พ้ืนฐานของความรู้เดิม เพราะความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้ง่าย
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การทบทวนหรือให้ผู้เรียนได้ย้อนไปคิดในสิ่งที่ตนรู้มาก่อนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ท าการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (เสาวลักษณ์  มโนภิรมย์, 2544) 

ปัญหาส าคัญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส่วนหนึ่งมากจากการขาดแคลนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมไม่หลากหลายการสอนของครูอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากครูผู้สอนไม่ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจและเสริมแรงในการเรียนรู้ ดังนั้นหากครูน าเอาสื่อการเรียนการสอนมาใช้จะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพตนเองมองสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา ง่ายต่อการเข้าใจและรวบรวม
เก็บไว้เป็นความทรงจ าได้ยาวนานขึ้น ครูต้องจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ เพ่ือสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งอาจแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ เรียงจากง่ายไปยาก ฝึกให้คิด
วิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการเรียนเนื้อหานั้นๆเพ่ิมขึ้นและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองเป็นระยะๆ กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการในการ
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พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนจนเกิดการคิด วิเคราะห์ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
ตลอดจนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น(อรุณรัตน์ชารีค า, 2549) 

การน าคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา โดยมีการน าเอาเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ไปพัฒนาเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถ
แสดงเนื้อหาวิชาทั้งที่เป็นตัวหนังสือ รูปภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งแสงสีเสียง ซึ่งท า
ให้ท าให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียน ท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เร้าความสนใจของผู้เรียนให้อยาก
เรียน ซึ่งสนองการเรียนรู้รายบุคคลเป็นอย่างดีเนื่องจากสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีการ
แข่งขันหรือรอยคอยผู้อ่ืน ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนวิธีการเรียนก าหนดเวลาในการท า
ประเมินผลได้ด้วยตนเองทั้งยังสามารถเรียนได้ตามล าพังหรือปรึกษาหารือการท ากิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือนหรือขอค าแนะน าจากครูผู้สอนก็ได้ อีกทั้งยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลาตามความ
ต้องการ 

จากประโยชน์ของการน าเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน
และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตลอดจนเป็น
แนวทางให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 
 2. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  
 
1.3 สมมติฐานของการวจัิย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 
 2. เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
5 ห้องเรียน รวมนักเรียน 192 คน 

2.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  
2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน ท าการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการ
สอน 8 คาบ คาบละ 50 นาที 

4.  ตัวแปรที่ศึกษา 
     4.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
     4.2 ตัวแปรตาม คือ – คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  

    เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
     – เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 
        คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ

ส าหรับครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความคิดเห็นความรู้สึกและอารมณ์ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่
ว่าจะเป็นตัวบุคคลวัตถุ สิ่งของ รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวกเมื่อ
รู้สึกพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ สนับสนุน และแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบเมื่อรู้สึกไม่พึงพอใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่ชอบ ไม่สนับสนุน 

ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างความรู้เองหมายถึง คุณภาพของผู้เรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
คือ 70/70 โดย 70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของการท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนของผู้เรียน 70 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
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บทท่ี  2 
 

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 2.2 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 

2.3 เจตคต ิ
2.4 การหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่ผู้สอนจะต้องมีกระบวนการในการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนสนุกสนานในการ
เรียนรู้ไม่เป็นโรคกลัวคณิตศาสตร์ (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย น าประเสริฐชัย, 2546 : 4) และสนอง
ต่อความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนควรรู้หลักการสอนเพ่ือจะช่วยให้การสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดวงเดือน อ่อนน่วม (2535 : 12-13) ได้เสนอหลักการสอนคณิตศาสตร์โดยจัดประสบการณ์
ให้เด็กดังนี้ 

1. ประสบการณ์การเรียนที่เป็นรูปธรรม เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนได้กระท ากับวัตถุควบคู่
ไปกับสัญลักษณ์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นว่าสัญลักษณ์นั้นมีความหมายตัวอย่าง เช่น 4+2= 6 นักเรียน
หาค าตอบด้วยการหยิบดินสอ 4 แท่ง แล้วหยิบเพ่ิมอีก 2 แท่ง นับรวมกันได้ดินสอ 6 แท่ง 

2. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นกึ่งรูปธรรม เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้รับสิ่งเร้า
ทางสายตาควบคู่ไปกับสัญลักษณ์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นว่าสัญลักษณ์นั้นมีความหมายนักเรียนไม่
ต้องกระท ากับวัตถุ แต่สังเกตหรือดูภาพของวัตถุตัวอย่างเช่น ดูภาพจากหนังสือเรียน ดูการสาธิตของ
ครู หรือดูภาพยนตร์ ดูโทรทัศน์ ประสบการณ์กึ่งรูปธรรมแสดง ให้เห็นดังนี้ คือเมื่อนักเรียนต้องการหา
ค าตอบ 4 +2=6 นักเรียนหาค าตอบโดยการดูจากภาพในหนังสือเรียนแล้ว เขียนวงกลมล้อมรอบภายใน
หนังสือเพ่ือแสดงจ านวนที่ต้องการ คือ 4 และ 2 รวมกันทั้งหมดได้เป็น 6 

ชมนาดเชื้อสุวรรณทวี (2542 :7) ได้สรุปหลักการสอนคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ 
1. ให้นักเรียนได้เข้าใจในพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์รู้เหตุผลและรู้ถึงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
2. การเรียนรู้ควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้มากท่ีสุด 
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3. ความเข้าใจต้องมาก่อนทักษะความช านาญ 
4. ความเข้าใจอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนต้องมีทักษะความ

ช านาญ 
5. เน้นการฝึกฝนให้เกิดทักษะการสังเกตความคิดตามล าดับเหตุผลแสดงออกถึงความรู้สึกนึก

คิดอย่างมีระบบระเบียบง่ายสั้นกะทัดรัดชัดเจนสื่อความหมายได้มีความละเอียดถี่ ถ้วนมีความมั่นใจ
แม่นย าและรวดเร็ว 

6. เน้นการศึกษาและเข้าใจเหตุผลโดยใช้ยุทธวิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เข้าใจ
และค้นพบด้วยตนเองเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดการประยุกต์ใช้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้โดยการ
จดจ าหรือเลียนแบบจากครูเท่านั้น 

7. ให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์รู้คุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆหรือวิชาอ่ืนต่อไป 

8. การสอนคณิตศาสตร์ไม่เป็นเพียงการบอกควรใช้ค าถามช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและ
ค้นพบหลักเกณฑ์ข้อเท็จจริงต่างๆด้วยตนเองเคยชินต่อการแก้ปัญหาอันจะเป็นแนวทางให้เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะในกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ยุพินพิพิธกุล (2545 :11-12)  ได้เสนอหลักการสอนคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 
1.  ควรสอนจากเรื่องง่ายไปสู่ยาก 
2.  เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมในเรื่องที่สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม 
3.  สอนให้สัมพันธ์ความคิดเมื่อครูทบทวนเรื่องใดก็ควรทบทวนให้หมดการรวบรวมเรื่องที่ท า

ให้เหมือนกันเข้ากันเป็นหมวดหมู่จะช่วยให้เข้าใจง่ายและจ าได้อย่างแม่นย าขึ้น 
4.  เปลี่ยนวิธีการสอนไม่ซ้ าซากเบื่อหน่ายผู้สอนควรจะสอนให้สนุกสนานและน่าสนใจ 
5.  ใช้ความสนใจของนักเรียนเป็นจุดเริ่มเป็นแรงดลใจที่จะเรียนด้วยเหตุนี้ในการสอนจึงมีการ

น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือเร้าความสนใจเสียก่อน 
6.  ควรค านึงถึงประสบการณ์เดิมและทักษะเดิมที่นักเรียนมีอยู่การจัดกิจกรรมใหม่ควรจะ

ต่อเนื่องกับกิจกรรมเดิม 
7.  เรื่องท่ีสัมพันธ์กันก็ควรจะสอนไปพร้อมๆกัน 
8.  ให้ผู้เรียนมองเห็นโครงสร้างไม่ใช่เน้นแต่เนื้อหา 
9.  ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยากเกินไปผู้สอนบางคนชอบให้โจทย์ยากๆเกินสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด

ไว้ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ที่เรียนอ่อนท้อถอยแต่ถ้าผู้เรียนที่เรียนเก่งอาจจะชอบควรจะส่งเสริมเป็นรายไปใน
การสอนต้องค านึงถึงหลักสูตรและเลือกเนื้อหาเพิ่มเติมให้เหมาะสมทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 

10. สอนให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเองการยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างจน
นักเรียนเห็นรูปแบบจะช่วยให้นักเรียนสรุปได้อย่ารีบบอกเกินไปควรเลือกวิธีการที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

11. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ท าได้ลงมือปฏิบัติจริงและประเมินการปฏิบัติจริง 
12. ผู้สอนควรจะมีอารมณ์ขันเพ่ือช่วยให้บรรยากาศการเรียนน่าเรียนยิ่งขึ้นคณิตศาสตร์เป็น

วิชาที่เรียนหนักครูจึงไม่ควรจะเคร่งเครียดควรให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน 
13. ผู้สอนควรจะมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่เสมอ 
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14. ผู้สอนควรหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือที่จะน าสิ่งที่แปลกและใหม่มาถ่ายทอดให้
ผู้เรียนผู้สอนควรจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาในอาชีพของตนจึงจะท าให้สอนได้ดี 

จากหลักการสอนคณิตศาสตร์ข้างต้นสรุปได้ว่าการสอนคณิตศาสตร์จะต้องค านึงถึงล าดับของ
เนื้อหาควรสอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมจากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยากเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาข้อสรุปของตัวเองลงมือปฏิบัติเน้นการฝึกฝนให้เกิดทักษะ ความ
ช านาญ รู้จักให้เหตุผล ผู้สอนไม่ควรเคร่งเครียดจนเกินไป ควรมีอารมณ์ขัน เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
การเรียนการสอนให้น่าเรียนยิ่งขึ้น 

2.1.1 การสอนแบบอุปนัย 
 วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive) เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รู้จักสังเกตพิจารณา
ลักษณะร่วมของแบบรูปและให้เหตุผลซึ่งผู้สอนมีบทบาทในการเตรียมบทเรียนเพ่ือก าหนดแนวทางให้
นักเรียนได้ลงมือศึกษาและท าด้วยตนเองเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนักการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความหมายของการสอนแบบอุปนัยดังนี้ 

 ทิศนา แขมมณี (2553 :340) กล่าวว่าวิธีสอนโดยการอุปนัยคือ กระบวนการสอนที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยการน าตัวอย่างข้อมูล 
ความคิด เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ที่มีหลักการแนวคิดท่ีต้องการสอนให้แก่ผู้เรียนสรุปหลักการจาก
ตัวอย่างต่างๆด้วยตนเอง 

 สนิท สัตโยภาส (2547 :32) กล่าวว่าการสอนแบบอุปนัยหรืออุปมาเป็นวิธีสอนที่ครู
พยายามน าเสนอด้วยตัวอย่างก่อนแล้วให้ผู้เรียนศึกษาสังเกตค้นคว้าทดลองหรือเปรียบเทียบข้อมูล
ต่างๆแล้วค่อยๆสรุปเข้าหาทฤษฎีข้อสรุปแนวคิดหรือหลักเกณฑ์ภายหลัง 

 ยุพิน พิพิธกุล (2539 :69) กล่าวว่าการสอนแบบอุปนัยเป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักสร้างความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเองโดยเริ่มจากการยกตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างเพื่อให้
ผู้ เรียนเห็นรูปแบบโดยอาศัยทักษะต่าง เๆช่นการสังเกตการพิจารณาหาเหตุผลเปรียบเทียบและการ
สรุปประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 

  จากความหมายของการสอนแบบอุปนัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบอุปนัย
เป็นการสอนโดยผู้สอนจะยกตัวอย่าง สถานการณ์ หรือก าหนดข้อมูลเพ่ือให้ผู้เรียนได้สังเกต ศึกษา
ค้นคว้าจนกระท่ังผู้เรียนน าไปสู่ข้อสรุปอันใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 
2.2 ความสามารถของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
 
 โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad เป็นโปรแกรมอเนกประสงค์มีขอบเขตของ
การใช้งานขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ใช้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2548, หน้า 2-4) โดยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มีความสามารถดังนี้ 

 1.  การส ารวจและการสอนทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
            ในการเรียนการสอนสามารถใช้The Geometer’s Sketchpadสร้างแบบจ าลองต่าง ๆ 

เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ ทฤษฎีบท สัจพจน์ บทแทรก และบทนิยาม ซึ่งมีหลากหลายและยากต่อการท า
ความเข้าใจ 
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 2.  การน าเสนอในชั้นเรียน 

        The Geometer’s Sketchpad ได้ออกแบบไว้ส าหรับการน าเสนอไปยัง    กลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ โดยแบบร่างที่น าเสนอจะมีภาพกราฟิกท่ีสวยงาม เคลื่อนไหวได้ มีปุ่มแสดงการท างาน 
ครูสามารถใช้ เป็นเครื่องมือช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสอนใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ทุกวัน แต่ก็สามารถน างานมาสาธิตในห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์เพียง
เครื่องเดียวพร้อมเครื่องฉาย LCD นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถน างานที่สร้างในแบบร่างมาเสนอใน
ชั้นเรียนหรือท ารายงานตลอดจนท าแฟ้มผลงานต่าง ๆ ได้ 
 3.  การศึกษารูปต่าง ๆ จากหนังสือเรียน 

        The Geometer’s Sketchpad สามารถสร้างรูปต่าง ๆ บนจอคอมพิวเตอร์โดยใช้
เวลาน้อยกว่าการสร้างด้วยมือ นอกจากนั้นในการสร้างรูปด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
ยังได้เปรียบตรงที่สามารถท าให้รูปนั้นเคลื่อนไหวได้ และส ารวจการเปลี่ยนแปลงได้ 
 4.  The Geometer’s Sketchpad ในรายวิชาต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ 

        The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นอย่างยิ่งในรายวิชาต่าง ๆ 
ของคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือครู เช่น ในพีชคณิต สามารถใช้ส ารวจความชันและสมการ
ของเส้นตรง ส ารวจสมบัติ พาราโบลา และหัวข้ออ่ืน ๆ ที่ส าคัญอีกหลายหัวข้อในวิชา พีชคณิตและแคลคูลัส
เบื้องต้น นักเรียนและครูสามารถส ารวจการเคลื่อนไหวของฟังก์ชันด้วยการใช้ค าสั่งต่าง ๆ  จากเมนูกราฟ 
ใช้กับวิชาตรีโกณมิติ ในวิชาแคลคูลัส ใช้ส ารวจอนุพันธ์ของฟังก์ชันด้วยการสร้างเส้นสัมผัสเส้นโค้งและใช้ค าสั่ง
อนุพันธ์ หรือส ารวจปริพันธ์โดยการสร้างพ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง นอกจากนี้ The Geometer’s Sketchpad 
ยังสามารถใช้ประโยชน์ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงได้อีกด้วย 

 5.  การสร้างแฟร็กทัล (Fractal) 
        แฟร็กทัลเป็นรูปเรขาคณิตที่สวยงามสะดุดตาซึ่งพบเห็นได้ในธรรมชาติ และเป็น

รากฐานที่ส าคัญของโปรแกรมคอมพิว เตอร์ กราฟิกหลาย ๆ โปรแกรมการสร้างแฟร็กทัลเริ่ม
จากการสร้า งรูปง่าย  ๆ แล้วท าซ้ า รูป เดิมแต่ให้มีขนาดเล็ กลงๆ การใช้ค าสั่งท าซ้ าของThe 
Geometer’s Sketchpad ช่วยให้สามารถสร้างแฟร็กทัล หรือ การสร้างแบบอื่น  ๆ ที่ใช้
กระบวนการท าซ้ าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 6.  การวาดภาพที่ได้สัดส่วนเหมือนจริงและรูปศิลปะทางเรขาคณิตแบบต่าง ๆ 
        การท าบัตรอวยพรหรือการออกแบบพ้ืนหลังบน  webpage ให้ได้ภาพที่สวยงาม ไม่

ซ้ าแบบใครสามารถใช้เครื่องมือในเมนูการแปลงของ The Geometer’s Sketchpad รวมกับ
เครื่องมือจากเมนูแสดงผลก็จะช่วยให้เราสร้างภาพได้อย่างวิจิตรงดงาม ตื่นตาตื่นใจ 

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นระบบซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ ที่
มีคุณค่าส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad เป็นซอพต์แวร์ที่ใช้
ส าหรับสร้างส ารวจและวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์หลายด้าน เราสามารถใช้ 
The Geometer’s Sketchpad ในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ที่มีปฏิสัมพันธ์ได้หลากหลาย
ตั้งแต่การค้นหาในระดับพื้นฐานไปจนถึงข้ันสูง ๆ  

นารี วงศ์สิโรจน์กุล (2549) กล่าวว่าโปรแกรมนี้ท าให้ครูและนักเรียนมีเวลาในการเรียนการ
สอนมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลานานในการสร้างรูปเรขาคณิตจ านวนมากเพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ 
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อีกทั้งยังทบทวนได้ง่ายและบ่อยขึ้น การสอนด้วยโปรแกรม The Geometer’s  Sketchpad ยังท า
ให้นักเรียนเรียนได้สนุก เข้าใจได้เร็ว และน่าตื่นเต้น นอกจากนั้นการใช้ The Geometer’s  
Sketchpad สร้างสื่อการสอนและใบงานยังท าได้รวดเร็วและแม่นย ากว่าใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศอื่น ๆ สามารถน าเสนอภาพเคลื่อนไหว (animation) มาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ เช่น
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรม ยัง
เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนวิชาอ่ืน ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะอย่างไม่มีข้อจ ากัด 

วิมล  อยู่พิพัฒน์ (2551,หน้า  25)  กล่าวว่า ควรน าโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad          
มาใช้ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมมีอิสระ
ในการคิด ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติ กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ และสืบเสาะหาเหตุผลอันจะเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

จากความสามารถของโปรแกรมที่กล่าวข้างต้นจะพบว่า The Geometer’s  Sketchpad  
เป็นโปรแกรมที่สามารถน าเสนอภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และสามารถสร้างรูปเรขาคณิต  รูปทรง
ต่าง ๆ  ตลอดจนใช้ในการน าเสนอแนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรขาคณิต  พีชคณิต  ตรีโกณมิติ  แคลคูลัส  และยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาตามที่
ต้องการ 
 3.  จุดเด่นของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชา
นามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นวิชาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครูและนักเรียน
สามารถเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  และน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าคณิตศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ 
อาทิเช่น เรขาคณิต ตรีโกนมิติ พีชคณิต แคลคูลัส สามารถสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาการคิดวิเคราะห์  โดยไม่ต้องเสีย
เวลานานในการสร้างรูปเรขาคณิตจ านวนมาก ๆ เพียงเพ่ือพิสูจน์ทฤษฎี เด็กที่คิด ไม่ทันก็สามารถ
ย้อนกลับทบทวนได้ง่ายและบ่อยครั้ง 

 ครูใช้สร้างใบงานและสื่อการสอนต่าง ๆ ได้ฉับ ไวส่วน เนื ้อห า ใดที่ว่ายาก อาทิ 
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ก็สามารถใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad น าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจดีกว่าปล่อยให้เด็กนั่งจินตนาการเอาเอง และที่ส าคัญคือ
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการฝึกปฏิบัติ เด็กสนุกเรียน ครูสนุกสอน ประหยัดเวลาที่ต้อง
อธิบายซ้ าแล้วซ้ าเล่ากว่าจะเข้าใจได้ อีกทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายทาง
คณิตศาสตร์ได้หลายหลาก  จากศักยภาพของโปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad ยังสามารถ
น าไปใช้งานได้มากมาย เช่น ออกแบบลายผ้าไทย ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิต ผ้าตีนจก ผ้าลายดอกพิกุล หรือแม้แต่
ลวดลายศิลปะอ่ืน ๆ บนเครื่องมือเครื่องใช้ (ดุษฏีอุทัยยะ, 2550) 
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2.3 เจตคติ 

 
2.3.1 ความหมายของเจตคติ 

 ค าว่า“เจตคติ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า“attitude” 
แปลว่า ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ค านิยามหรือค าจ ากัด
ความของเจตคติในมุมมองที่หลากหลายดังนี้ 

 สุรางค์โค้วตระกูล (2541) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทัศนคติโดยกล่าวว่าทัศนคติ 
เป็นอัชฌาสัย(disposition)หรือแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งคนวัตถุสิ่งของหรือความคิด (ideas) ทัศนคติอาจจะเป็นบวกหรือลบถ้าบุคคลมี
ทัศนคติบวกต่อสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นถ้ามีทัศนคติลบก็จะหลีกเลี่ยงทัศนคติเป็นสิ่ง
ที่เรียนรู้และเป็นการแสดงออกของค่านิยมและความเชื่อของบุคคล 

 ล้วน  สายยศ  และอังคณา สายยศ (2543 : 54) กล่าวว่า เจตคติเป็นความรู้สึกศรัทธา
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความพร้อมที่จะแสดงการกระท าออกมาซึ่งเป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ 

 อัศวชัย ลิ้มเจริญ (2546 :27) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ท่าที ความคิดเห็น ความรู้สึก
เอนเอียงทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายหลังจากที่ได้มีประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นพฤติกรรมที่
แสดงออกนั้นเป็นไปทั้งทางบวก เช่น พึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ สนับสนุนปฏิบัติตนด้วยความเต็มใจ 
หรือทางลบ เช่น ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ร่วมมือ ไม่ท าตาม   

 อุเทน  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ (2547 : 36) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง อาจเป็นทั้งความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของอารมณ์ 
การแสดงออกสีหน้า พฤติกรรมบางอย่างที่แสดงความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเรียนรู้หรือประสบการณ์ 

 บุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์ (2549) กล่าวว่าเจตคติเป็นท่าทีรวมๆของบุคคลที่เกิดจาก
ความพร้อมหรือความโน้มเอียงของจิตใจซึ่งแสดงออกต่อสิ่งเร้าหนึ่งๆเช่นต่อวัตถุสิ่งของและ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ส าคัญโดยจะแสดงออกในทางบวก(positive)ซึ่งมีความรู้สึกเห็นดีเห็นชอบ
ต่อสิ่งเร้านั้นหรือแสดงออกในทางลบ (negative) ซึ่งมีความรู้สึกไม่เห็นดีเห็นชอบต่อสิ่งเร้านั้น 

 กูด (Good, 1973 :94) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงออกใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจจะเป็นการต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง บุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เจตคติเป็นความรู้สึกและอารมณ์ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่
ว่าจะเป็นตัวบุคคล วัตถุ สิ่งของ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวกเมื่อ
รู้สึกพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ สนับสนุน และแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบเมื่อรู้สึกไม่พึงพอใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่ชอบ ไม่สนับสนุน   
  2.3.2 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันสิ่งที่ครูควรค านึงถึงควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ด้านเนื้อหาวิชาคือ เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลาย
ท่านได้เสนอถึงความหมายของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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 ยุพิน พิพิธกุล (2536:13) กล่าวว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นมโนมติของนักเรียนที่
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งอาจจะเป็นได้ท้ังทางบวกและทางลบถ้าเป็นทางบวกก็จะเป็นแรงจูงใจแต่ถ้าเป็น
ทางลบก็จะท าให้หมดก าลังใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 อัศวชัย ลิ้มเจริญ (2546: 27) กล่าวว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หมายถึงความรู้สึก
ของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าเป็นทางบวกก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนแต่ถ้าเป็นทาง
ลบก็จะท าให้หมดก าลังใจในการเรียน 

 วัชรสันต์ อินธิสาร (2547 : 43) กล่าวว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงสภาพ
ความพร้อมทางจิตใจหรือความรู้สึกของบุคคลที่เกิดจากความคิดหรือประสบการณ์ที่มีต่อคณิตศาสตร์
ซึ่งจะตอบสนองในทางบวกหรือลบต่อความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ 

 อุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ (2547 : 37) กล่าวว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ แล้วนักเรียนแสดงพฤติกรรมสนองตอบต่อวิชา
คณิตศาสตร์ออกมาในลักษณะทางบวกหรือทางลบไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

 บลูม (Bloom, 1971 :15-18) กล่าวว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นความรู้สึกความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เจตคติต่อคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนต้องให้
ความสนใจและพยายามสร้างเจตคติในทางบวกให้กับนักเรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน
คณิตศาสตร์อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.3.3 ลักษณะของเจตคติ 

 เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในทางดีหรือไม่
ก็ตามขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีการได้รับข้อมูลใหม่มากขึ้น
ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะของเจตคติดังนี้  

 สุรางค์ โค้วตระกูล (2541) กล่าวถึง ลักษณะของเจตคติโดยใช้ค าว่า ทัศนคติไว้ ดังนี้ 
 1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ 
 2.  ทัศนคติเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่งเร้าหรือหลีกเลี่ยงดังนั้น

ทัศนคติจึงมีทั้งบวกและลบเช่นถ้านักเรียนมีทัศนคติบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะชอบเรียน
คณิตศาสตร์และเมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษาก็จะเลือกเรียนแขนงวิทยาศาสตร์ตรงข้ามกับ นักเรียนที่
มีทัศนคติลบต่อคณิตศาสตร์ก็จะไม่ชอบหรือไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนเมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษาก็จะเลือก
ทางสายอักษรศาสตร์ทางภาษาเป็นต้น 

 3. ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบ  3 อย่างคือองค์ประกอบด้านความรู้สึก
องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจและองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 

 4. ทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องอาศัยระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจจะ
เปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวกซึ่งบางครั้งเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ
ทัศนคติหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้ม(intensity)หรือความมากน้อยทัศนคติบางอย่างอาจจะหยุด
เลิกไปได ้
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 5. ทัศนคติเปลี่ยนแปรตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกเนื่องจากชุมชน
หรือสังคมหนึ่งๆอาจจะมีค่านิยมที่เป็นอุดมการณ์พิเศษเฉพาะดังนั้นค่านิยมเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติของบุคคลที่เป็นสมาชิกในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนทัศนคติจะต้องเปลี่ยนค่านิยม 

 6. สังคมประกิต (socialization)มีความส าคัญต่อพัฒนาการทัศนคติของเด็ก
โดยเฉพาะทัศนคติต่อความคิดและหลักการที่เป็นนามธรรมเช่นอุดมคติทัศนคติต่อเสรีภาพในการพูด
การเขียนเด็กที่มาจากครอบครัวที่สภาพเศรษฐกิจสังคมสูงจะมีทัศนคติบวกสูง 

 ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ (2543 :57-58) กล่าวถึง ลักษณะของเจตคติซึ่งสรุป
ได้ดังนี ้
 1. เจตคติขึ้นอยู่กับการประเมินมโนภาพของเจตคติแล้วเกิดเป็นพฤติกรรม 
 2. เจตคติเปลี่ยนแปรความเข้มข้นตามแนวทางของทิศทางตั้งแต่บวกจนถึงลบ 
 3. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้มากกว่ามีมาเองแต่ก าเนิด 
 4. เจตคติขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ได้สัมผัส 
 5. เจตคติมีค่าสหสัมพันธ์ภายในเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกันเจต
คติจะมีความสัมพันธ์กันสูง 
 6. เจตคติมีลักษณะมั่นคงและทนทานเปลี่ยนแปลงยาก 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เจตคติเกิดจากการเรียนรู้และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ที่แสดงออกในทางบวกหรือลบซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ได้สัมผัสโดยเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้อง
อาศัยระยะเวลาเนื่องจากเจตคติมีลักษณะมั่นคงซ่ึงเปลี่ยนแปลงได้ยาก 
 2.3.4 องค์ประกอบของเจตคติ 

 ธีระพร อุวรรณโณ (2530 :434–439) ได้เสนอแนวคิดในการพิจารณานิยามของเจต
คติโดยอาศัยจ านวนองค์ประกอบของเจตคติการนิยามเจตคติแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

 1. เจตคติมีสามองค์ประกอบ 
  1.1 องค์ประกอบด้านปัญญา (cognitive component) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ

การรับรู้ ความคิดและความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าหรือเป้าหมายของเจตคติซึ่งอาจเป็นสิ่งของ
บุคคลสถานที่หรือสถานการณ์ 
  1.2 องคป์ระกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (affective component) เป็นองค์ประกอบที่
แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางที่ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่
ชอบพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

  1.3 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component) เป็นองค์ประกอบ
ทางด้านความโน้มเอียงหรือความพร้อมที่บุคคลจะกระท าหรือปฏิบัติต่อสิ่งเร้า 

 2. เจตคติมีสององค์ประกอบตามแนวคิดนี้เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบด้านปัญญาและ
องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก 

 3. เจตคติมีหนึ่งองค์ประกอบเจตคติในแนวนี้มีองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก
เพียงองค์ประกอบเดียว 

 ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ (2543 : 59-60) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเจต
คติตามแนวความคิดของนักจิตวิทยาซึ่งมีแนวคิดแตกต่างกันอยู่ 3 กลุ่มดังนี ้
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 1. เชื่อว่าเจตคติมีองค์ประกอบเดียวคือความคิดหรือความเชื่อซึ่งพิจารณาจากนิยาม
เจตคต ิ

 2. เชื่อว่าเจตคติมีองค์ประกอบประกอบด้วยด้านสติปัญญา (cognitive) และด้าน
ความรู้สึก (affective) 

 3. เชื่อว่าเจตคติมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
   3.1 ด้านสติปัญญา ประกอบไปด้วยความรู้ความคิดและความเชื่อมั่นที่ผู้นั้นมีต่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   3.2 ด้านความรู้สึก เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   3.3 ด้านพฤติกรรม เป็นด้านแนวโน้มของการจะกระท าหรือแสดงพฤติกรรม 

 อัศวชัย ลิ้มเจริญ (2546 : 79-83) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติว่าองค์ประกอบ
ของเจตคติมี 5 ด้าน ดังนี้ 
 1.  ด้านความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียน 
 2.  ด้านความพึงพอใจที่เรียนคณิตศาสตร์ 
 3.  ด้านความพึงพอใจที่ท างานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
 4.  ด้านการเพ่ิมพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 5.  ด้านความรู้สึกมั่นใจในการใช้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ด้าน ได้แก่ 

 ด้านสติปัญญา เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ด้านความรู้สึก เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์   
 ด้านพฤติกรรม เป็นข้อความที่แสดงถึงความพร้อมที่จะแสดงออก 

2.3.5 การสร้างเจตคติ 
 แสงเดือน ทวีสิน (2545 :68) กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดเจตคติสรุปได้ดังนี้ 

 1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลโดยรวบรวมประสบการณ์จากอดีต
สะสมไว้ซึ่งจะจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ ชอบ-ไม่ชอบ ดี-ไม่ดี สนใจ-ไม่สนใจ ซึ่งอาศัยประสบการณ์ใน
การตัดสินเพื่อก าหนดทิศทางของเจตคติ 
 2. เจตคติที่เกิดจากการรับเจตคติของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองโดยการรับเจตคติของ
บุคคลอ่ืนมาเป็นของตนเองเกิดจากการที่บุคคลอ่ืนนั้นมีความส าคัญมีความน่าเชื่อถือน่ายกย่องเป็น
อย่างมาก 
 3. เจตคติที่เกิดจากประสบการณ์ที่ประทับใจเป็นเจตคติที่เกิดจากประสบการณ์ที่
ประทับใจทั้งในด้านดีและไม่ดีเพียงครั้งเดียวก็ก่อให้เกิดเจตคติได้อย่างรวดเร็ว 
 อัลพอร์ต (Allpor, 1967 :258) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดเจตคติดังนี้ 
 1. เกิดจากการเรียนรู้  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมการเรียนรู้ทางตรง  
คือ การได้รับการอบรมสั่งสอน การเรียนรู้ทางอ้อม คือ การได้รับประสบการณ์ของตนเอง 
 2. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ตลอดจนวิธีการปฏิบัติต่อ
สิ่งที่แตกต่างกันกัน เช่น การสนใจ การเอาใจใส่ต่อสิ่งที่สนใจ 
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 3. เกิดจากประสบการณ์ในอดีตเกิดจากการยอมรับเอาเจตคติของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลโดยเกิด
จากประสบการณ์ในอดีตทั้งในด้านดีและไม่ดี เกิดจากการยอมรับเจตคติของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

2.3.6 เครื่องมือวัดเจตคติ 
 การทดสอบวัด เจตคติ ในการวัดเจตคตินั ้นมีนักการศึกษาหลายท่านได้สร้าง

เครื่องมือวัดเจตคติไว้หลายแบบด้วยกัน เช่นการสร้างแบบเทอร์สโตนการสร้างแบบออสกูด วิธี
ของกัตแมนวิธีของพีชบายและวิธีสร้างแบบลิเคิร์ท ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท (Likert’s method )   

 เครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทเรียกว่า summated rating method ลิเคิร์ทสร้างขึ้น
เมื่อค.ศ. 1932 และเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีของเทอร์สโตนมีความเชื่อมั่นสูงและพัฒนาเพื่อวัด ด้าน
ความรู ้ส ึกได้หลายอย่างการสร้าง เครื ่องมือวัด เจตคติแบบนี ้เป็นวิธ ีการประเมินน้ าหนัก
ความรู้สึกของข้อความในตอนหลังคือ หลังจากเอาเครื่องมือไปสอบวัดแล้วซึ่งตรงข้ามกับ แบบ
เทอร์ส โตนที ่ก าหนดค่าน้ า หนักของข้อความก่อนน า ไปสอบการสร ้า งข้อความที ่แสดง
ความรู ้ส ึกต่อเป้าเจตคติจะต้องให้ครอบคลุมและสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันข้อความอาจจะเป็น
ทางบวกหมดหรือทางลบหมดหรือผสมกันก็ได้การน าคะแนนข้อที่เห็นด้วยหรือข้อที่ไม่เห็นด้วยมา
พล๊อตกราฟจะเป็นรูปแบบ monotonous คือ เป็นลักษณะที่ไปด้วยกัน 

 เครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทล้วนสายยศและอังคณาสายยศ  (2543 :90-93) เสนอ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทมีดังนี้ 

 1. เลือกชื่อเป้าเจตคติ(attitude object)ก่อนเช่นเจตคติต่อคณิตศาสตร์หรือต่ออาชีพ
ครูหรือต่อมหาวิทยาลัยเป็นต้น เป้าของเจตคติอาจจะเป็นคน วัตถุสิ่งขององค์กรสถาบันอาชีพวิชา 
ฯลฯ แล้วแต่จะเลือกยิ่งแคบยิ่งดี ยิ่งก าหนดช่วงเวลาด้วยแล้วการแปลผลก็จะท าให้มีความหมายดีขึ้น 

 2. เขียนข้อความแสดงความรู้สึกต่อเป้าเจตคติโดยวิเคราะห์ให้ครอบคลุมลักษณะของ
ข้อความควรเป็นดังนี้ 

   -  เป็นข้อความท่ีแสดงความเชื่อและรู้สึกต่อเป้าที่ต้องการ 
   -  ไม่เป็นการแสดงถึงความเป็นจริง 
   -  มีความแจ่มชัดสั้นให้ข้อมูลพอตัดสินได้ 
   -  ไม่ครอบคลุมทั้งทางดีและไม่ดีหรือบวกและลบ 

   -  ควรหลีกเลี่ยงค าปฏิเสธซ้อนข้อความอ้างอิงในอดีตที่ผ่านมาข้อความที่มีค าว่า
ทั้งหมดเสมอ ไม่เคย ไม่มีเลย เพียงเท่านั้น 

   -  ข้อความเดียวมีชื่อเดียว 
 3. การตรวจสอบข้อความเป็นการตรวจสอบขั้นแรกเพ่ือดูให้แน่ชัดว่าข้อความนั้นเขียน

ไว้เหมาะสมดีหรือไม่การตอบจะให้ตอบว่าชอบ - ไม่ชอบ, ดี - ไม่ดี, หรือเห็นด้วย - ไม่เห็นด้วยและควร
เลือกใช้มาตราแบบ 3 มาตรา 4 มาตราหรือ 5 มาตรา 

 ในกรณีผู้สอบรู้จักเป้าหมายของเจตคติทุกคน เช่น เจตคติต่อวิชาที่เรียน โดยหลักการแล้ว
กลุ่มตัวอย่างจะต้องพบเห็นและมีประสบการณ์  ดังนั้นตัวค าตอบที่เร้าให้ตอบควรเป็นแบบคู่ ไม่ควรมี
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ตรงกลาง เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดความรู้สึกหรือไม่แน่ ใจ นอกจากจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับเป้าตัว
นั้น  การใช้ตัวเร้าคู่จึงเป็นการให้ตัดสินเพียง 2 อย่างใหญ่ๆ คือ เห็นด้วยหรือ ไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่
ชอบ แล้วค่อยแปลงเป็น 4 หรือ 6 ตามความต้องการ 

 4. การให้น้ าหนักขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่การให้น้ าหนักนั้นมีวิธีการหลายวิธี
ด้วยกันวิธีการน้ าหนักแบบพลการ (arbitrary weighting method) เป็นการก าหนดน้ าหนักโดยคิด
ว่าถ้ามากที่สุดให้ 5 ถัดมาเป็น 4 เป็น 3 เป็น 2 และ 1 นั่นคือน้อยที่สุดให้น้ าหนักต่ าสุดนั่นเองเช่น 
ตัวเลือกเห็นด้วยอย่างยิ่งให้น้ าหนัก 5 ตัวเลือกเห็นด้วยให้น้ าหนัก 4 ตัวเลือกไม่แน่ใจให้น้ าหนัก 3 
ตัวเลือกไม่เห็นด้วยให้น้ าหนัก 2 และตัวเลือกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้น้ าหนัก 1ในระยะหลังลิเคิร์ทจึง
แนะน าให้ใช้วิธีการก าหนดโดยพลการได้เลยโดยให้เรียงตัวเลขเรียงค่าตามความส าคัญของตัวเร้า
หรือตัวเลือกจะใช้ 0, 1, 2, 3, 4 หรือ 1, 2, 3, 4, 5 หรอื -2, -1, 0, 1, 2 ก็ได้  

 ผู้วิจัยจึงสร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ให้ครอบคลุมต่อพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านความคิดเห็น 
ความรูสึกของนักเรียน ประโยชน์ของการเรียนคณิตศาสตร์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนการท าใบกิจกรรมและใบงานที่เป็นมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิร์ทซึ่งผู้วิจัยก าหนดให้
ประเมินน้ าหนักความรู้สึกดังนี้ตัวเลือกมากที่สุดให้น้ าหนัก 5 ตัวเลือกมากให้น้ าหนัก 4 ตัวเลือกปาน
กลางให้น้ าหนัก 3 ตัวเลือกน้อยให้น้ าหนัก 2 และตัวเลือกน้อยที่สุดให้น้ าหนัก 1 
 
2.4การหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

หลังจากที่น านวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ผู้สร้างนวัตกรรมควรท าการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยการน านวัตกรรมไปทดลองใช้ 
(tryout)ตามขั้นตอนที่ก าหนดเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าไปสอนจริง (trial run) 

ร าพึง ร่วมทอง (2550) กล่าวว่า การน านวัตกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับชั้นที่
ต้องการแก้ปัญหาจ านวน 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ทดสอบหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
น านวัตกรรมที่สร้างขึ้นครั้งแรกไปทดลองใช้กับเด็ก1 -3 คน พร้อมกับถามความคิดเห็น  

ปัญหาในการใช้นวัตกรรม ภาษา และความต้องการเพ่ิมเติม แล้วน าผลไปปรับปรุงนวัตกรรม เช่น  
ปรับปรุงแผนภูมิ ภาพประกอบ ภาษา ให้ชัดเจนเหมาะสมถ้าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ควรปรับปรุงการ
เข้าออกโปรแกรมได้ทุกจุดตามที่ต้องการเทคนิคต่าง ๆ ความชัดเจนของภาพ แสง สี เสียง ขนาดและ
สีของตัวอักษร เป็นต้น 

ครั้งที่ 2 ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุ่มเล็ก 
น านวัตกรรมที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มเล็กจ านวน 5 -7 คนแล้ว

สอบถามความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงในด้าน
กราฟฟิคเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับนวัตกรรมประเภทเทคนิค วิธีการ หรือวิธีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
ควรทดลองให้นักเรียนท าตามข้ันตอนจนจบ ตามค าชี้แจงในใบกิจกรรมหรือใบงาน ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีนวัตกรรมนี้อยู่ (หมายถึง ครูต้องมีแผนการสอนที่มีการใช้สื่อหรือนวัตกรรมชิ้นที่ผลิ ต) เพ่ือ
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ตรวจสอบดูว่านักเรียนเข้าใจภาษาที่เขียนอธิบายหรือไม่ นักเรียนเข้าใจค าชี้แจงในใบงานหรือไม่ เวลา
ที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  เหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น เพื่อน ามาปรับปรุงทุก ๆ อย่างที่นักเรียนเสนอ
ให้แก้ไข เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและประสบผลส าเร็จตามที่ผู้สอนต้องการ 

ครั้งที่ 3 ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุ่มขนาดใหญ่ 
ทดลองน านวัตกรรมที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุ่มนักเรียนขนาด

ใหญ่ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาที่ได้สร้างสื่อหรือนวัตกรรมดังกล่าวจ านวน 30 คน โดยให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมทุกขั้นตอน ตามที่ก าหนดวิธีการใช้สื่อ/นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ถ้ามีแบบฝึกหัดก็ท าให้ครบ   
แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียน บันทึกคะแนนในทุกหัวข้อ แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
สื่อหรือนวัตกรรม 

การค านวณหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ์ค านวณได้จากสูตรดังนี้ (วิชัย  วงษ์ใหญ,่ 2537 
:147) 

สูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) 


1

X
NE = ×100
A

 

เมื่อ      1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
X  แทน  คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยของผู้เรียน 
N  แทน  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชุดหรือแบบทดสอบรวมกัน 

สูตรการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) 

×



2

X
NE = 100
B

 

เมื่อ      2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
X  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
N  แทน  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
B  แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 

 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมนิยมใช้เกณฑ์ดังนี้ 
รายวิชาที่เป็นที่มีเนื้อหาเป็นความรู้ความจ า มักตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E /

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 2E ไว้ที่ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตคติ
อาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น   

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมไม่ควรต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้มากกว่าหรือน้อยกว่า 5 เช่น 
ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E /ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 2E = 80/80เมื่อ
น าไปใช้หาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E /ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 2E =78.3/80.5ถือว่า
ยอมรับได ้
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จากการศึกษาเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาผู้วิจัยจึง
เลือกใช้เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ 70/70 เนื่องจากเป็นการวิจัยใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะ 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ดังนี้ 
 นงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ (2547) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจากนักเรียน แกนน า ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ทดลองสอนโดยวิธี จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียนแกนน า และกลุ่มควบคุมสอน
ตามปกติ ใช้เวลาสอน 8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ รวบรวมข้อมูลโดยการน าเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดไป
ทดสอบกับ กลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนที่เรียนโดย
วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากนักเรียนแกนน า และเรียนตามปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ และกราฟ ไม่แตกต่างกัน แต่เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียนแกนน า ต่ ากว่านักเรียนที่
เรียนตามปกติ หลังจากการ เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียนแกนน า
แล้ว ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสองกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียนแกนน า สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนตามปกติ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ชนิศวรา ฉัตรแก้ว (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรขาคณิต
และล าดับขั้นการคิดตามรูปแบบแวนฮีลีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเรขาคณิตแบบพลวัตส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรขาคณิตที่สร้างขึ้น
ตามล าดับขั้นการคิดตามรูปแบบแวนฮีลีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเรขาคณิตแบบพลวัตส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียนกับเกณฑ์ 70/70  2) เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบล าดับขั้นการคิดตามรูปแบบแวนฮีลีโดยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ใช้หน่วย
การเรียนรู้เรขาคณิตที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเรขาคณิตแบบพลวัต  3) เพ่ือศึกษาเจตคติและ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่ใช้หน่วยการเรียนรู้เรขาคณิตที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเรขาคณิต
แบบพลวัตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้เรขาคณิตที่สร้างขึ้นตามล าดับขั้นการคิดตามรูปแบบแวนฮีลีเพ่ิมขึ้นมาก
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ที่สุดใน 2 ขั้น ซึ่งเป็นการพิสูจน์แบบนิรนัยอย่างไม่เป็นแบบแผน  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้เรขาคณิตที่สร้างขึ้นมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเรขาคณิตโดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
การเรียนและก่อนการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดหน่วยการเรียนรู้เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเรขาคณิตแบบพลวัตและการใช้โปรแกรม GSPมีความเหมาะสมในการเรียน 
 ปิยนาฏ แก้วสรรค์ (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องคู่อันดับและกราฟ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมสึกาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคู่อะนดับและกราฟของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ โดย
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับเห็นด้วย 
 สุทธิ กระจะจ่าง (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาก
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  6 เรื่ อง ก าหนดการเชิ ง เส้ น ที่ สร้ างจากโปรแกรม The 
Geometer’sSketchpad มีประสิทธิภาพ 79.69/78.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้นโดยใช้สื่อ   
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หลังเรียน  เรื่อง 
ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรม The Geometer’s  Sketchpad สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 วันเพ็ญ ตั้งจรูญ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคู่อันดับ
และกราฟโดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนโยเซฟ บางนา จังหวัดสุทรปราการ โดยท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง คู่อันดับและกราฟโดยใช้โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัต ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คู่อันดับและกราฟของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนโดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตสูงกว่าก่อนเรียนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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บทท่ี  3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
คู่อันดับและกราฟ และเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องคู่
อันดับและกราฟ ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีด าเนินการ
วิจัยดังรายละเอียดที่จะน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
5 ห้องเรียน รวมนักเรียน 192 คนซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนไม่แตกต่างกันเนื่องจากทางโรงเรียนจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) จ านวน 45 คน    
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิดประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ซึ่งเป็น
แบบปรนัยเลือกตอบและแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 

 
 



19 
 

3.2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง คู๋อันดับละกราฟ สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
  1.2 ศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสื่อ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับและกราฟจ านวน 4 แผน โดย
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล  
  1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
พิจารณาจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาและความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเรียนรู้ ล าดับขั้นการเรียนรู้ โดยประเมินความเหมาะสมในรายการต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้    
 2.  สาระการเรียนรู้ 

3  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.  สื่อการเรียนรู้ 

5. การวัดผลประเมินผล 
  จากนั้นน าผลการประเมินที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100)   
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับและกราฟที่ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 3.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับ   
                  และกราฟ 

รายการการประเมิน X         S.D. แปลความหมาย 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.  สาระการเรียนรู้ 

4.78 
4.55 

0.50 
0.53 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4.  สื่อการเรียนรู้ 
5.  การวัดผลประเมินผล 

4.14 
4.48 
4.33 

0.57 
0.51 
0.52 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
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  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง คู่อันดับและกราฟ มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ไปทดลองใช้กับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
จ านวน 2 รอบดังนี้ 
   1.6.1 การทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
        ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
ไปทดลองกับนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน ที่มี
ความสามารถทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แตกต่างกันในระดับสูง ปานกลาง ต่ า ระดับ
ละ 1 คน ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ต้องการหาข้อบกพร่องของการจัดการเรียนรู้ โดยผู ้ว ิจัยสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนทุกขั้นตอนพร้อมกับถามความคิดเห็นและความเข้าใจ เนื้อหา ค าสั่ง ค าถาม 
เพ่ือหาข้อบกพร่องต่างๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งหาประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการ
เรียนรู้ 
 จากการทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่
อันดับและกราฟได้ผลดังตารางที่ 3.2ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
                  คู่อันดับและกราฟ 

N 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  
3 30 21.40 71.33 20 14.57 72.85 

 
จากตารางที่ 3.2 พบว่า ประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70โดยมีค่า
ประสิทธิภาพ 71.33/72.85แต่ผู ้วิจัยยังพบข้อบกพร่องของการจัดการเรียนรู้และได้ท าการแก้ไข
ข้อบกพร่องดังต่อไปนี้  

1. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ นักเรียนยังไม่สามารถสรุปการหาค่าของตัว
แปรที่สอดคล้องกับสมการได้ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ นักเรียนยังไม่สามารถสรุปขั้นตอนการลงจุด
บนแกนพิกัดฉากได้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการแก้ไขโดยปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงจุดบน
แกนพิกัดฉากเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

3. โจทย์ ค าถาม ในใบกิจกรรมและใบงานบางข้อยังไม่ชัดเจนท าให้นักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามได้  ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขและปรับปรุงโจทย์ ค าถาม ในใบกิจกรรมและใบงานที่มีปัญหาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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 1.6.2 การทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่มเล็ก 
 หลังจากน าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง คู่อันดับและกราฟไปทดลองหา
ประสิทธิภาพรายบุคคลและปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน ที่มีความสามารถทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แตกต่าง
กันในระดับสูง ปานกลาง  ต่ า ระดับละ 3 คน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งและค าชี้แจงทุกขั้นตอน 
จากนั้นสอบถามความคิดเห็น และปัญหาต่าง ๆ จากการจัดการเรียนรู้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้ง
หาประสิทธิภาพกลุ่มเล็ก 
 จากการทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่มเล็กของการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องคู่
อันดับและกราฟ ได้ผลดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพกลุ่มเล็กของการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
                  คู่อันดับและกราฟ 
 

N 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  
9 30 22.32 74.40 20 14.34 71.70 

 
 จากตาราง 3.3 พบว่า ประสิทธิภาพกลุ่มเล็กของการจัดการเรียนรู้เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70โดยมีค่าประสิทธิภาพ 74.40/71.70 
  1.7 ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับละกราฟ ไปทดลองหา
ประสิทธิภาพรายบุคคลและประสิทธิภาพกลุ่มเล็กแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 45 คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 
 2.  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นข้อสอบที่วัดความเข้าใจและความคิดรวบยอดของ
นักเรียนจ านวน 20 ข้อ มีข้ันตอนใน การสร้างดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือน าไป
สร้างแบบทดสอบ 
  2.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเขียนแบบทดสอบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์และ
เทคนิคการวัดผลทางการศึกษา 
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  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับ
และกราฟเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้ส าหรับทดสอบหลังเรียนโดยสร้างให้
ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้จ านวน 40 ข้อ ใช้จริง 20 ข้อ 
  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) และบันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  2.6 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัดโดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

  -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
น าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร   

R
IOC=

N
 

  เมื่อ  IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
    R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 Nแทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  การพิจารณาค่าต้องพิจารณาค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าวัดได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดแต่ถ้าต่ ากว่า0.50ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการวัดควรตัดทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแก้ไข (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539  : 249) ซึ่ง
จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้พบว่าข้อสอบทั้งหมดอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  2.7 คัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาจ านวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ 
  2.8 น าผลการทดสอบจากข้อ 2.7 มาตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย
(difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก(discrimination) ของข้อสอบแต่ละข้อโดยค่าความยากง่ายต้องอยู่
ระหว่าง 0.20 ถึง  0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 (ล้วน  สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2539 : 184) พบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.78 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 – 1.00   
  2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟ ที่คัดเลือกและหาคุณภาพรายข้อแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 
คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือหาความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบทดสอบโดยหาความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์สัน
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(Kuder-Richardson) โดยมีเกณฑ์ว่าค่าความเชื่อมั่นต้องมีค่าตั่งแต่ 0.60 ขึ้นไปพบว่า แบบทดสอบมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.950 
  2.10 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการคัดเลือก
ในข้อ 2.9 จ านวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องการไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 

 3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เป็น
แบบทดสอบที่มีลักษณะแบบลิเคิร์ทสเกลชนิด5 ตัวเลือกโดยผู้วิจัยซึ่งผู้วิจัยมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
  3.1ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติการวัดเจตคติ วิธีการสร้าง
เครื่องมือวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  3.2สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท รวม 30 ข้อ ใช้จริง 20 ข้อโดย
แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ด้านสติปัญญาเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ 
  ด้านความรู้สึก เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   
  ด้านพฤติกรรม เป็นข้อความที่แสดงถึงความพร้อมที่จะแสดงออก 
  โดยมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแต่ละความคิดเห็นดังนี้  

  มากที่สุด ให้คะแนน   5   คะแนน 
  มาก ให้คะแนน   4   คะแนน 
  ปานกลางให้คะแนน   3   คะแนน 
  น้อย ให้คะแนน   2   คะแนน 
  น้อยที่สุด ให้คะแนน   1   คะแนน 

  3.3 น าแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและส านวนที่ใช้โดยพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
  3.4 น าแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน กรุงเทพมหานครโดยแปล
ความหมายเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100) ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง 
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  คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง นักเรียนมีระดับระดับเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(CoefficientAlpha)ของ
คอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.814  
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ เป็นการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยปฏิบัติดังนี้ 

1.  ด าเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเรื่อง คู่อันดับและกราฟ กับ
กลุ่มตัวอย่างและเก็บคะแนนระหว่างเรียนคะแนนแบบทดสอบย่อยรวมระยะเวลา  8 คาบคาบละ 50 
นาท ี

2.  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง คู่อนดับและกราฟ และแบบวัด เจตคติ
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  

3.  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแล้วบันทึกไว้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน   

4.  เปรียบเทียบคะแนนที่ได้แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
1. การหาหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่

อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของการท าแบบฝึกหัดกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมดน าผลที่ได้มาเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่
ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 
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2. การศึกษาระดับเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ โดย
ค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายเทียบกับเกณฑ์ 
 3.4.1 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.4.1.1 สถิติพรรณนา 
  1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) โดยใช้สูตร   

      x
X=
N

 

   เมื่อ   X     แทน  ค่าเฉลี่ย 
      x แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N     แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

 2. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยใช้สูตร  

    
 

2 2N x -( x)
S.D. =

N(N-1)
  

  เมื่อ S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    x  แทน ผลรวมคะแนนของแต่ละคน 
   

2x แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนนของแต่ละคน 
   N     แทน จ านวนคนทั้งหมด 

 3.4.1.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (ล้วนสายยศและอังคณาสาย
ยศ, 2539 :249) 

    
R

IOC=
N

 

  เมื่อ IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
 R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N   แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 2.การหาค่าความยากง่าย (difficulty) ของแบบทดสอบแบบเลือกตอบโดยใช้
สูตร (ล้วนสายยศ และอังคณาสายยศ, 2539 : 183) 

    
R

P=
N

 

  เมื่อ P  แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
   R  แทน จ านวนผู้ตอบถูกท้ังหมดในแต่ละข้อ 

 N  แทนจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
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 3. หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (discrimination)  (ล้วน 
สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2539 : 186)  โดยใช้สูตรดังนี้   

    
Ru-Rl

r=
f

 

  เมื่อ r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
   f  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
   Ruแทน  จ านวนนักเรียนกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
   Rl  แทน  จ านวนนักเรียนกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
 4. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์
สัน (Kuder-Richardson) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549 : 266)โดยใช้สูตรดังนี้ 

   
 

 
 

tt 2
t

k pq
r   =   1-     

k-1 s
 

  เมื่อ ttr  แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   k  แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   p  แทน  สัดส่วนของผู้ที่ท าได้ในข้อ ๆ หนึ่ง เท่ากับ  
              จ านวนคนที่ท าถูกจ านวนคนทั้งหมด 
   q  แทน  สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในข้อๆ หนึ่งเท่ากับ1-p  
   2

ts  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 5. การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 โดยค านวณได้จากสูตร
ดังนี้ (วิชัยวงษ์ใหญ่,2537 : 147) 

  สูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  1E  

    ×



1

X
NE = 100
A

 

  เมื่อ 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        X  แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยของผู้เรียน 
    N  แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชุดหรือแบบทดสอบรวมกัน 
  สูตรการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์  2E  

   



2

X
NE = ×100
B
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  เมื่อ 2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

            X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
   N  แทน แทนจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
   B  แทน แทนคะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 

 6. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549 :266) 

    
 

  
 

2
i

2
t

k S
1-

k-1 S
 

  เมื่อ     แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
   k   แทน จ านวนข้อของเครื่องมือ 
   2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
   2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
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บทท่ี  4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ตามล าดับขั้นดังนี้ 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ใน  การ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

X  แทน ค่าเฉลี่ย 
N  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1E  แทน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของการท าแบบฝึกหัด 
      หรือแบบทดสอบย่อยของผู้เรียน 

2E  แทน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
  หลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  
                เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
 

N 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  
45 30 21.50 71.67 20 14.13 70.63 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
คู่อันดับและกราฟเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70โดยมีค่าประสิทธิภาพ 71.67/70.63ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 1 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
มีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยรวมโดยใช้เกณฑ์การประเมินดังตารางที่ 4.2   
 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ 
                   เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ข้อความ X  S.D. ระดับเจตคติ 
1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจง่ายเพราะมีล าดับขั้นตอน 3.83 0.83 ดี 
2. คณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ 4.17 0.94 ดี 
3. นักเรียนชอบท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 3.25 0.45 ปานกลาง 
4. นักเรียนอยากเรียนคณิตศาสตร์ทุกวัน 3.85 0.62 ดี 
5. นักเรียนมั่นใจทุกครั้งเมื่อต้องตอบค าถามที่เก่ียวข้องกับวิชา

คณิตศาสตร์ 
3.58 0.79 ดี 

6. ถ้ามีโอกาสนักเรียนจะสมัครเข้าแข่งขันทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์เสมอ 

3.17 0.39 ปานกลาง 

7. นักเรียนเต็มใจที่จะอธิบายเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดให้เพ่ือนฟัง 3.68 0.67 ดี 
8. เวลาว่างข้าพเจ้าจะทบทวนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 3.48 0.79 ดี 
9. คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 3.65 0.87 ดี 
10. นักเรียนอยากให้เพ่ิมชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.18 0.29 ปานกลาง 
11. คณิตศาสตร์มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีเหตุผลมากขึ้น 3.58 1.16 ดี 
12. ถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าจะศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ 3.22 1.08 ปานกลาง 
13. นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.92 0.79 ดี 
14. นักเรียนชอบค้นคว้าหาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 3.28 0.29 ปานกลาง 
15. การท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เป็นการพัฒนา 
     ความสามารถของนักเรียน 

3.57 0.78 ดี 

16. การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญใน             
     การประกอบอาชีพในอนาคต 

4.08 0.90 ดี 

17. นักเรียนพยายามเข้าห้องเรียนตรงเวลาทุกครั้ง     
     เมื่อถึงวิชาคณิตศาสตร์ 

4.00 0.95 ดี 

18. การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า 4.08 0.90 ดี 
19.  ข้าพเจ้าจะอ่านบทเรียนคณิตศาสตร์มาล่วงหน้า 
      เสมอ 

3.57 0.89 ดี 
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ข้อความ X  S.D. ระดับเจตคติ 
20.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียน 3.68 0.79 ดี 

รวม 3.68 0.79 ดี 
  

จากตารางที่ 4.2 พบว่า โดยภาพรวมระดับเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีระดับเจตคติ
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อความที่มีคะแนนสูงที่สุดได้แก่ รายการที่ 2 คณิตศาสตร์ช่วย
ให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 และมี
ระดับเจตคติระดับดี รองลงมาคือรายการที่ 16 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญในการประกอบ
อาชีพในอนาคต และรายการที่ 18 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.08 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 และมีระดับเจตคติระดับดี รองลงมาคือรายการที่ 17นักเรียน
พยายามเข้าห้องเรียนตรงเวลาทุกครั้งเมื่อถึงวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นคะแนนเฉลี ่ย 4.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95และมีระดับเจตคติระดับดี 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อ
รายวิชาคณิตศาสตร์ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟ        มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70และเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟ        มีประสิทธิภาพ 71.67/70.63ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70 

2.  เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีระดับเจตคติอยู่ในระดับดี 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟมีประสิทธิภาพ 71.67/70.63ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียน เป็นศูนย์กลาง
โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยแบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นจุดประกายความ
สนใจ ขั้นวางแผนการเรียนรู้ ขั้นลงมือเรียนรู้ตามแผน ขั้นน าเสนอข้อมูลการเรียน และจัดท ารายงาน
ผลการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยก าหนดให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละคาบเรียน นักเรียนจะได้ลงมือท ากิจกรรมส ารวจหาความรู้จากแฟ้ม
เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากนั้นนักเรียนต้องพยายามหาข้อสรุปให้ได้พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและสรุป
เพ่ือสร้างความรู้ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับสุทธิ  กระจะจ่าง (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) 
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ที่สร้างจาก
โปรแกรม The Geometer’sSketchpad มีประสิทธิภาพ 79.69/78.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 
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ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับงานวิจัยชนิศวรา  ฉัตรแก้ว (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้เรขาคณิตและล าดับขั้นการคิดตามรูปแบบแวนฮีลีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เรขาคณิตแบบพลวัตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้เรขาคณิตที่สร้างขึ้นตามล าดับขั้นการคิดตามรูปแบบแวนฮีลีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเรขาคณิต
แบบพลวัตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียนกับเกณฑ์ 
70/70   

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีระดับเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ซึ่งเป็นผลจากการใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้การที่ เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ผู้วิจัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มาเป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงมีอิสระในการคิด มีเวลาใน
การค้นหาและ สร้างความรู้ สรุปความคิดรวบยอดด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ง่าย
และบ่อยขึ้น นอกจากนี้การน าโปรแกรม The Geometer’s Sketchpadมาใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ยังเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนท าให้วิชาคณิตศาสตร์เป็น
วิชาที่น่าสนใจ และท าให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้สนุก เข้าใจได้เร็ว น่าตื่นเต้นมากขึ้น                 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิ กระจะจ่าง (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad วัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนเรื ่อง ก าหนดการเชิง เส้น โดยใช้สื ่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากโปรแกรม  The 
Geometer’s Sketchpad ผลการวิจัยปรากฏว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6หลังเรียน เรื่องก าหนดการเชิงเส้นโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยนงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ (2547) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียน แกนน า ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสองกลุ่มสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียนแกน
น า สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งจะน าเสนอในประเด็นดังนี้ 
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 ควรมีการวิจัยศึกษาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    ต่อแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
1.  สาระการเรียนรู้ 
     1.1  มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
     1.2  ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
     1.3  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
4.67 
4.67 
5.00 

 
0.58 
0.58 
0.00 

 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 4.78 0.50 เหมาะสมมากที่สุด 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
2.2 สามารถประเมินผลได้ 
2.3 นักเรียนสามารถท าได้ตามท่ีคาดหวัง 

 
5.00 
4.33 
4.33 

 
0.00 
0.58 
0.58 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

รวม 4.55 0.53 เหมาะสมมากที่สุด 
3.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1  เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
3.2  เนื้อหาที่ใช้สอนเหมาะสมกับเวลา 
3.3  กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ 

         เนื้อหา 
3.4 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้ 

นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดได้ 
3.5 ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย    

ตนเอง 
3.6 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
3.7 เป็นไปตามล าดับขั้นการเรียนรู้ 

 
4.33 
4.00 
4.67 

 
3.67 

 
3.67 

 
4.33 
4.33 

 
0.58 
0.00 
0.58 

 
0.58 

 
0.58 

 
0.58 
0.58 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมากที่สุด 
 

เหมาะสมมาก 
 

เหมาะสมมาก 
 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

รวม 4.14 0.57 เหมาะสมมาก 
4.  สื่อการเรียนรู้ 
    4.1 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
    4.2 เหมาะสมกับเนื้อหา 
    4.3 เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
    4.4 เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
    4.5 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่ายชัดเจน 
    4.6 ชว่ยให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย 
    4.7 สื่อช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอน 
         เป็นไปด้วยความรวดเร็วประหยัดเวลา 

 
4.67 
4.33 
4.67 
4.33 
4.33 
4.33 
4.67 

 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมากที่สุด 
 

รวม 4.48 0.51 เหมาะสมมาก 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
5.  การวัดผลประเมินผล 

5.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
5.2 สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง 

 
4.33 
4.33 

 
0.58 
0.58 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

รวม 4.33 0.52 เหมาะสมมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
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ตารางที ่2  ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง  (IOC)ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r)   
         และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 

 

ข้อที่ IOC P r 
หมาย
เหตุ 

ข้อที่ IOC P r 
หมาย
เหตุ 

1 0.67 0.38 0.75  21 1.00 0.53 0.75  
2 1.00 0.44 0.83 * 22 1.00 0.58 0.58 * 
3 0.67 0.78 0.67  23 1.00 0.49 0.75 * 
4 1.00 0.53 0.75 * 24 1.00 0.42 0.75 * 
5 0.67 0.38 0.42  25 1.00 0.51 0.75 * 
6 0.67 0.67 0.25  26 1.00 0.42 0.67 * 
7 1.00 0.71 0.33  27 1.00 0.76 0.75  
8 1.00 0.47 0.67 * 28 1.00 0.58 0.67 * 
9 1.00 0.56 0.67 * 29 1.00 0.51 0.75 * 
10 1.00 0.33 0.42  30 0.67 0.58 1.00  
11 1.00 0.42 0.42 * 31 0.67 0.71 0.67  
12 1.00 0.71 0.58  32 1.00 0.53 0.75 * 
13 1.00 0.44 0.75 * 33 1.00 0.49 0.67 * 
14 1.00 0.58 0.58 * 34 1.00 0.49 0.58 * 
15 1.00 0.53 1.00 * 35 0.67 0.67 0.83  
16 0.67 0.76 0.83  36 1.00 0.76 0.92  
17 1.00 0.67 0.92  37 1.00 0.53 0.58  
18 0.67 0.67 0.58  38 0.67 0.64 0.42  
19 1.00 0.49 0.67 * 39 1.00 0.62 0.25  
20 1.00 0.44 0.75  40 1.00 0.53 0.50 * 

 *  ข้อที่เลือก 
   

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ 
     และกราฟ 

 

คนที่ 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนทดสอบ

หลังเรียน เรื่องท่ี 1 เรื่องท่ี 2 เรื่องท่ี 3 รวม 
1 8 8 10 26 15 
2 7 7 7 21 18 
3 7 9 7 23 12 
4 7 5 8 20 16 
5 6 9 8 23 12 
6 7 5 7 19 16 
7 4 8 8 20 14 
8 5 6 8 19 14 
9 10 6 9 25 12 
10 5 7 8 20 16 
11 7 8 7 22 12 
12 7 5 7 19 13 
13 10 8 7 25 13 
14 5 4 3 12 14 
15 7 7 6 20 12 
16 7 7 6 20 11 
17 8 5 6 19 14 
18 7 4 5 16 11 
19 8 5 8 21 14 
20 3 5 6 14 12 
21 9 10 10 29 14 
22 8 9 7 24 14 
23 8 9 7 24 12 
24 9 9 7 25 16 
25 7 6 5 18 15 
26 9 8 6 23 14 
27 7 7 6 20 14 
28 9 7 8 24 14 
29 5 4 6 15 19 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

คนที่ 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนทดสอบ

หลังเรียน เรื่องท่ี 1 เรื่องท่ี 2 เรื่องท่ี 3 รวม 
30 6 9 7 22 15 
31 7 9 7 23 18 
32 8 7 6 21 17 
33 8 7 8 23 13 
34 9 10 8 27 15 
35 7 8 9 24 18 
36 6 7 7 20 10 
37 4 9 9 22 14 
38 8 7 8 23 13 
39 6 9 9 24 15 
40 10 7 8 25 14 
รวม 285 286 289 860 565 
x 7.13 7.15 7.23 21.50 14.13 

S.D. 1.67 1.70 1.39 3.49 2.18 
% 71.25 71.50 72.25 71.67 70.63 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการวิ เคราะห์ค่า (IOC) ของแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 4  ผลการวิ เคราะห์ค่า (IOC) ของแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 
     คณิตศาสตร์ 

 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
3 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
4 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
7 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
8 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
9 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
10 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
11 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
13 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
14 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
15 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
16 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
17 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
18 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
19 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
20 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.  อาจารย์อ านาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย์ อาจารย์โรงเรียนบางบัวทอง   
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.  อาจารย์ณัฐพล  คชาธร                   อาจารย์โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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