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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง  

อัตราสวนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 41 คน โดยใชวิธีการสุม

แบบแบงกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 

อัตราสวน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน  ซึ่งเปนแบบ

ปรนัยเลือกตอบจํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.33 ถึง 0.78 และคาอํานาจ

จําแนกรายขออยูระหวาง 0.25 ถึง 1.00 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.918 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก การหาคาประสิทธิภาพ คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบวา  

กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม มี

ประสิทธิภาพเทากับ 70.24/71.74 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 70/70 ท่ีกําหนดไว  

 

 

     



 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

อัตราสวน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สําเร็จไดเนื่องจากบุคคลหลายทานไดกรุณาชวยเหลือ

ใหขอมูลขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น และกําลังใจ 
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยเกตุม สระบุรินทร  อาจารยอํานาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย 

และอาจารยณัฐพล คชาธร ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร.สมเก ียรต ิ  กอบัวแกว  ผู อํานวยการโรงเร ียนสาธ ิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานท่ีใหความรวมมือเอ้ือเฟอสถานท่ีและ

อํานวยความสะดวกในการทดลองใชเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนอยางดี 

ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงเปน

กลุมตัวอยางท่ีใหความรวมมือในการทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปน

อยางดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีเปนกําลังใจและ

ใหการสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา สงผลใหผูวิจัยประสบความสําเร็จดังตั้งใจ 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาเปนวิธีหนึ่งท่ีนิยมกันมาก ชวยใหการเรียนการสอนเปนไป

ไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ทําใหครูผูสอนมีเวลาในการวางแผนและพัฒนา ใหเกิดความกาวหนาทาง

การศึกษาไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ครูผูสอนยังอาจใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

การศึกษาท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีสอนใหเหมาะสมกับสภาวะของนักศึกษา

ไดอีกดวย จึงกลาวไดวาการนําคอมพิวเตอรมาชวยสอนเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

สูงเม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องชวยสอนในรูปแบบอ่ืนๆ  

ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากผูเรียนสามารถ

ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ไดครบทุกข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในการเรียนรู 

หากมีระบบการเรียนเนื้อหาท่ีดีและสัมพันธกับความรูเดิมจะทําใหมีความเขาใจในการเรียนไดกระจาง

ข้ึน การนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาในลักษณะการนําเสนอการเรียนการสอน จัดเปนการเรียนรู

โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจะมีรูปแบบการนําเสนอท้ัง ขอความ ภาพนิ่ง แผนภูมิ กราฟ 

ภาพเคลื่อนไหว กราฟก วีดีทัศน และเสียง เพ่ือถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรู ในลักษณะท่ี

ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุด (เบญจมินทร เฟอรเรีย 2556, 113)   เนื่องจากวิชา

คณิตศาสตรเปนวิชาพ้ืนฐานประยุกตท่ีทุกสาขาวิชาตองเรียน และยังเปนพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชา

ทักษะวิชาชีพอ่ืนๆ ดวย เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุสาคัญของปญหาโดยท่ัวไป พบวาครูสวนใหญใชการ

สอนแบบดั้งเดิม ไมจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร ไมสอนใหรูจักคิด แตกลับ

สอนใหจดจาขอเท็จจริงเพ่ือใหทันเวลาและครบตามหลักสูตร ไมคานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

ขาดการใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสม (บุญรัตน คึมยะราช 2556, 101) 

 จากสภาพปญหาดังกลาว การสอนวิชาคณิตศาสตรจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากแตละคนตางมีประสบการณเดิม สภาวะแวดลอม 

ความถนัด และภูมิปญญาตางกัน การนําคอมพิวเตอรมาพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการ

สอนมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชาซ่ึงทําใหทําใหผูเรียนสนุกสนานไปกับ

การเรียน ทําใหการเรียนไมนาเบื่อ เราความสนใจของผูเรียนใหอยากเรียน ซ่ึงสนองการเรียนรู

รายบุคคลเปนอยางดี ท้ังยังสามารถเรียนไดตามลําพังหรือปรึกษาหารือการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน
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หรือขอคําแนะนําจากครูผูสอนก็ได สามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลาตามความตองการจาก

ประโยชนของการนําเอาคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและปญหาใน

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ 

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 

กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

1.  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

5 หองเรียน รวมนักเรียน 194 คน 

2.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย เรื่อง อัตราสวน ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2551 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.  ระยะเวลาท่ีใชในการสอน ทําการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ใชเวลาในการ

สอน 8 คาบ คาบละ 50 นาที 

4.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

     4.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน 

     4.2 ตัวแปรตาม คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 

เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับครู

และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนสรางความรูเองหมายถึง คุณภาพของผูเรียนท่ีเรียน

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว คือ 

70/70 โดย 70 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยเม่ือเทียบกับคะแนนเต็มของการทํา

แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบยอยระหวางเรียนของผูเรียน 70 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนน

เฉลี่ยเม่ือเทียบกับคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

 2.1 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.3 การหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปนเรื่องท่ีสําคัญ ท่ีผูสอนจะตองมีกระบวนการในการ

ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณเพื่อใหนักเรียนสนุกสนานในการ

เรียนรูไมเปนโรคกลัวคณิตศาสตร (ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย, 2546 : 4) และ สนอง

ตอความสนใจ ความตองการของผูเรียน ดังนั้นครูผูสอนควรรูหลักการสอนเพ่ือจะชวยใหการสอนมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดวงเดือน ออนนวม (2535 : 12-13) ไดเสนอหลักการสอนคณิตศาสตรโดยจัดประสบการณ

ใหเด็กดังนี้ 

1. ประสบการณการเรียนท่ีเปนรูปธรรม เปนประสบการณท่ีนักเรียนไดกระทํากับวัตถุควบคู

ไปกับสัญลักษณ ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเห็นวาสัญลักษณนั้นมีความหมายตัวอยาง เชน 4+2= 6 นักเรียน

หาคําตอบดวยการหยิบดินสอ 4 แทง แลวหยิบเพ่ิมอีก 2 แทง นับรวมกันไดดินสอ 6 แทง 

2. ประสบการณการเรียนรูท่ีเปนก่ึงรูปธรรม เปนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดรับสิ่งเรา

ทางสายตาควบคูไปกับสัญลักษณ ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเห็นวาสัญลักษณนั้นมีความหมายนักเรียนไม

ตองกระทํากับวัตถุ แตสังเกตหรือดูภาพของวัตถุตัวอยางเชน ดูภาพจากหนังสือเรียน ดูการสาธิตของ

ครู หรือดูภาพยนตร ดูโทรทัศน ประสบการณก่ึงรูปธรรมแสดง ใหเห็นดังนี้ คือเม่ือนักเรียนตองการหา

คําตอบ 4 +2=6 นักเรียนหาคําตอบโดยการดูจากภาพในหนังสือเรียนแลว เขียนวงกลมลอมรอบภายใน

หนังสือเพ่ือแสดงจํานวนท่ีตองการ คือ 4 และ 2 รวมกันท้ังหมดไดเปน 6 

ชมนาดเชื้อสุวรรณทวี (2542 :7) ไดสรุปหลักการสอนคณิตศาสตรไดดังนี้ 
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1. ใหนักเรียนไดเขาใจในพ้ืนฐานของคณิตศาสตรรูเหตุผลและรูถึงโครงสรางทางคณิตศาสตร 

2. การเรียนรูควรเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุด 

3. ความเขาใจตองมากอนทักษะความชํานาญ 

4. ความเขาใจอยางเดียวไมเพียงพอตอการเรียนคณิตศาสตรนักเรียนตองมีทักษะความ

ชํานาญ 

5. เนนการฝกฝนใหเกิดทักษะการสังเกตความคิดตามลําดับเหตุผลแสดงออกถึงความรูสึกนึก

คิดอยางมีระบบระเบียบงายสั้นกะทัดรัดชัดเจนสื่อความหมายไดมีความละเอียดถ่ีถวนมีความม่ันใจ

แมนยําและรวดเร็ว 

6. เนนการศึกษาและเขาใจเหตุผลโดยใชยุทธวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ

และคนพบดวยตนเองเกิดความคิดสรางสรรคเกิดการประยุกตใชไดโดยไมจําเปนตองเรียนรูโดยการ

จดจําหรือเลียนแบบจากครูเทานั้น 

7. ใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตรรูคุณคาของการเรียนคณิตศาสตรสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันไดและเปนเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องอ่ืนๆหรือวิชาอ่ืนตอไป 

8. การสอนคณิตศาสตรไมเปนเพียงการบอกควรใชคําถามชวยกระตุนใหผูเรียนไดคิดและ

คนพบหลักเกณฑขอเท็จจริงตางๆดวยตนเองเคยชินตอการแกปญหาอันจะเปนแนวทางใหเกิด

ความคิดริเริ่มสรางสรรคมีทักษะในกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ยุพินพิพิธกุล (2545 :11-12)  ไดเสนอหลักการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้ 

1.  ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก 

2.  เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรมในเรื่องท่ีสามารถใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนรูปธรรม 

3.  สอนใหสัมพันธความคิดเม่ือครูทบทวนเรื่องใดก็ควรทบทวนใหหมดการรวบรวมเรื่องท่ีทํา

ใหเหมือนกันเขากันเปนหมวดหมูจะชวยใหเขาใจงายและจําไดอยางแมนยําข้ึน 

4.  เปลี่ยนวิธีการสอนไมซํ้าซากเบื่อหนายผูสอนควรจะสอนใหสนุกสนานและนาสนใจ 

5.  ใชความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริ่มเปนแรงดลใจท่ีจะเรียนดวยเหตุนี้ในการสอนจึงมีการ

นําเขาสูบทเรียนเพ่ือเราความสนใจเสียกอน 

6.  ควรคํานึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเดิมท่ีนักเรียนมีอยูการจัดกิจกรรมใหมควรจะ

ตอเนื่องกับกิจกรรมเดิม 

7.  เรื่องท่ีสัมพันธกันก็ควรจะสอนไปพรอมๆกัน 

8.  ใหผูเรียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนแตเนื้อหา 

9.  ไมควรเปนเรื่องท่ียากเกินไปผูสอนบางคนชอบใหโจทยยากๆเกินสาระการเรียนรูท่ีกําหนด

ไวซ่ึงอาจจะทําใหผูท่ีเรียนออนทอถอยแตถาผูเรียนท่ีเรียนเกงอาจจะชอบควรจะสงเสริมเปนรายไปใน

การสอนตองคํานึงถึงหลักสูตรและเลือกเนื้อหาเพ่ิมเติมใหเหมาะสมท้ังนี้ เพ่ือสงเสริมศักยภาพ 
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10. สอนใหนักเรียนสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเองการยกตัวอยางหลายๆตัวอยางจน

นักเรียนเห็นรูปแบบจะชวยใหนักเรียนสรุปไดอยารีบบอกเกินไปควรเลือกวิธีการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

11. ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งท่ีทําไดลงมือปฏิบัติจริงและประเมินการปฏิบัติจริง 

12. ผูสอนควรจะมีอารมณขันเพ่ือชวยใหบรรยากาศการเรียนนาเรียนยิ่งข้ึนคณิตศาสตรเปน

วิชาท่ีเรียนหนักครูจึงไมควรจะเครงเครียดควรใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน 

13. ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนและตื่นตัวอยูเสมอ 

14. ผูสอนควรหม่ันแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะนําสิ่งท่ีแปลกและใหมมาถายทอดให

ผูเรียนผูสอนควรจะเปนผูท่ีมีศรัทธาในอาชีพของตนจึงจะทําใหสอนไดดี 

จากหลักการสอนคณิตศาสตรขางตนสรุปไดวาการสอนคณิตศาสตรจะตองคํานึงถึงลําดับของ

เนื้อหาควรสอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรมจากเรื่องท่ีงายไปสูเรื่องท่ียากเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับ

เนื้อหาเปดโอกาสใหนักเรียนไดคนหาขอสรุปของตัวเองลงมือปฏิบัติเนนการฝกฝนใหเกิดทักษะ ความ

ชํานาญ รูจักใหเหตุผล ผูสอนไมควรเครงเครียดจนเกินไป ควรมีอารมณขัน เพ่ือสรางบรรยากาศใน

การเรียนการสอนใหนาเรียนยิ่งข้ึน 

2.1.1 การสอนแบบอุปนัย 

 วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive) เปนวิธีการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักสังเกตพิจารณา

ลักษณะรวมของแบบรูปและใหเหตุผลซ่ึงผูสอนมีบทบาทในการเตรียมบทเรียนเพ่ือกําหนดแนวทางให

นักเรียนไดลงมือศึกษาและทําดวยตนเองเปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางนักการศึกษา

หลายทานไดใหความหมายของการสอนแบบอุปนัยดังนี้ 

 ทิศนา แขมมณี (2553 :340) กลาววาวิธีสอนโดยการอุปนัยคือ กระบวนการสอนท่ี

ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดโดยการนําตัวอยางขอมูล 

ความคิด เหตุการณ หรือสถานการณ ท่ีมีหลักการแนวคิดท่ีตองการสอนใหแกผูเรียนสรุปหลักการจาก

ตัวอยางตางๆดวยตนเอง 

 สนิท สัตโยภาส (2547 :32) กลาววาการสอนแบบอุปนัยหรืออุปมาเปนวิธีสอนท่ีครู

พยายามนําเสนอดวยตัวอยางกอนแลวใหผูเรียนศึกษาสังเกตคนควาทดลองหรือเปรียบเทียบขอมูล

ตางๆแลวคอยๆสรุปเขาหาทฤษฎีขอสรุปแนวคิดหรือหลักเกณฑภายหลัง 

 ยุพิน พิพิธกุล (2539 :69) กลาววาการสอนแบบอุปนัยเปนวิธีสอนท่ีสงเสริมให

นักเรียนรูจักสรางความคิดรวบยอดไดดวยตนเองโดยเริ่มจากการยกตัวอยางหลายๆ ตัวอยางเพื่อให

ผู เรียนเห็นรูปแบบโดยอาศัยทักษะตาง เๆชนการสังเกตการพิจารณาหาเหตุผลเปรียบเทียบและการ

สรุปประสบการณและสิ่งแวดลอม 



   31 

  จากความหมายของการสอนแบบอุปนัยขางตนจะเห็นไดวาวิธีการสอนแบบอุปนัย

เปนการสอนโดยผูสอนจะยกตัวอยาง สถานการณ หรือกําหนดขอมูลเพ่ือใหผูเรียนไดสังเกต ศึกษา

คนควาจนกระท่ังผูเรียนนําไปสูขอสรุปอันใหมไดดวยตนเอง 

 

2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้ 

 ยืน ภูวรวรรณ (2536, น.5) ใหความหมายบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Hypermedia) 

ไวดังนี้ คือ เปนรูปแบบหนึ่งของคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสนับสนุนการเรียนรูท่ีประกอบดวยขอความ

รูปแบบกราฟก การเคลื่อนไหวและเสียง โดยสามารถนําคําหรือวลีจากขอความหนึ่งเพ่ือเชื่อมโยง

สืบคนไปยังเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองและรวดเร็วจากฐานขอมูล 

 วิไล กัลยาณวัจน (2541) ไดกลาวถึงมัลติมีเดียวา เปนการนําเสนอคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ 

การใชคอมพิวเตอรในการรวมและควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไมวาจะเปนจอภาพเครื่องเลน

วิดีโอดิสก แผนซีดีรอม เครื่องสังเคราะหเสียงและอุปกรณอ่ืน ๆ เขาดวยกันเพ่ือใชในการนําเสนอ

ขอมูล (Presentation) การสอนฝกอบรม (Training) การแสดงขาวสาร (Information broadcast) 

หรือเปนสื่อดานอ่ืน ๆ แตถาระบบนั้นสามารถเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เปนโครงสรางและผูใชสามารถ

ติดตามหารายละเอียดยอยไดจากหัวขอท่ีสนใจ โดยมีการติดตอกับคอมพิวเตอรเปนแบบโตตอบแบบ

ทันทีทันใด (Interactive) ก็จะเขาสูหลักการของมัลติมีเดีย 

 กิดานันท มลิทอง (2543, น.283) ไดกลาววา มัลติมีเดียเปนสื่อท่ีมีการสรางสิ่งแวดลอมท่ี

ยอมใหผูใชสรางความเก่ียวโยงระหวางหัวขอตาง ๆ แทนท่ีจะตองอานเรื่องราวเรียงลําดับกันดวย

เหตุผลดังกลาวจึงทําเปนสื่อหลายมิติมีการนําเสนอขอมูลไมเปนแบบเสนตรง และเพ่ิมความสามารถ

ในการบรรจุขอมูลในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน ภาพกราฟกท่ีเปนภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว ให ภาพสามมิติ ภาพถาย เสียงพูด เสียงดนตรี เขาไวในเนื้อหาดวย เพ่ือใหผูใชหรือ

ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาเรื่องราวในในลักษณะตาง ๆ ไดหลายรูปแบบมากข้ึนกวาเดิมรวมถึงการ

โตตอบระหวางผูใชกับสื่อลักษณะสื่อผสมเชิงโตตอบโดยการคลิกท่ีจุดเชื่อมโยง 

 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีกลาวมาแลว จะเห็นวาไดใชสื่อหลายรูปแบบมา

นําเสนอสารสนเทศท่ีตองการดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงสื่อท่ีนํามาประกอบรวมเปนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เหลานั้นมีองคประกอบดังนี้ (Linda. 1995,5 – 7 และ Green . 1993, อางอิงใน รัฐพล ประดับ

เวทย. 2543, 8 – 9 ) 
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 1. ขอความ (Text) ตัวหนังสือและขอความสามารถสรางไดหลายรูปแบบหลายขนาด

ออกแบบใหเคลื่อนไหวไดอยางนาสนใจ สวยงามตามความตองการ หรือเนนใหสามารถเชื่อมโยงใน

ลักษณะของไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ไดอีกดวย 

 2. เสียง (sound) เชน เสียงดนตรี เสียงบรรยาย เสียงจากธรรมชาติ เสียงในระบบมัลติมีเดีย

เปนสัญญาณดิจิตอล ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนรูปแบบเสียงจากสัญญาณอนาล็อกมาเปนดิจิตอลกอน แฟม

เสียงในระบบแมคอินทอชนิยมใชชื่อแฟมท่ีลงทายดวย AIF หรือ SND สวนในระบบวินโดวนิยมใช 

MID หรือ WAV แฟมประเภท MID นั้นจะเปนการสังเคราะหเสียงเพ่ือสรางเสียงข้ึนมาใหม ซ่ึงจะทํา

ใหแฟมมีขนาดเล็กกวาแฟม WAV   แตคุณภาพเสียงจะดอยกวา (กิดานันท มลิทอง, 2543, น.272) 

 3. ภาพ(Picture)  มี 2 ประเภท 

  3.1 ภาพนิ่ง (Still images) กอนท่ีภาพวาด ภาพถาย หรือภาพตางๆ จะเปนภาพนิ่ง

นําเสนอบนคอมพิวเตอรนั้น ภาพเหลานั้นจะตองเปลี่ยนรูปแบบกอน ซ่ึงสามารถสรางโดยใชเครื่อง

สแกนภาพหรือใชโปรแกรมสรางภาพข้ึนมา รูปแบบภาพท่ีนิยมใชมี 2 รูปแบบ คือ แบบกราฟฟกแผน

ท่ีบิต ซ่ึงชื่อแฟมลงทายดวย .gif, .tiff, และ .bmp  และ แบบกราฟฟกเสนสมมติ  ชื่อแฟมลงทายดวย 

.eps,  .wmf  และ .pict  (กิดานันท มลิทอง, 2543, น.271) 

  3.2 ภาพเคลื่อนไหว(Motion picture) การนําภาพนิ่งท่ีตอเนื่องกันมาแสดง

ติดตอกันดวยความเร็วท่ีสายตาไมสามารถจับได เนื่องจากการสรางภาพสีตองใชหนวยความจํา เปน

จํานวนมากจึงไดมีการคิดคนการบีบอัดสัญญาณภาพใหมีหนวยความจํานอยลง เรียกวา Video  

Compresion  หรือท่ีรูจักกันดี คือ MPEG Moving Picture Expert Group ซ่ึงสามารถบีบอัดไดท้ัง

ภาพและเสียง 

 4. การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ (Interactive Links) หรือสวนประสาน เม่ือนําขอมูลตางๆมา

รวบรวมสรางเปนแฟมขอมูลดวยโปรแกรมสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลว จําเปนตองสรางสวน

ประสานเพ่ือผูใชเลือกท่ีจะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการนําเสนอเพ่ือศึกษาตามความพอใจ 

 5. วีดีทัศน (Video) การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเก่ียวของกับการนําเอาภาพยนตร วีดีทัศน

ซ่ึงอยูในรูปของดิจิตอลรวมเขาไปกับโปรแกรมประยุกตท่ีเขียนข้ึน ลักษณะท่ัวไปของวีดีทัศนจะ

นําเสนอดวยเวลาจริงท่ีจํานวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะนี้จะเรียกวา วีดีทัศนดิจิตอล(Digital 

Video) คุณภาพของวีดีทัศนดิจิตอลจะทัดเทียมกับคุณภาพท่ีเห็นจากจอโทรทัศน ดังนั้นวีดีทัศน

ดิจิตอลและเสียงจึงเปนสวนท่ีรวมเขาไปสูในรูปแบบของการนําเสนอ และการเขียนโปรแกรม

มัลติมีเดีย วีดีทัศนสามารถนําเสนอไดทันทีดวยจอคอมพิวเตอร ในขณะท่ีเสียงสามารถเลนออกไปยัง

ลําโพงภายนอกไดผานการดเสียง (Sound Card) 
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ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 นักวิชาการทางดานการศึกษา ไดจําแนกลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรออกเปนแบบ

ตางๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ (Kemp Dayton. 1985 ; กิดานันท  มลิทอง. 2543, 244-248) 

 1. บทเรียนสอนหรือทบทวน เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ผลิตข้ึนเพ่ือ

เปนสื่อการเรียนการสอน 

 2. แบบฝกและปฏิบัติคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือฝกอบรม ผลิตข้ึนเพ่ือการฝกอบรม 

 3. การสรางสถานการณจําลอง บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีนําเสนอบทเรียนในรูปของการจําลอง

สถานการณจริงข้ึนใหแกผูเรียนไดศึกษา พบเห็นภาพจําลองของเหตุการณเพ่ือฝกทักษะและการ

เรียนรู 

 4. การแกปญหา บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีทําใหผูเรียนจะตองพยายามท่ีจะหาวิธีแกปญหาจะ

เนนใหฝกการคิด การตัดสินใจ 

 5. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือความบันเทิง ผลิตเพ่ือความบันเทิง เชน ภาพยนตร 

การตูน เพลง 

 6. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ืองานดานขาวสาร เปนการรวบรวมขอมูลการซ้ือขาย

แหลงซ้ือขายสินคาตางๆ 

 7. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการคนควา เปนการรวบรวมความรูตางๆ 

 8. บทเรียนคอมพิวเตอรออกมัลติมีเดียเพ่ืองานขายและการตลาด 

 ประโยชนของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1. คอมพิวเตอรชวยสอนสงเสริมใหผูเรียน เรียนตามเอกัตภาพ 

 2. คอมพิวเตอรชวยสอนมีการปอนกลับทันที มีสีสัน ภาพและเสียง ทําใหผูเรียนเกิดความ

ตื่นเตน ไมนาเบื่อ 

 3. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียน มีโอกาสเรียนซํ้าแลวซํ้าอีกก่ีครั้งก็ไดตามตองการ 

 4. คอมพิวเตอรชวยสอนยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงการเรียนการสอนอ่ืนยึดครูเปนสําคัญ ไม

คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน 

 5. คอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหามากข้ึน 

 6. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน 

 7. คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนไดเรียนแบบ Active Leaning 

 8. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดโดยอัตโนมัติ 

 ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเรียนการสอนมีขอดีและขอจํากัด (กิดานันท มลิ

ทอง, 2543, น.285-286) ดังนี้ 
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 ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1. บทเรียนในลักษณะของสื่อประสมตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงท่ีทํา

ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มท่ีในชองทางการสื่อสาร และไดเนื้อหาความรูเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม 

 2. การใชจุดเชื่อมโยงหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเชื่อตอความคิดจากเนื้อหาบทหนึ่งไปยัง

เนื้อหาท่ีเก่ียวของกันไดงาย 

 3. เปดโอกาสใหผูเรียนสํารวจขอมูลตามความสนใจของแตละคน ไดดวยตนเองในลักษณะ

การศึกษารายบุคคล และชวยใหมีการจัดโครงสรางการเรียนรูในการคนพบของตนเองได 

 4. ผูสอนและผูเรียนสามารถรวมมือกันผลิตบทเรียนจากซอฟตแวรโปรแกรม และผูเรียนเองก็

สามารถใชโปรแกรมเหลานั้นในการทํางานตางๆ ไดสะดวก 

 ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1. ถาบทเรียนนั้นไดรับการออกแบบท่ีไมพอดี อาจทําใหผูเรียนหลงวนเวียนอยูในเนื้อหาได 

 2. ผูเรียนท่ีมีลักษณะตองพ่ึงพาผูอ่ืน ในการเรียนรูจะรูสึกสับสนในการเรียน หรืออาจจะไม

สามารถตัดสินใจไดเองวาตองสืบคนขอมูลมากเทาใดจึงจะเพียงพอเนื่องมาจากไมมีผูใหคําแนะนํา 

 3. ซอฟตแวรโปรแกรมชั้นสูงอาจยากในการใชงานเนื่องจากตองใชการเขียนสคริปตรวมดวย 

 4. เนื่องจากเนื้อหาของสื่อหลายมิติมีลักษณะไมเปนเสนตรง ซับซอน และมุงเนนในเรื่องการ

ใหสืบคน จึงทําใหเสียเวลามากในการสรางบทเรียนในลักษณะนี้ 

 จากความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประกอบกับศักยภาพของระบบ

ขอมูลซ่ึงพัฒนาโลกสูยุคของขาวสารขอมูล จนเปนเหตุใหแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษากาวตาม

ไปเปนลําดับ ดวยการประยุกตใชคอมพิวเตอรใหสามารถนําเสนอขอมูลท่ีจําเปนตอการเรียนรูไดทุก

รูปแบบ ทุกระดับ ในลักษณะของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพจําลอง รวมถึงวีดีทัศน 

เ พ่ือชวยใหกระบวนการเรียนรู มีชีวิตชีวานาสนใจ ชวนใหติดตามหรือท่ีเรียกวา มัลติมีเดีย

(Multimedia) ซ่ึงตรงกับศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานวา 1.สื่อผสม 2.สื่อหลายแบบ (กิดานันท 

มลิทอง, 2543, น.255) 

 มัลติมีเดียเปนการใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการนําเสนอสารสนเทศ โดยใชสื่อมากกวาหนึ่ง

อยางในการนําเสนอไมวาจะเปนขอความ ภาพนิ่ง กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีทัศน 

ผสมผสานกันอยางมีระบบ ท้ังในลักษณะของไฮเปอรเทกซและไฮเปอรมีเดีย เพ่ือสื่อความคิดไปสูผูใช

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตองมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูใชโปรแกรม ซ่ึงโดยท่ัวไปสื่อ

ดังกลาวมักปรากฏในรูปของซีดี-รอม 

 การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน 

 การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน จะตองมีการวางแผน วางกรอบแนวคิดอยางมี

ระบบและมีข้ันตอน รวมถึงสามารถสื่อความหมายใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเขาใจ สามารถตอบสนอง
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การเรียนรูไดหลากหลายรูปแบบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมไดอยางถูกตอง สามารถท่ีจะ

ประเมินผลกอนและหลังเรียนดวยตนเองได แนวทางของการออกแบบมัลติมีเดียท่ีดี คือ การออกแบบ

ใหมีปฏิสัมพันธ โดยผูเรียนสามารถท่ีจะโตตอบกลับไดอยางสนุกสนานและทาทายความสามารถใน

การเรียนของผูเรียน 

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2540, น.37) ไดกลาวถึงการออกแบบปฏิสัมพันธในมัลติมีเดียวา 

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดขยายและเปดโอกาสของการมีปฏิสัมพันธ หรือการมีกิจกรรมระหวาง

กัน (Interactivity) ระหวางบทเรียนและผูใชในลักษณะการสื่อสารสองทาง สวนการแพรหลายและ

เสียงออกทางโทรทัศนท่ีดูชมกันทุกวันนี้เปนตัวอยางหนึ่งของการสื่อสารทางเดียว 

 การสื่อสารสองทางและการสื่อสารทางเดียวมีความแตกตางกันเหมือนกับความแตกตางของ

การสนทนากับการฟงบรรยาย กิจกรรมระหวางกันมีศักยภาพในการทําใหผูเรียนเขาถึงสารสนเทศ 

ชวยทําใหผูเรียนเกิดโครงสรางทางความรู ความคิด หรือเกิดการเรียนรู รูปแบบการมีปฏิสัมพันธอาจ

อยูในรูปใดรูปหนึ่งตอไปนี้ 

 การใชเมนู (Menu Driver) ลักษณะท่ีเห็นไดท่ัวของการใชเมนู คือ การจัดลําดับหัวขอ

บทเรียน ทําใหผู เรียนเลือกขาวสารขอมูลท่ีตองการไดตามความสนใจ    การใชเมนูมักจะ

ประกอบดวยเมนูหลัก (Main Menu) ซ่ึงแสดงหัวขอหลักใหเลือก และเม่ือไปยังแตละหัวขอหลักก็จะ

ประกอบดวยเมนูยอยท่ีมีหัวขออ่ืนใหเลือกอีก หรือแยกไปยังเนื้อหาหรือสวนนั้นๆ เลยทันที เชน แยก

ไปยังสวนของแบบฝก หรือวีดีทัศน เปนตน 

 การใชแบบฝก (Exercise Driven) มักใชกับคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกฝน และ ฝกหัด 

(Drill and Practice) และการสอน (Testing) ลักษณะท่ัวไปของกิจกรรมลักษณะนี้คือ ใชบทเรียน

เปนผูตัดสินใจเลือกขาวสารขอมูลเพ่ือแสดงสมรรถนะของผูใชบทเรียนในเนื้อหาวิชานั้น ๆ ลําดับ

เสนทางจะเปนแบบเสนตรง (Linear) ในลักษณะไปทีละกาวทีละข้ัน 

 การใชฐานขอมูลไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Database) เปนรูปแบบปฏิสัมพันธท่ีผูใช

บทเรียนเลือกไปตามเสนทางท่ีเชื่อมคําสําคัญ ซ่ึงอาจเปนคํา ขอความ เสียง หรือภาพนั้น คําสําคัญ

เหลานี้เชื่อมโยงกันอยูในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถเดินหนาและถอยกลับได 

 การใชสถานการณจําลอง (Simulation) ปฏิสัมพันธในรูปแบบนี้ทําใหผูใชบทเรียนไดมีสวน

รวมในการทดลองหรือศึกษาจากสิ่งจําลองท่ีจะปรากฏเปนจริงในสถานการณท่ีเปนจริง โดยชวยใน

การหลีกเลี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนได นอกจากนั้นแลวยังชวยประหยัดเวลาในการศึกษาจากของจริง 

และลดคาใชจายจากการท่ีตองซ้ือวัสดุอุปกรณและสารเคมีท่ีมีราคาแพง 
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2.3 การหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

หลังจากท่ีนํานวัตกรรมท่ีสรางข้ึนไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญแลว

ผูสรางนวัตกรรมควรทําการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยการนํานวัตกรรมไปทดลองใช 

(tryout)ตามข้ันตอนท่ีกําหนดเพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปสอนจริง (trial run) 

เผชิญ กิจระการ (2544, 46-50) ไดกลาววาปจจุบันครูผูสอนไดมีการทําวิจัยเก่ียวกับการใช

สื่อ และเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ เพ่ิมข้ึนอยางมากมายเชนสื่อพ้ืนฐานไดแก 

การใชรูปภาพ การเขียนแผนการสอน การสรางชุดฝกทักษะตาง ๆ บทเรียนสําเร็จรูปเปนตน เม่ือสื่อ

หรือเทคโนโลยีการศึกษาไดรับการผลิตข้ึนมาแลวตองมีการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อหรือ

เทคโนโลยีการศึกษานั้นกอนนําไปใชประกอบการเรียนการสอนถาหากใชสื่อการสอนใด ๆ ท่ีไมไดผาน

การทดสอบหาประสิทธิภาพ นอกจากจะไมมีความม่ันใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงหมายถึง

คุณภาพของสื่อหรือเทคโนโลยีการศึกษาท่ียืนยันไดในเชิงปริมาณ หรือตัวเลขแลวยังอาจกอใหเกิด

ผลขางเคียงอันเกิดแกผูเรียนในดานของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีไมพึงประสงคของสังคมอีกดวย 

หลังจากผานกระบวนการและข้ันตอนของการสรางสื่อท้ังหลายตามหลักวิชาแลว ข้ันตอนตอไปท่ี

สําคัญคือการหาประสิทธิภาพสื่อท่ีสรางข้ึนซ่ึงมีกระบวนการสําคัญอยู 2 ข้ันตอนไดแกข้ันตอนของการ

หาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล(Rational Approach) และข้ันตอนของการหา

ประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ(Empirical Approach) ท้ังสองวิธีนี้ควรทํา

ควบคูกันไป จึงจะม่ันใจไดวาสื่อหรือเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีผานกระบวนการหาประสิทธิภาพ

จะเปนท่ียอมรับไดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) กระบวนการนี้ 

เปนการหาประสิทธิภาพโดยใชหลักของความรูและเหตุผลในการตัดสินคุณคาของสื่อการ

เรียนการสอนโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาตัดสินคุณคาซ่ึงเปนการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

(ContentValidity) และความเหมาะสมในดานความถูกตองของการนําไปใช (Usability) ผูเชี่ยวชาญ

จะประเมินสื่อการเรียนการสอนตามแบบประเมินท่ีสรางข้ึนในลักษณะของแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (RatingScale) นําคาเฉลี่ยท่ีไดจากแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนไปแทนคา

ในสูตร สําหรับคาเฉลี่ยของผูเชี่ยวชาญท่ียอมรับจะตองอยูในระดับมากข้ึนไป คือคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50–

5.00 คาท่ีคํานวณไดตองสูงกวาคาท่ีปรากฏในตารางตามจํานวนของผูเชี่ยวชาญจึงจะยอมรับวาสื่อมี

ประสิทธิภาพ ถาไดคาไมถึงเกณฑท่ีกําหนด จะตองปรับปรุงแกไขสื่อและนําไปใชผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ใหม 

2. วิธีหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) วิธีการนี้จะนําสื่อไปทดลองใช

กับกลุมนักเรียนเปาหมาย การหาประสิทธิภาพของสื่อ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) 



   37 

บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอนแบบฝกทักษะ เปนตน สวนมากใชวิธีการหา

ประสิทธิภาพดวยวิธีนี้ ประสิทธิภาพท่ีวัดสวนใหญจะพิจารณาจากเปอรเซ็นตการทําแบบฝกหัดหรือ

กระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบยอยโดยแสดงเปนคาตัวเลข 2 ตัว เชน E1/E2 = 80/80 เปนตน 

รําพึง รวมทอง (2550) กลาววา การนํานวัตกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนในระดับชั้นท่ี

ตองการแกปญหาจํานวน 3 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 ทดสอบหาประสิทธิภาพรายบุคคล 

นํานวัตกรรมท่ีสรางข้ึนครั้งแรกไปทดลองใชกับเด็ก1-3 คน พรอมกับถามความคิดเห็น  

ปญหาในการใชนวัตกรรม ภาษา และความตองการเพ่ิมเติม แลวนําผลไปปรับปรุงนวัตกรรม เชน  

ปรับปรุงแผนภูมิ ภาพประกอบ ภาษา ใหชัดเจนเหมาะสมถาเปนสื่ออิเล็กทรอนิคส ควรปรับปรุงการ

เขาออกโปรแกรมไดทุกจุดตามท่ีตองการเทคนิคตาง ๆ ความชัดเจนของภาพ แสง สี เสียง ขนาดและ

สีของตัวอักษร เปนตน 

ครั้งท่ี 2 ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมเล็ก 

นํานวัตกรรมท่ีผานการปรับปรุงแลวไปทดสอบกับกลุมนักเรียนกลุมเล็กจํานวน 5-7 คนแลว

สอบถามความคิดเห็น ปญหาและความตองการ นําผลการทดสอบมาวิเคราะห แกไขปรับปรุงในดาน

กราฟฟคเทคนิคตาง ๆ สําหรับนวัตกรรมประเภทเทคนิค วิธีการ หรือวิธีการจัดกิจกรรม การเรียนรู 

ควรทดลองใหนักเรียนทําตามข้ันตอนจนจบ ตามคําชี้แจงในใบกิจกรรมหรือใบงาน ในแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีมีนวัตกรรมนี้อยู (หมายถึง ครูตองมีแผนการสอนท่ีมีการใชสื่อหรือนวัตกรรมชิ้นท่ีผลิต) เพ่ือ

ตรวจสอบดูวานักเรียนเขาใจภาษาท่ีเขียนอธิบายหรือไม นักเรียนเขาใจคําชี้แจงในใบงานหรือไม เวลา

ท่ีใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ  เหมาะสมหรือไม เปนตน เพ่ือนํามาปรับปรุงทุก ๆ อยางท่ีนักเรียนเสนอ

ใหแกไข เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและประสบผลสําเร็จตามท่ีผูสอนตองการ 

ครั้งท่ี 3 ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมขนาดใหญ 

ทดลองนํานวัตกรรมท่ีผานการปรับปรุงแลวไปทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมนักเรียนขนาด

ใหญท่ียังไมเคยเรียนเนื้อหาท่ีไดสรางสื่อหรือนวัตกรรมดังกลาวจํานวน 30 คน โดยใหผูเรียนทํา

กิจกรรมทุกข้ันตอน ตามท่ีกําหนดวิธีการใชสื่อ/นวัตกรรมท่ีสรางข้ึน ถามีแบบฝกหัดก็ทําใหครบ   

แลวทําแบบทดสอบหลังเรียน บันทึกคะแนนในทุกหัวขอ แลวนําผลมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ

สื่อหรือนวัตกรรม 

เกณฑ 80/80 มีความหมายคือตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือนักเรียนท้ังหมดทําแบบฝกหัดหรือ

แบบทดสอบยอยไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ถือเปนประสิทธิภาพของกระบวนการสวนตัวเลข 80 ตัว

หลัง (E2) คือนักเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ80 การหาคา E1 และ 

E2 ใชสูตรดังนี้ 
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สูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) 
∑

1

X

NE = ×100
A

 

เม่ือ    1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑ X  แทน  คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบยอยของผูเรียน 

N  แทน  จํานวนผูเรียนท้ังหมด 

A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชุดหรือแบบทดสอบรวมกัน 

สูตรการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ ( 2E ) 

×

∑

2

X

NE = 100
B

 

เม่ือ    2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

∑ X  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด 

N  แทน  จํานวนผูเรียนท้ังหมด 

B  แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 

 เกณฑท่ีใชประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมนิยมใชเกณฑดังนี้ 

รายวิชาท่ีเปนท่ีมีเนื้อหาเปนความรูความจํา มักตั้งเกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E /

ประสิทธิภาพของผลลัพธ 2E ไวท่ี 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาท่ีเปนทักษะหรือเจตคติ

อาจตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75/75 เปนตน   

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมไมควรตางไปจากเกณฑท่ีกําหนดไวมากกวาหรือนอยกวา 5 เชน 

ถาตั้งเกณฑไววาประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E /ประสิทธิภาพของผลลัพธ 2E = 80/80เม่ือ

นําไปใชหาคาประสิทธิภาพของกระบวนการ 1E /ประสิทธิภาพของผลลัพธ 2E =78.3/80.5ถือวา

ยอมรับได 

จากการศึกษาเก่ียวกับการหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาผูวิจัยจึง

เลือกใชเกณฑการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ี 70/70 เนื่องจากเปนการวิจัยใน

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรซ่ึงเปนทักษะ 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม

การเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ดังนี้ 

 อุบลวรรณ วารีกุล (2551, 43) ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เนนกิจกรรมเปนลักษณะเกมส วิชา 

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ เทากับ 

83.61/83.33 สูงกวาเกณฑท่ีกาหนดไว คือ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจาก 

ไดรับการเรียนการสอนดวยบทเรียนท่ีพัฒนาสูงข้ึนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

สุทธิ กระจะจาง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง กําหนดการเชิงเสน โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน จาก

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ผลการวิจัยปรากฏวา 1) สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา

คณิตศาสตร ชั้ น มั ธยมศึกษาป ท่ี  6 เรื่ อง กํ าหนดการเชิ ง เส น ท่ี สร างจากโปรแกรม The 

Geometer’sSketchpad มีประสิทธิภาพ 79.69/78.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว 2) 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียน เรื่อง กําหนดการเชิงเสนโดยใช

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 3) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6หลังเรียน เรื่อง 

กําหนดการเชิงเสน โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนจากโปรแกรม The Geometer’s  Sketchpad สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

อัตราสวน ดังนั้นเพ่ือใหการวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวผูวิจัยจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดัง

รายละเอียดท่ีจะนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล  

 

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 

3.1.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

5 หองเรียน รวมนักเรียน 194 คนซ่ึงนักเรียนมีผลการเรียนไมแตกตางกันเนื่องจากทางโรงเรียนจัด

หองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน ซ่ึง

ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster sampling) จํานวน 41 คน    

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิดประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 

อัตราสวน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน ซ่ึงเปน

แบบปรนัยเลือกตอบ 

  

3.2.1 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

1.  การสรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน  ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูวิจัยมีลําดับข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน สาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

  1.2 ศึกษาแนวคิดและวิธีการสรางสื่อ ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  1.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน จํานวน 4 แผน โดยแผนการ

จัดการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการ

เรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผล  

  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน เสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณา

จํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ความถูกตองของภาษาและความเหมาะสมของ

กิจกรรมการเรียนรู ลําดับข้ันการเรียนรู โดยประเมินความเหมาะสมในรายการตาง ๆ ดังนี้ 

1.  จุดประสงคการเรียนรู    

 2.  สาระการเรียนรู 

3  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 4.  สื่อการเรียนรู 

5. การวัดผลประเมินผล 

  จากนั้นนําผลการประเมินท่ีไดมาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และแปลความหมายของคาเฉลี่ย 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 เหมาะสมนอย 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยท่ีสุด 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน ท่ีผูเรียนเปนผูสราง

ความรู ปรากฏผลดังตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 
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ตารางที ่ 3.1   แสดงผลการประเมินความ เหมาะสมของ แผนการจ ัดการเร ียนรู  เรื ่อง 

อัตราสวน 

 

รายการการประเมิน X         S.D. แปลความหมาย 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 

2.  สาระการเรียนรู 

4.78 

4.55 

0.50 

0.53 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 

4.  สื่อการเรียนรู 

5.  การวัดผลประเมินผล 

4.48 

4.33 

4.28 

0.51 

0.51 

0.52 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

 

  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง อัตราสวน มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ 

  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง อัตราสวน ไปทดลองใชกับนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูจํานวน 2 

รอบดังนี้ 

   1.6.1 การทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล 

        ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง อัตราสวน  ไป

ทดลองกับนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ท่ีมี

ความสามารถทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแตกตางกันในระดับสูง ปานกลาง ต่ํา ระดับ

ละ 1 คน ซ่ึงในการทดลองครั้งนี้ตองการหาขอบกพรองของการจัดการเรียนรูโดยผู ว ิจัยสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนทุกขั้นตอนพรอมกับถามความคิดเห็นและความเขาใจ เนื้อหา คําสั่ง คําถาม 

เพ่ือหาขอบกพรองตางๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไขพรอมท้ังหาประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการ

เรียนรู 

 จากการทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

อัตราสวน ไดผลดังตารางท่ี 3.2ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง  

                  อัตราสวน 

N 
คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  

3 30 21.54 71.26 20 16.15 72.04 
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จากตารางท่ี 3.2 พบวา ประสิทธิภาพรายบุคคลของการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 

เรื่อง อัตราสวน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  เป นไปตามเกณฑ 70/70โดยมีค า

ประสิทธิภาพ 71.26/72.04 แตผูวิจัยยังพบขอบกพรองของการจัดการเรียนรูและไดทําการแกไข

ขอบกพรองดังตอไปนี้  

1. กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน นักเรียนยังไมสามารถสรุปการหาคาของตัวแปรท่ี

สอดคลองกับอัตราสวนท่ีกําหนดใหได 

2. โจทย คําถาม ในใบกิจกรรมและใบงานบางขอยังไมชัดเจนทําใหนักเรียนไมสามารถตอบ

คําถามได  ผูวิจัยจึงไดแกไขและปรับปรุงโจทย คําถาม ในใบกิจกรรมและใบงานท่ีมีปญหาใหชัดเจน

ยิ่งข้ึน 

 1.6.2 การทดลองหาประสิทธิภาพกลุมเล็ก 

 หลังจากนําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง อัตราสวน ไปทดลองหา

ประสิทธิภาพรายบุคคลและปรับปรุงแกไขแลว จึงนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 ท่ี

ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน ท่ีมีความสามารถทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแตกตาง

กันในระดับสูง ปานกลาง  ต่ํา ระดับละ 3 คน โดยใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งและคําชี้แจงทุกข้ันตอน 

จากนั้นสอบถามความคิดเห็น และปญหาตาง ๆ จากการจัดการเรียนรูแลวนํามาปรับปรุงแกไขพรอมท้ัง

หาประสิทธิภาพกลุมเล็ก 

 จากการทดลองหาประสิทธิภาพกลุมเล็กของการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

อัตราสวน ไดผลดังตารางท่ี 3.3 

ตารางท่ี 3.3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพกลุมเล็กของการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง  

                 อัตราสวน 

 

N 
คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  

9 30 23.18 71.10 20 16.21 72.38 

 

 จากตาราง 3.3 พบวา ประสิทธิภาพกลุมเล็กของการจัดการเรียนรูเรื่อง อัตราสวน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนไปตามเกณฑ 70/70โดยมีคาประสิทธิภาพ 71.10/72.38 

  1.7 ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน ไปทดลองหาประสิทธิภาพ

รายบุคคลและประสิทธิภาพกลุมเล็กแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 41 คน

ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางครั้งนี้ 
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 2.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวน 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการ เรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวน 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนขอสอบท่ีวัดความเขาใจและความคิดรวบยอดของ

นักเรียนจํานวน 20 ขอ มีข้ันตอนใน การสรางดังนี้ 

 2.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

  2.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรูเพ่ือนําไป

สรางแบบทดสอบ 

  2.3 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับการเขียนแบบทดสอบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตรและ

เทคนิคการวัดผลทางการศึกษา 

  2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวน 

เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใชสําหรับทดสอบหลังเรียนโดยสรางใหครอบคลุมเนื้อหา

และตรงตามจุดประสงคการเรียนรูจํานวน 40 ขอ ใชจริง 20 ขอ 

  2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน 

ท่ีสรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

และบันทึกผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

  2.6 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวชี้วัดโดยใชหลักเกณฑในการ

กําหนดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 

  +1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคท่ีตองการวัด 

   0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคท่ีตองการวัด 

  -1   หมายถึง  แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงคท่ีตองการวัด 

นําคะแนนท่ีไดมาแทนคาในสูตร   

∑R
IOC=

N
 

  เม่ือ  IOC  แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

    ∑R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 Nแทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  การพิจารณาคาตองพิจารณาคาท่ีมากกวาหรือเทากับ 0.50 จึงจะถือวาวัดได

สอดคลองกับจุดประสงคท่ีตองการวัดแตถาต่ํากวา0.50 ขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ี

ตองการวัดควรตัดท้ิงหรือนํามาปรับปรุงแกไข (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 249) ซ่ึง

จากการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูพบวาขอสอบทั้งหมดอยู
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ในเกณฑที่เหมาะสมมีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ 

  2.7 คัดเลือกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน 

ท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาจํานวน 41 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งนี้ 

  2.8 นําผลการทดสอบจากขอ 2.7 มาตรวจใหคะแนน โดยตอบถูกให 1 คะแนน 

ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน แลวนํามาวิเคราะหคาความยากงาย

(difficulty) และคาอํานาจจําแนก(discrimination) ของขอสอบแตละขอโดยคาความยากงายตองอยู

ระหวาง 0.20 ถึง  0.80 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 1.00 (ลวน  สายยศ และอังคณา สาย

ยศ, 2539 : 184) พบวาขอสอบแตละขอมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.33 – 0.78 และคาอํานาจ

จําแนกรายขออยูระหวาง 0.25 – 1.00   

  2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน 

ท่ีคัดเลือกและหาคุณภาพรายขอแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 41 คน ท่ี

กํา ลัง ศึกษาอยู  ใ น โ ร ง เ รียนสาธิตมหาวิทย าลัย ร าชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือหาความเชื่อม่ัน 

(reliability) ของแบบทดสอบโดยหาความสอดคลองภายในโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารสัน

(Kuder-Richardson) โดยมีเกณฑวาคาความเชื่อม่ันตองมีคาตั่งแต 0.60 ข้ึนไปพบวา แบบทดสอบมีคา

ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.918 

  2.10 นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญ และผานการคัดเลือก

ในขอ 2.9 จํานวน 20 ขอ ใหครอบคลุมตัวชี้วัดท่ีตองการไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางครั้งนี้ 

 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 

ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ เปนการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเองโดยปฏิบัติดังนี้ 

1.  ดําเนินการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเรื่อง อัตราสวน กับกลุม

ตัวอยางและเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนแบบทดสอบยอยรวมระยะเวลา 8 คาบ คาบละ 50 

นาที 
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2.  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลวทําการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวน 

3.  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบแลวบันทึกไว โดยใชเกณฑการใหคะแนนตอบถูกให 1 

คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน   

4.  เปรียบเทียบคะแนนท่ีไดแลวนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

1. การหาหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

อัตราสวน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยหาความสัมพันธระหวางรอยละของคะแนนเฉลี่ย

เม่ือเทียบกับคะแนนเต็มของการทําแบบฝกหัดกับรอยละของคะแนนเฉลี่ยเม่ือเทียบกับคะแนนรวม

ของแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมดนําผลท่ีไดมาเทียบรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการ

ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนกับรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 3.4.1 สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 3.4.1.1 สถิติพรรณนา 

  1. คาเฉลี่ยเลขคณิต (mean) โดยใชสูตร   

     
∑ x

X=
N

 

   เม่ือ   X     แทน  คาเฉลี่ย 

     ∑ x แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

    N     แทน  จํานวนคนท้ังหมด 

 2. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยใชสูตร  

    
∑ ∑2 2N x -( x)

S.D. =
N(N-1)

  

  เม่ือ S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑ x  แทน ผลรวมคะแนนของแตละคน 

   ∑ 2x แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนของแตละคน 

   N     แทน จํานวนคนท้ังหมด 
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 3.4.1.2 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. การหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (ลวนสายยศและอังคณาสาย

ยศ, 2539 :249) 

    
∑R

IOC=
N

 

  เม่ือ IOC  แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

 ∑R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 N   แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 2.การหาคาความยากงาย (difficulty) ของแบบทดสอบแบบเลือกตอบโดยใช

สูตร (ลวนสายยศ และอังคณาสายยศ, 2539 : 183) 

    
R

P=
N

 

  เม่ือ P  แทน คาความยากงายของขอสอบแตละขอ 

   R  แทน จํานวนผูตอบถูกท้ังหมดในแตละขอ 

 N  แทนจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 

 3. หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (discrimination)  (ลวน 

สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2539 : 186)  โดยใชสูตรดังนี้   

    
Ru-Rl

r=
f

 

  เม่ือ r  แทน  คาอํานาจจําแนก 

   f  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมสูงหรือกลุมต่ําซ่ึงเทากัน 

   Ruแทน  จํานวนนักเรียนกลุมสูงท่ีตอบถูก 

   Rl  แทน  จํานวนนักเรียนกลุมต่ําท่ีตอบถูก 

 4. การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชาร

สัน (Kuder-Richardson)  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์,  2549 : 266)โดยใชสูตรดังนี้ 

   
∑ 

 
 

tt 2
t

k pq
r   =   1-     

k-1 s
 

  เม่ือ ttr  แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

   k  แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 

   p  แทน  สัดสวนของผูท่ีทําไดในขอ ๆ หนึ่ง เทากับ  
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              จํานวนคนท่ีทําถูก÷จํานวนคนท้ังหมด 

   q  แทน  สัดสวนของผูท่ีตอบผิดในขอๆ หนึ่งเทากับ1-p  

   2

ts  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

 5. การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือเปนหลักประกันวา

การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 โดยคํานวณไดจากสูตร

ดังนี้ (วิชัยวงษใหญ,2537 : 147) 

  สูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ( )1E  

    ×

∑

1

X

NE = 100
A

 

  เม่ือ 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        ∑ X  แทน คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบยอยของผูเรียน 

    N  แทน จํานวนผูเรียนท้ังหมด 

   A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชุดหรือแบบทดสอบรวมกัน 

  สูตรการหาประสิทธิภาพของผลลัพธ ( )2E  

   

∑

2

X

NE = ×100
B

 

  เม่ือ 2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

            ∑ X แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด 

   N  แทน แทนจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

   B  แทน แทนคะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 
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บทท่ี  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามลําดับข้ันดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลกัษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผูวิจัยใชสัญลักษณใน การ

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

X  แทน คาเฉลี่ย 

N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

1E  แทน รอยละของคะแนนเฉลี่ยเม่ือเทียบกับคะแนนเต็มของการทําแบบฝกหัด 

      หรือแบบทดสอบยอยของผูเรียน 

2E  แทน รอยละของคะแนนเฉลี่ยเม่ือเทียบกับคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

  หลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 

เรื่อง          อัตราสวน ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  

                เรื่อง อัตราสวน 

N 
คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  

41 30 20.24 70.24 20 15.23 71.74 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

อัตราสวน เปนไปตามเกณฑ 70/70โดยมีคาประสิทธิภาพ 70.24/71.74 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือสรางกิจกรรมการเรียนรู มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ กิจกรรมการ

เรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน มี

ประสิทธิภาพ 70.24/71.74 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 70/70 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพ  70.24/71.74 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 70/70 ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนศูนยกลาง

โดยมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง เพ่ือใหนักเรียนได

คนหาความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอร จากกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยกําหนดใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 

ซ่ึงในแตละคาบเรียน นักเรียนจะไดลงมือทํากิจกรรมสํารวจหาความรูจากบทเรียนคอมพิวเคอรท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนจากนั้นนักเรียนตองพยายามหาขอสรุปใหไดพรอมท้ังอธิบายเหตุผลและสรุปเพ่ือสราง

ความรูของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับสุทธิ  กระจะจาง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง กําหนดการเชิงเสน โดยใชสื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอน จากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ผลการวิจัยปรากฏวา 1) สื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง กําหนดการเชิงเสน ท่ีสรางจากโปรแกรม The 

Geometer’sSketchpad มีประสิทธิภาพ 79.69/78.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว

และสอดคลองกับงานวิจัย อุบลวรรณ วารีกุล (2551, 43) ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เนนกิจกรรมเปนลักษณะ
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เกมส วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมี

ประสิทธิภาพ เทากับ 83.61/83.33 สูงกวาเกณฑท่ีกาหนดไว คือ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนหลังจาก ไดรับการเรียนการสอนดวยบทเรียนท่ีพัฒนาสูงข้ึนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01    

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงจะนําเสนอในประเด็นดังนี้ 

 การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงนักเรียนเปนสาคัญ โดย

จะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังสภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญาของ

นักเรียนแตละคนดวย รวมถึงครูผูสอนควรมีการประเมินผลนักเรียนท้ังในขณะท่ีกําลังดําเนินการเรียน

การสอนและหลังเสร็จสิ้น เพ่ือใหสามารถประเมินความรูของนักเรียนไดอยางแทจริง 

 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาอ่ืน โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีเปน

นามธรรม เชน กราฟฟงกชั่นตางๆ เพราะคอมพิวเตอรสามารถแสดงใหเห็นภาพไดชัดเจนทําใหงายตอ

การทําความเขาใจ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 

เรื่อง อัตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    ตอแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง อัตราสวน 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1.  สาระการเรียนรู 

     1.1  มีความชัดเจนเขาใจงาย 

     1.2  ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

     1.3  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 

5.00 

4.33 

4.33 

 

0.00 

0.58 

0.58 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.50 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 สอดคลองกับเนื้อหา 

2.2 สามารถประเมินผลได 

2.3 นักเรียนสามารถทําไดตามท่ีคาดหวัง 

 

4.67 

4.67 

5.00 

 

0.58 

0.58 

0.00 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

รวม 4.55 0.53 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3.1  เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

3.2  เนื้อหาท่ีใชสอนเหมาะสมกับเวลา 

3.3  กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ 

         เนื้อหา 

3.4 กิจกรรมการเรียนการสอนสงผลให 

นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดได 

3.5 ผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวย    

ตนเอง 

3.6 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

3.7 เปนไปตามลําดับข้ันการเรียนรู 

 

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 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

รวม 4.28 0.51 เหมาะสมมาก 

4.  สื่อการเรียนรู 

    4.1 กระตุนความสนใจของผูเรียน 

    4.2 เหมาะสมกับเนื้อหา 

    4.3 เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

    4.4 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

 

4.67 

4.33 

4.67 

4.33 

 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เหมาะสมมาก 



 

    4.5 ภาษาท่ีใชเขาใจงายชัดเจน 

    4.6 ชวยใหผูเรียนเขาใจงาย 

    4.7 สื่อชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอน 

         เปนไปดวยความรวดเร็วประหยัดเวลา 

4.33 

4.33 

4.67 

0.58 

0.58 

0.58 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

รวม 4.48 0.51 เหมาะสมมาก 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

5.  การวัดผลประเมินผล 

5.1 สอดคลองกับเนื้อหา 

5.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ 

 

4.33 

4.33 

 

0.58 

0.58 

 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

รวม 4.33 0.52 เหมาะสมมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ผลการวิเคราะหคาความสอดคลอง (IOC) คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) 

และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง อัตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหคาความสอดคลอง  (IOC)คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r)   

       และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง อัตราสวน 

 

ขอท่ี IOC P r 
หมาย

เหตุ 
ขอท่ี 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 * 

 *  ขอท่ีเลือก 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 

เรื่อง อัตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

               อัตราสวน 

คนท่ี 
คะแนนระหวางเรียน 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 



 

ตาราง 3  (ตอ) 

 

คนท่ี 
คะแนนระหวางเรียน คะแนนทดสอบ

หลังเรียน เรื่องท่ี 1 เรื่องท่ี 2 เรื่องท่ี 3 รวม 

28 9 7 8 24 14 

29 5 4 6 15 19 

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 

รวม 244 239 239 722 481 

x 7.18 7.03 7.03 21.24 14.15 

S.D. 1.62 1.78 1.38 3.66 2.02 

% 71.76 70.29 70.29 70.24 71.74 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 

1.  อาจารยเกตุม   สระบุรินทร     อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.  อาจารยอํานาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย อาจารยโรงเรียนบางบัวทอง   

                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

3.  อาจารยณัฐพล  คชาธร                   อาจารยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล  นายชูฉกาจ  ชูเลิศ 

วัน เดือน ปเกิด  วันพฤหัสบดีท่ี   21  สิงหาคม  พ.ศ. 2523 

สถานท่ีเกิด  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 

การศึกษา   

      พ.ศ. 2544  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร 

   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

      พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาสารสนเทศ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตําแหนงงาน  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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