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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 
to develop teaching-learning Ordered Pair and 
Graph for Matayomsuksa 1 (grade 7) students 
in order to achieve the criterion of 70/70. The 
sample of 45, being selected by the cluster 
sampling method, was students who were 
studying in Matayomsuksa 1 at Suan Sunandha 
Rajabhat University Demonstration School. The 
instruments were a lesson plan on Ordered 
Pair and Graph; a 20-item multiple choice test, 
having the difficulty index between 0.33 and 
0.78, the discrimination index between 0.25 
and 1.00, and reliability at 0.950. The collected 
data was statistically analyzed by efficiency, 
mean and standard deviation  

It was found that: the effectiveness 
of teaching and learning Ordered Pair and 
Graph for Matayomsuksa 1 students was 
equaled to 71.67/70.63. 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นนัก เรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 
จ านวน 45 คน โดยใช ้ว ิธ ีการสุ ่มแบบแบ ่งกลุ ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบไปด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้  เ รื่ อง  คู่อันดับและกราฟ  
แ บ บ ท ด ส อ บ ว ัด ผ ล ส ัม ฤ ท ธิ ์ท า งกา ร เ รี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ  ซึ ่งเป็นแบบ
ปรนัยเลือกตอบจ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.33 ถึง 0.78 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.950 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
การหาค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 71.67/70.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่
ก าหนดไว้  

 
ค าส าคัญ : การจดักิจกรรมการเรยีนรู้, คณติศาสตร์,       
              คู่อันดับและกราฟ 
 

The Efficiency of Mathematics Learning Activities  
on Ordered Pair and Graph for MathayomSuksa 1. 

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  
เร่ือง คู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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บทน า 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อ

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้นทุกขณะซึ่งจะเห็นได้
จากการน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ 
เช่น ทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การทหาร วงการ
ธุรกิจ และในด้านการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษา
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ ในลักษณะ
การศึกษารายบุคคลโดยพิจารณาความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ การใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม การจัดระบบการเรียนการ
สอนและการวางแผนการสอนที่ดีจะช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และ
ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญมากในการจัดการ
เรียนการสอนเนื่องจากผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ได้ครบทุกข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอน 

ปัญหาส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ส่วนหนึ่ งมากจากการขาดแคลนสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมไม่
หลากหลาย การสอนของครูอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากครูผู้สอน
ไม่ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ
และเสริมแรงในการเรียนรู้  

การน าคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา โดยมีการน าเอาเนื้อหา 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ไปพัฒนาเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแสดงเนื้อหาวิชาทั้ง
ที่ เ ป็ น ตั ว ห นั ง สื อ  รู ป ภ า พ ก ร า ฟิ ก  ภ า พ นิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งแสงสีเสียง ซึ่งท าให้ท าให้ผู้เรียน
สนุกสนานไปกับการเรียน ท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อ    

เร้าความสนใจของผู้เรียนให้อยากเรียน ซึ่งสนองการ
เรียนรู้รายบุคคลเป็นอย่างดี โดยไม่มีการแข่งขันหรือ
รอยคอยผู้อื่น ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้สื่อการเรียน 
วิธีการเรียน ก าหนดเวลาในการท าประเมินผลได้ด้วย
ตนเองทั้งยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการใน
การพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถเรียนจนเกิดการคิด 
วิเคราะห์ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
ตลอดจนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (อรุณรัตน์, 
2549) 

จากประโยชน์ของการน าเอาคอมพิวเตอร์มา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่กล่าวมา
ข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
คู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ตลอดจนเป็น
แนวทางให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่ อ ส ร้ า ง กิ จ กร รมการ เ รี ยน รู้ ร าย วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 70/70 

 
ระเบียบวิธวีิจัย 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 192 คน ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
นักเรียนจ านวน 45 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ซึ่งเป็นแบบปรนัย
เลือกตอบมีขั้นตอนการสร้างดังนี ้

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้
ศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสื่อ ตลอดจนเอกสารต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
     1.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง       
คู่อันดับและกราฟ แล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจพิจารณา
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาความ
ถูกต้องของภาษาและความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนรู้ ล าดับขั้นการเรียนรู้ โดยประเมินความเหมาะสม
ในรายการต่าง ๆ จากนั้นน าผลการประเมินที่ได้มาหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2535 : 100) 
 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
 1.5 น า แผนการจั ดการ เ รี ยนรู้ เ รื่ อ ง          
คู่อันดับและกราฟ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและหา
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้จ านวน 2 รอบพบว่า 
ประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพ 71.11/71.67 และประสิทธิภาพกลุ่มเล็ก
ของการจัดการเรียนรู้ เ รื ่อ ง  คู ่อ ัน ด ับแ ล ะก ร า ฟ 

ส าหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 70/70 โดยมีค่าประสิทธิภาพ 71.48/70.56 
(ร าพึง ร่วมทอง. 2550) 
 1.6 ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง คู่อันดับละกราฟ ไปทดลองหาประสิทธิภาพ
รายบุคคลและประสทิธิภาพกลุม่เลก็แล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 45 คนซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งนี ้

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ จ านวน 20 
ข้อ มีขั้นตอนใน การสร้างดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เอกสารที่เกี่ยวกับการเขียนแบบทดสอบ 
 2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา
กับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อน าไปสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
ใช้ส าหรับทดสอบหลังเรียนโดยสรา้งให้ครอบคลมุเนื้อหา
และตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้จ านวน 40 ข้อ ใช้
จริง 20 ข้อ 
 2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ที่สร้าง
เสร็จแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และบันทึกผล
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจากนั้น หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวช้ีวัดโดยใช้
หลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  +1  
หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อ
ค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
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 2.4 น าคะแนนที่ ได้มาหาค่า IOC โดย
พิจารณาค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าวัดได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดแต่ถ้าต่ ากว่า 0.50 
ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
ควรตัดทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแก้ไข (ศิริชัย กาจนวาสี. 
2556) ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้พบว่าข้อสอบทั้งหมด
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00  
 2.5 คัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 45 คน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ 
 2.6 น าผลการทดสอบจากข้อ 2.5 มา
ตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิด
หรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย(difficulty) และค่า
อ านาจจ าแนก (discrimination) ของข้อสอบแต่ละข้อ
โดยค่าความยากง่ายต้องอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง  0.80  และ
มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 พบว่าข้อสอบ
แต่ละข้อมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.78 
และค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 – 1.00   
 2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ที่
คัดเลือกและหาคุณภาพรายข้อแล้วไปทดสอบกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 คน ที่ก าลั ง
ศึกษาอยู่ ในโรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส วน สุนัน ท า เพื่อหาความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบทดสอบโดยหาความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์สัน(Kuder-Richardson) โดยมี
เกณฑ์ว่าค่าความเช่ือมั่นต้องมีค่าตั่งแต่ 0.60 ขึ้นไป พบว่า 
แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ  0.950 

 2.8 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจ
แก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ และผ่านการคัดเลือกในข้อ 2.7 
จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 
 

  ผลการด าเนินงาน 
 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟ  

N 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนน
เต็ม X  1E  คะแนน

เต็ม X  2E  

45 30 21.50 71.67 20 14.13 70.63 

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ
และกราฟมีค่าประสิทธิภาพ 71.67/70.63 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 70/70  

สรุปและอภิปรายผล 
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ร ายวิ ช าคณิ ตศาสตร์  เ รื่ อ ง  คู่ อั นดั บและกราฟ              
มีประสิทธิภาพ 71.67/70.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้คือ 70/70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสิทธิภาพของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่
อันดับและกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ลักษณะการจัดการ เรียนการสอนที่ เ น้นผู ้ เ รียน
เป็นศูนย์กลางโดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้สร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่งกิจกรรมการเรียน 
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การสอนออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นจุดประกายความ
สนใจ ขั้นวางแผนการเรียนรู้ ขั้นลงมือเรียนรู้ตามแผน 
ขั้นน าเสนอข้อมูลการเรียน และจัดท ารายงานผลการ
เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผู้วิจัยก าหนดให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด ซึ่ง
ในแต่ละคาบเรียน นักเรียนจะได้ลงมือท ากิจกรรม
ส ารวจหาความรู้จากแฟ้มเอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากนั้นนักเรียนต้องพยายามหาข้อสรุปให้ได้พร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผลและสรุปเพื่อสร้างความรู้ของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุทธิ  กระจะจ่าง (2551) และ ชนิศวรา  
ฉัตรแก้ว (2549)  

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการวิจัยศึกษาปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์โสภาพรรณ เวชา

กุล อาจารย์เกตุมสระบุรินทร์ อาจารย์อ านาจศักดิ์  อุดม
พรไพบูลย์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าและเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อม
ทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมจนงานวิจับส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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