
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ เร่ืองการวดัค่ากลางของข้อมูล  

โดยใช้ส่ือประสม ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6/2 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

ธีรพชิญ์  โลกคําลอื* 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาส่ือประสม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75  

เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองการวดัค่ากลางของขอ้มูลโดยใชส่ื้อประสม 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีประชากร คือนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 3 ห้องเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมดจาํนวน 112 คน กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดสุ่้มแบบเจาะจง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 จาํนวน  

40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ส่ือประสม แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการวดัค่ากลาง

ของขอ้มูล โดยใชส่ื้อประสมท่ีสร้างข้ึน หลงัจากดาํเนินการสอนเสร็จส้ินแลว้ ผูว้จิยัให้นกัเรียนทาํ

แบบทดสอบหลงัเรียน จากนั้นผูว้จิยันาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน  

ค่าประสิทธิภาพของส่ือประสม ค่าดชันีประสิทธิผล และเปรียบเทียบคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ พบวา่ การพฒันาส่ือประสมท่ีใชใ้นการ

จดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

พบวา่มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 78.75/76.88 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด ค่าดชันีประสิทธิผล มีค่า

เท่ากบั 0.69 คิดเป็นร้อยละ 69 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการวดัค่ากลางของขอ้มูล ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

คําสําคัญ : ส่ือประสม, ส่ือการเรียนรู้ 

   

 *นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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บทนํา 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจาก

คณิตศาสตร์ ช่วยใหม้นุษยมี์ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 

สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน 

ตดัสินใจ แกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และทกัษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) เป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต

ของ ประชาชนคนไทย ในฐานะการเป็นพลเมืองของโลก ท่ีมีการดาํรงชีวติท่ามกลางโลกแห่ง

เทคโนโลย ีส่ือประสม เป็นการนาํเอาส่ือการสอนหลาย ๆ อยา่งมาสัมพนัธ์กนัและมีคุณค่าท่ี

ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ส่ือการสอนอยา่งหน่ึงอาจใชเ้พื่อเร้าความสนใจ ในขณะท่ีอีกอยา่งหน่ึงเพื่อ

อธิบายขอ้เทจ็จริงของเน้ือหา และอีกชนิดหน่ึงอาจใชเ้พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงและป้องกนัการ

เขา้ใจความหมายผิด การใชส่ื้อประสมจะช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัท่ีผสมผสาน

กนัไดค้น้พบวธีิการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน กิดานนัท ์ มลิทอง (2540)  

ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ส่ือประสม คือการนาํส่ือหลาย ๆ ประเภทมาใชร่้วมกนัทั้งวสัดุอุปกรณ์

และวธีิการ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดในการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อการสอนแต่ละอยา่ง 

ตามลาํดบัขั้นตอนของเน้ือหา และในปัจจุบนัมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชร่้วมดว้ย เพื่อการผลิต หรือ

การควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการนาํเสนอขอ้มูลทั้งตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย

ภาพเคล่ือนไหว แบบวดีีทศัน์และเสียง เอกวทิย ์แกว้ประดิษฐ ์(2545) กล่าววา่ ส่ือประสมหรือ

มลัติมีเดีย เป็นการรวบรวมการทาํงานของส่ือท่ีมีคุณลกัษณะหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั หรือหมายถึงส่ือ

หลายชนิดท่ีนาํมาใชร่้วมกนัอยา่งมีระบบสัมพนัธ์กนัเพื่อช่วยในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระ โดยส่ือ

แต่ละชนิดท่ีนาํมาใชต้อ้งมีความสัมพนัธ์สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั จากความหมายของส่ือประสมท่ีมี

นกัวชิาการไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ส่ือประสม หมายถึงการนาํส่ือการเรียนการสอน

หลายประเภทมาใชร่้วมกนัอยา่งมีระบบ สัมพนัธ์กนัและเหมาะสมกบัเน้ือหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากประสาทสัมผสัต่าง ๆ 

และจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน จากประสบการณ์การจดัการเรียนการสอน เร่ือง การ

วดัค่ากลางของขอ้มูล ในหน่วยการเรียนรู้ สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ อยูใ่นสาระท่ี 3 สถิติ

และความน่าจะเป็น วชิาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค33202 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของ
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นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ พบวา่ ในคาบเรียนท่ีครูสอนโดยวธีิยกตวัอยา่ง

แลว้อธิบายหนา้ชั้นเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สนใจในเน้ือหาท่ีครูสอน ขาดความ

กระตือรือร้นในการเรียน มีนกัเรียนบางส่วนท่ีคุยกนัขณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสาเหตุ

อาจจะมาจากการท่ีผูส้อนจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิสอนท่ีไม่หลากหลาย ทาํใหน้กัเรียนคิดวา่

วชิาคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองท่ียาก และเกิดความเบ่ือหน่าย แต่ในคาบเรียนท่ีครูใชส่ื้อประกอบการเรียน

การสอน ใชส่ื้อในการนาํเขา้สู้บทเรียนหรือมีการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั ทาํใหน้กัเรียน

สนใจเน้ือหาบทเรียนมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบั วรวทิย ์นิเทศศิลป์ (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ส่ือประสม

หมายถึงการนาํส่ือท่ีหลากหลายท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมีคุณค่าในตวัของมนัเอง ส่ือบางชนิดใชใ้นการ

นาํเขา้สู่บทเรียนไดดี้ ส่ือบางชนิดใชเ้พื่อก่อนใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ่ึง จะช่วยใหต้วัผูเ้รียนมี

ประสบการณ์จากประสาทสัมผสัท่ีผสมผสานกนั การใชส่ื้อประสมถือวา่เป็นนวตักรรมทาง

การศึกษาอยา่งหน่ึง ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ในการเรียนการสอนนั้น การใชส่ื้อประสมท่ีสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาบทเรียนจะช่วยใหน้กัเรียนตั้งใจเรียน สนใจในบทเรียน ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน

ควรมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การ

วดัค่ากลางของขอ้มูล โดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

 2. เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลาง

ของขอ้มูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง การวดั

ค่ากลางของขอ้มูล โดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
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 2. ดชันีประสิทธิผลของส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มลู 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่ร้อยละ 60 

 3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล  

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1.  ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโยธินบูรณะ ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 จาํนวน 3 หอ้งเรียน ไดแ้ก่ ชั้น ม.6/2 ชั้น ม. 6/5 และชั้น ม.6/9 รวมนกัเรียนทั้งหมด

จาํนวน 112 คน 

 2.  กลุ่มตวัอยา่ง สุ่มแบบเจาะจงนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนโยธินบูรณะ  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 40 คน  

 3.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั คือ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล บทท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ตามแบบเรียนของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.  ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยั 

 ตวัแปรตน้ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล โดยใชส่ื้อประสม 

 ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับผูส้อน ในการเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั

เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล   

 2. ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ในการนาํส่ือการเรียนรู้ไปปรับปรุงและ

พฒันาการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล 

 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
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การทบทวนวรรณกรรม  

 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการวดัค่ากลาง

ของขอ้มูล โดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนโยธินบูรณะ ผูว้จิยัได้

ศึกษาขอ้มลูต่าง ๆ จากเอกสาร ตาํรา แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี ส่ือการ

เรียนรู้ จดัวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมีผูท่ี้ให้ความหมาย 

ของส่ือการเรียนรู้หรือส่ือการสอนไวด้งัน้ี กิดานนัท ์มลิทอง (2544) ใหค้วามหมายวา่ ส่ือการสอน 

หมายถึง ส่ือชนิดใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน (และฝึกอบรม) ในรูปแบบ

ของวสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิควธีิการโดยอาจเป็นหนงัสือ แผนภูมิ รูปภาพ สไลด ์แถบ วดิีทศัน์ แผน่

โปร่งใส เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองวชิวลไลเซอร์ เคร่ืองเล่นวซีีดี ลาํโพง ไมโครโฟน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การสาธิต การศึกษานอกสถานท่ี ฯลฯ รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศในรูปแบบเครือข่าย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นวสัดุอุปกรณ์ทางกายภาพ เป็นเคร่ืองมือหรือ

ช่องทางสาํหรับทาํใหก้ารสอนของผูส้อนไปถึงผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์

ท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วรวทิย ์นิเทศศิลป์ (2543) กล่าววา่ ส่ือการเรียนรู้ คือ 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัยิง่อยา่งหน่ึงของการศึกษาทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน 

นกัการศึกษาต่างมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ส่ือการสอนเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะผูเ้รียนสามารถเรียนไดม้ากข้ึนเสียเวลานอ้ยลง การไดเ้ห็นไดย้นิช่วยให้

เกิดความเขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอด ทั้งยงัช่วยเหลือในการศึกษาใหทุ้กระดบัความสามารถ 

อาย ุชั้น และทุกสาขาวชิาดว้ย สรุปไดว้า่ ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการต่าง ๆ ท่ี

นาํมาใชใ้นกระบวนการการเรียนการสอนและช่วยถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก เพิ่มพนู

ทกัษะ และประสบการณ์ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ยพุิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตนับรรจง (2536) กล่าวถึงความสาํคญัของส่ือการเรียน

การสอนวา่เทคโนโลยทีางการศึกษาเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ครูจึงตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะ

ของการเปล่ียนแปลงนั้น สมยัก่อนครูอาจจะสอนโดยการใชช้อลก์กบักระดานดาํ แต่ปัจจุบนัมีส่ือ

การเรียนการสอนมากมายท่ีจะทาํใหก้ารสอนของครูมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ส่ือการเรียนการสอนนั้น

มีความสาํคญัดงัน้ี ส่ือการเรียนการสอนจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดแ้จ่มแจง้ยิง่ข้ึน ช่วย

เสริมสร้างความสนใจของนกัเรียน ช่วยในการสอนนกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั 
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เช่น นกัเรียนบางคนซ่ึงเรียนอ่อน พื้นฐานไม่ดี อาจจะตอ้งใชรู้ปภาพ ส่ือรูปธรรม หรือชุดการเรียน

การสอนรายบุคคล ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสม ช่วยใหเ้ขาบรรลุจุดประสงคใ์นการเรียน เพื่อเสริมสร้าง

เจตคติท่ีดีแก่นกัเรียน และส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์วรวทิย ์นิเทศศิลป์ 

(2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่ือประสม หมายถึง การนาํส่ือท่ีหลากหลายท่ีมีความสัมพนัธ์กนั มีคุณค่าใน

ตวัของมนัเอง ส่ือบางชนิดใชใ้นการนาํเขา้สู่บทเรียนไดดี้ ส่ือบางชนิดใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

อยา่งลึกซ้ึง จะช่วยให้ตวัผูเ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัท่ีผสมผสานกนั การใชส่ื้อประสม

ถือวา่เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง จากความหมายของส่ือประสมขา้งตน้สรุปไดว้า่ ส่ือ

ประสม หมายถึง การนาํส่ือชนิดต่าง ๆ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ ภาพกราฟิก เสียง และวดิีทศัน์ มา

ผสมผสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ โดยส่ือแต่ละชนิดท่ีนาํมาใชต้อ้งมีความสอดคลอ้ง เหมาะสม

ทั้งดา้นเน้ือหา มีความคุม้ค่า เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ

นกัเรียน เพือ่ใชป้ระกอบการเรียน การสอน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ความสามารถ 

ทาํใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และการศึกษางานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์โดย

การใชส่ื้อประสมทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวธีิอ่ืน 

และผลการวจิยัส่วนใหญ่ยงัพบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชส่ื้อประสมทาํให้นกัเรียนมี

เจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะทาํการวจิยั เร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองการวดัค่ากลางของขอ้มูล โดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6/2 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 1. ผูว้จิยัดาํเนินการสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 1 คาบ 

 2. ผูว้จิยัดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล ท่ีสร้างข้ึน 

กบักลุ่มตวัอยา่ง เป็นเวลา 7 คาบ คาบละ 50 นาที  
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 3. หลงัจากดาํเนินการสอนครบทั้ง 7 แผนแลว้ ผูว้จิยันาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มาทาํการทดสอบกบันกัเรียน

กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชเ้วลาในการทดสอบ จาํนวน 1 คาบ 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 1. ส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ Google site PREZI.COM และ DLIT 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  

ค33202 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 7 แผนการเรียนรู้ 

 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนเร่ือง การวดัค่ากลาง

ของขอ้มูล เป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

 4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียนเร่ือง การค่าวดักลาง

ของขอ้มูล เป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 1. นาํคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การวดัค่ากลางของ

ขอ้มูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มตวัอยา่ง มาคาํนวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือประสม ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลาง

ของขอ้มูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 3. หาดชันีประสิทธิผลของส่ือประสม ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของ

ขอ้มูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 4. เปรียบเทียบคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

แลว้แปลผลตีความหมาย 

ผลการวจัิย 

 การพฒันาส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ พบวา่มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 78.75/76.88 ซ่ึงเป็นไป
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ตามเกณฑท่ี์กาํหนด ค่าดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล โดย

ใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 0.69 คิดเป็นร้อยละ 69 ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑท่ี์กาํหนด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการวดัค่ากลางของขอ้มูล ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.60-0.80 มีค่าความ

ยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 และมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.84 

 การอภิปรายผล 

 ผลการวจิยั เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการวดัค่ากลางของ

ขอ้มูล โดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนโยธินบูรณะ อภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 ส่ือประสมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบตามระเบียบวธีิวิจยั เร่ิมจากศึกษาคน้ควา้ หลกัการ 

วธีิการสร้างส่ือประสม ศึกษาเน้ือหารายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการวดัค่ากลางของขอ้มูล เพื่อออกแบบ

ส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา พร้อมทั้งสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง

กบัส่ือประสม และเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล  แลว้นาํเสนอต่ออาจารย์

และผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง และปรับปรุง แกไ้ข ส่ือประสมตามคาํแนะนาํ 

จากนั้นนาํส่ือประสมและแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ตาม

ขั้นตอนดงัน้ี คือ ทดลองเด่ียว 3 คน และทดลองแบบกลุ่ม 9 คน จากนั้นนาํผลการทดลองท่ีไดม้า

ปรับปรุงแกไ้ข ใหมี้ความถูกตอ้ง แลว้นาํไปทดลองภาคสนามกบับกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน เก็บ

รวบรวมขอ้มูลแลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ พบวา่ ส่ือประสม มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 78.75/76.88 

นัน่คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม ทาํใหน้กัเรียนเกิดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้

ระหวา่งเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 78.75 และ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์หรือคะแนนแบบทดสอบเฉล่ีย

หลงัเรียนร้อยละ 76.88 แสดงวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดคือ 75/75 ดชันีประสิทธิผล

ของส่ือประสมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวดัค่ากลางของขอ้มูล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่า

เท่ากบั 0.69 คิดเป็นร้อยละ 69 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการวดัค่ากลางของขอ้มูล ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 75 อยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไว ้สอดคลอ้งกบั สุนียน์ารถ 

เลียมวฒันาสุธา (2550) ท่ีไดท้าํการวจิยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง

การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารสอนแบบส่ือประสม ไดผ้ลการวิจยัวา่ คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัทดลองสูงกวา่การทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ จิราวรรณ เทพจินดา (2551) ท่ีไดท้าํการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 2 ผลการวจิยัพบวา่ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

ท่ีเรียนโดยใชส่ื้อประสม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ณรงคฤ์ทธ์ิ ฉายา (2552) ท่ีไดท้าํการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความคิดเห็นต่อวชิาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยม ศึกษาปีท่ี 2 เร่ืองการแยกตวัประกอบของ

พหุนามดีกรีสอง โดยการใชส่ื้อประสม พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแยก 

ตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และในการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการวดัค่ากลางของขอ้มูล โดยใชส่ื้อประสม จาก

การสังเกตพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในเน้ือหาท่ีเรียน มีความกระตือรือร้น กระตุน้ให้

นกัเรียนใฝ่รู้ สามารถเขา้ใจบทเรียนท่ีมีความซบัซอ้นไดง่้าย อีกทั้งยงัเกิดคามคิดรวบยอดในเน้ือหา

ท่ีเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรวิทย ์นิเทศศิลป์ (2543) ไดก้ล่าววา่ ส่ือการสอน เป็นองคป์ระกอบสาํคญั

ยิง่อยา่งหน่ึงของการศึกษาทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน ส่ือการสอนเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะผูเ้รียนสามารถเรียนไดม้ากข้ึนเสียเวลานอ้ยลง การไดเ้ห็นไดย้นิ

ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอด นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั ยพุิน พิพิธกุล และ 

อรพรรณ ตนับรรจง (2536) ไดก้ล่าววา่ ส่ือการสอนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดแ้จ่มแจง้ยิง่ข้ึน 

ช่วยเสริมสร้างความสนใจของนกัเรียน ช่วยในการสอนนกัเรียนท่ีมีความรู้แตกต่างกนั ประหยดัเวลา

ในการสอน ส่ือประสม สามารถอธิบายขยายความ และสรุปขอ้ความ รวมไปถึงความคิดรวบยอดได ้

อีกทั้ง ยงัเสริมสร้างเจตคติท่ีดี และความคิดสร้างสรรค ์  

ข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัในชั้นเรียน ผูส้อนควรทราบถึงปัญหาและผลกระทบของปัญหาในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ในห้องเรียน ผูส้อนควรศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิธีการ หรือกลวธีิท่ีจะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว
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จากแหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ และเลือกใชว้ธีิการ หรือกลวธีิท่ีเหมาะสม สามารถช่วยแกปั้ญหา หรือ

ป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึน จากการวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี พบวา่ ส่ือและแผนการจดัการเรียนรู้ตอ้งมี

ความสอดคลอ้งกนั การเลือกส่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีใชส้อนเป็นส่ิงสาํคญั เม่ือส่ือ

การเรียนรู้กบัเน้ือหาไม่สอดคลอ้งกนัก็จะทาํใหน้กัเรียนไม่เขา้เน้ือหา หรืออาจจะทาํใหเ้ขา้ใจ

ประเด็นสาํคญัผดิไป ส่ือการเรียนรู้ท่ีใชป้ระกอบการสอนตอ้งดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 

สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความตั้งใจ แต่ส่ือการเรียนรู้บางชนิดอาจดึงดูดความ

สนใจของนกัเรียนแค่ช่วงเวลาหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนควรมีกลวธีิในการสอน 

วธีิการจดัการชั้นเรียน หลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียน การใชก้ารถามตอบ

เพื่อใหน้กัเรียนมีความต่ืนตวั การสุ่มถามนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใหส้นใจเน้ือหาท่ีครูสอน ผูส้อน

ควรนาํรูปแบบการใชส่ื้อประสมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ในเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ในชั้นอ่ืน ๆ ดว้ย ผูส้อนควรสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่

และศึกษาผลการใชส่ื้อการเรียนรู้ดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อนกัเรียนมากท่ีสุด 
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