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รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

ชื่อวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอ

ขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสื ่อประสมรวมกับการจัด           

การเรียนรูดวยวิธีแบบเปด 

ช่ือผูวิจัย นางสาวนภัสวรรณ  หาญเกียรติกลา 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

วิชาท่ีเลือกทำวิจัย คณิตศาสตร 5  รหัสวิชา ค33101  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2564 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวย

วิธีแบบเปด เรื ่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และ 2) พัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6 โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จำนวนนักเรียน 33 คน ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ซ่ึง

ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) จากจำนวนหองเรียนทั้งหมด 9 หองเรียน เครื่องมือที่ใชใน               

การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู เรื ่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ            

ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 โดยใชสื ่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรู ดวยวิธีแบบเปด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                  

ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6การวิเคราะหขอมูลใช

การคำนวณคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตาราง และ

การบรรยาย 

ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเทากับ 14.39 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งคิดเปน 

รอยละ 71.95 แสดงวา ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของ

นักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินท่ีกำหนดไว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะห

และนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ หลังเรียนสูงกวาเกณฑ 60% อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

บทท่ี 1 บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทำใหมนุษยมีความคิด สรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล 

เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผน 

ตัดสินใจแกปญหา และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยาเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษา

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดำเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) การจัดการเรียนการสอน
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วิชาคณิตศาสตรในปจจุบันไมเนนใหผู เรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหา และการคนพบความรูดวยตนเอง แตจะเนน        

การสอนดวยการบรรยายที่ครูใหความรูเพียงอยางเดียว เนนการทองจำมากกวาการจัดการเรียนรูที่จะสงเสริมให

นักเรียนไดฝกทักษะการคิด หรือไดเปนผูคิดวิเคราะหดวยตนเอง ทำใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหามากกวา

ทักษะความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ ่งสอดคลองกับสภาพปญหาที ่สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555) ไดระบุวา การเรียนการสอนที่ผานมา แมวานักเรียนจะมีความรูความเขาใจใน

เนื้อหาเปนอยางดี แตมีนักเรียนจำนวนมากยังคงดอยความสามารถเกี่ยวกับการแกปญหา หารใหเหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งปญหาดังกลาวทำใหนักเรียนไมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและ

การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาท่ีสำคัญคือ ขาดสื่อการเรียนรูที ่เหมาะสมกับเนื้อหาและชวยสงเสริม         

การเรียนรูใหผูเรียนได ทำใหนักเรียนบางคนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรต่ำ การใชสื่อการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและมีความหลากหลายมาประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถกระตุนความสนใจและชวยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมการจัดการกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร เปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดำเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การเลือกใชสื่อการเรียนรู ครูตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและสมบัติของสื่อแตละชนิดเพ่ือเลือกสื่อใหตรง

กับวัตถุประสงคการสอนและการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยตองมีการวางแผนอยางเปนระบบในการ

ใชสื่อดวย ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (กิดานันท  มลิทอง, 2548) สื่อการ

เรียนรูมีมากมายหลายประเภททั้งสื่อประเภทวัสดุ เครื่องมือ และวิธีการ สื่อการเรียนรูแตละชนิดลวนมีขอดีและ

ขอจำกัดท่ีมีความแตกตางกันออกไป สื่อการสอนแตละชนิดมีท้ังสวนเดนและสวนดอยแตกตางกัน ไมสามารถบอกไดวา

สื่อชนิดใดดีกวาหรือดอยกวา โดยที่ยังไมไดพิจารณาในดานอื่น ๆ ประกอบ สื่อการสอนที่ดีจะตองเหมาะสมกับวัยของ

ผูเรียน สถานที่เรียน ระยะเวลาหรือชวงเวลาที่กำหนด กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนสภาพแวดลอมตาง ๆ จึง

ตองอาศัยสวนเดนของสื่อการสอนแตละชนิดมาใชรวมกัน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน จึงจะเปนประโยชน

อยางเต็มที่ตอการเรียนการสอนนั้น การใชสื่อการสอนอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียว อาจไมสามารถทำใหผูเรียน

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเกิดการเรียนรู ไดครบทุกดาน การใชประสาทสัมผัสหลายๆ ดานกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี 

และลึกซ้ึง ดังนั้นจึงควรใชสื่อการสอนหลายๆ ชนิดรวมกันเพ่ือเสริมความรูซ่ึงกันและกัน สื่อการสอนหลายๆ อยางท่ีถูก

นำมาใชรวมกันเรียกวา “สื่อประสม” 

แนวทางในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรนั้นวิธีหนึ่งที่สำคัญคือ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

หรือเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพปญหา เนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค

ของการเรียนรูนั้น โดยครูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเนนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางเปนลำดับขั้นตอน 

และมีเหตุผล เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาความรูดวยตนเอง การใช

ปญหาสามารถกระตุนใหนักเรียนคิดเปน มีเหตุผล รูจักวิเคราะหปญหา ครูควรใหนักเรียนไดฝกการนำเสนอปญหาที่มี

คำตอบมากกวาหนึ่งคำตอบ ไดคิดอยางหลากหลายเพ่ือเปดโอกาสใหเห็นมุมมองหรือวิธีการสื่อสารท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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สอดคลองกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด ซึ่ง Pehkonen (1997) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

วิธีการแบบแบบเปด หมายถึง วิธีการสอนที่ใชปญหาปลายเปดในหองเรียนเพื่อสงเสริมการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ

คณิตศาสตร สอดคลองกับ อรสุธี  คงมา (2553) ท่ีไดใหความหมายไววา เปนรูปแบบการสอนที่กำหนดสถานการณ

ปญหาที่มีคำตอบที่ถูกตองหลายคำตอบ โดยมีกระบวนการแกปญหาที่หลากหลาย หรือเปนสถานการณที่สามารถ

พัฒนาไปเปนปญหาอ่ืนไดโดยนักเรียนชวยกันหาแนวทางการแกปญหาท่ีหลากหลายโดยท่ีทุกคนมีอิสระในการตอบ ซ่ึง

จะเห็นวาการจัดการเรียนรู ดวยวิธีการแบบเปด ผู เรียนสามารถใชความรู และประสบการณของตนเองมาใชใน          

การแกปญหาและหาคำตอบ มีวิธีการและคำตอบที่หลากหลาย สามารถพัฒนาแนวคิดในการแกปญหาของนักเรียนได

เปนอยางมาก 

จากความสำคัญดังกลาว ผู ว ิจ ัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื ่อง          

การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด เพื่อเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนา

นักเรียน ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ สูงขึ้น และเปน

แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรูและการจัดการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนได 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู โดยใชสื ่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรู ด วยวิธ ีแบบเปด เรื ่อง              

การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

1.2.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื ่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ                   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 สถานท่ีในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

1.3.2 ระยะเวลท่ีใชในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

1.3.3 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2564 เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยตารางความถ่ี 

2) การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยแผนภาพ 

 

1.4 คำนิยามศัพทเฉพาะ 

1.4.1 วิธีการแบบเปด (Open Approach) หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีกำหนดสถานการณปญหา

ท่ีถูกตองหลายคำตอบ นักเรียนสามารถใชวิธีการในการแกปญหาท่ีหลากหลาย สามารถใชปญหาปลายเปดในหองเรียน 

เพื่อสงเสริมการอภิปรายแนวคิดเกี ่ยวกับคณิตศาสตร โดยผูเรียนใชความรูและประสบการณของตนเองมาใชใน         

การแกปญหาและหาคำตอบ 
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1.4.2 สื่อประสม หมายถึง การนำสื่อการเรียนรูหลากหลายประเภทมาใชรวมกันในการจัดการเรียนรู ให

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย แบบฝกหัด PowerPoint ประกอบการสอน คลิปวิดีโอ 

Google Meet และ Google Classroom  

1.4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง 

คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื ่อง การวิเคราะหและ

นำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนขอสอบปรนัย จำนวน 15 ขอ และขอสอบอัตนัย จำนวน 3 ขอ  

คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยทำการทดสอบหลังการเรียนการสอนสิ้นสุดลง  

 

1.5 ประโยชนและคุณคาของการวิจัย 

1.5.1 เปนแนวทางสำหรับครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวิเคราะหและ

นำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสือ่ประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน  

 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิง

คุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด ผูวิจัยไดศึกษา

คนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

 

2.1 ส่ือประสม 

2.1.1 ความหมายของสื่อประสม 

กิดานันท  มลิทอง (2548) ไดใหความหมายของสื่อประสมไววา สื่อประสม หมายถึง การนำสื่อหลายประเภท

มาใชรวมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ และวิธีการ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใชสื่อแตละอยาง

ตามลำดับข้ันตอนของการนำเสนอเนื้อหา 

เอกวิทย  แกวประดิษฐ (2545) กลางถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสม คือ การใชสื่อตั้งแตสอง

ชนิดขึ้นไป เพื่อชวยใหผูเรียนหรือผูรับสารเกิดความรูความเขาใจดีขึ้น เปนวิธีการที่อาศัยหลักการนำเอาสื่อหลายอยาง

มาสัมพันธกัน ใหมีคุณคาที่สงเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอยางหนึ่งอาจใชเพื่อเราความสนใจ ในขณะที่สื่ออีกอยาง

ใชเพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหา และสื่ออีกชนิดหนึ่งอาจใชเพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งและปองกันการเขาใจ

ความหมายที่ผิด เปนตน การใชสื่อประสมจะชวยใหผูเรียนมีประสบการณจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ทำใหได

คนพบวิธีการเรียนในสิ่งที่ตองการไดดวยตนเองมากขึ้น สื่อประสมจะผสมผสานสื่อหลายชนิดทั้งที่เปนวัสดุ อุปกรณ 

และเทคนิควิธีการ 
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2.1.2 ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม 

กิดานันท  มลิทอง (2548) กลาวถึง ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชสือ่ประสม ดังนี้ 

1. เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบสื่อประสมชวยในการสื่อสารความรูจากผูสอนหรือจากแหลงสงไปยัง

ผูเรียนไดอยางกระจางชัดเจนกวาเนื้อหาธรรมดา 

2. เอ้ือการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน เนื่องจากผูเรียนยสามารถเลือกหรือกำหนดอัตรา

การเรียนของตนเองได 

3. สามารถใชกับการเรียนในทุกรูปแบบและทุกภาวการณ เนื่องจากใชสื่อประวมไดในหลายวิธีการเพ่ือ

จัดการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุดแกผูเรียน 

4. กระตุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธเชิงโตตอบกับบทเรียน ทำใหเปนการเรียนแบบกระฉับกระเฉง ผูเรียน

มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูขอมูลหลากหลายรูปแบบ 

5. เสริมการเรียนรูแบบรวมมือ เชิงทดลอง และแบบสตอรี่ไลน 

6. สรางการทำงานในลักษณะโครงงานดวยการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน 

7. สนับสนุนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง 

8. เหมาะสำหรับการเรียนรายบุคคล ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได ไมวาจะเปนผูเรียน

ท่ีเรียนเร็วหรือเรียนชา ทำใหไมตองคอยกัน 

9. เหมาะอยางยิ่งในการสรางเนื้อหาบทเรียนในการศึกษาทางไกลเพ่ือใหผูเรียนสามารถรับขอมูลไดทุก

รูปแบบ 

 

2.2 วิธีการแบบเปด (Open Approach) 

2.2.1 ความหมายของวิธีการแบบเปด 

นุชนาฎ  มวงมุลตรี และภัสสรา อินทรกำแหง (2549) ไดใหความหมายของวิธีการแบบเปดวา วิธีการแบบ

เปด หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่อาศัยทักษะกระบวนการคิดคอนขางมากทั้งของครูผูสอน และของนักเรียน 

ซึ่งจะเนนในเรื่องของการเปดความคิดของผูเรียน ไดคิดกวาง คิดหลากหลาย และคิดสรางสรรคมากท่ีสุด เทาที่จะ

สามารถทำไดตามบริบทของเนื้อหา ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนำมาใชจะเปนกิจกรรมที่หลากหลายทั้งเกม 

กรณีตัวอยาง บทความ ขาว ฯลฯ 

อรสุธี  คงมา (2553) ไดใหความหมายของวิธีการแบบเปดวา วิธีการแบบเปด หมายถึง รูปแบบการสอนท่ี

กำหนดสถานการณปญหาที ่มีคำตอบที่ถูกตองหลายคำตอบ โดยมีกระบวนการแกปญหาที่หลากหลาย หรือเปน

สถานการณท่ีสามารถพัฒนาไปเปนปญหาอ่ืนได โดยใหนักเรียนชวยกันหาแนวทางการแกปญหาท่ีหลากหลายโดยท่ีทุก

คนมีอิสระในการตอบ 
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บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 

 

3.1 ประชากร / กลุมตัวอยางท่ีศึกษา  

3.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียน 293 คน  

3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียน 33 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดย

ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม จากจำนวนหองเรียนท้ังหมด 9 หองเรียน 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

3.2.1 แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด 

3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  

3.3.1 ผูวิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิง

คุณภาพ โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด เปนเวลา 8 คาบ คาบละ 50 นาที  

3.3.2 ผูวิจัยบันทึกขอมูลเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการตอบคำถาม 

การทำกิจกรรม และใบงาน เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

3.3.3 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงเปนขอสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 15 ขอ และขอสอบอัตนัย จำนวน 3 ขอ ทำการทดสอบหลังเรียนกับกลุ มตัวอยาง ใชเวลาทำ

แบบทดสอบ 1 คาบ (50 นาที)  

3.3.4 ผูวิจัยวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูโดยเปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 

การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนกับเกณฑ 60% 

 

3.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

3.4.1 คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

1) คารอยละ ใชสูตร 

𝑃𝑃  =  
𝑓𝑓
𝑛𝑛

 × 100    เม่ือ  𝑃𝑃 แทน  คารอยละ 

 𝑓𝑓  แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

 𝑛𝑛  แทน  จำนวนขอมูลท้ังหมด 
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2) คาเฉลี่ยเลขคณิต ( �̅�𝑥 ) ใชสูตร 

�̅�𝑥   =   
∑𝑥𝑥
𝑛𝑛

      

เม่ือ  �̅�𝑥   แทน  คาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมตัวอยาง 

 ∑𝑥𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

𝑛𝑛   แทน  จำนวนขอมูลท้ังหมด 

3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชสูตร 

𝑆𝑆.𝐷𝐷.   =   �∑(𝑥𝑥−�̅�𝑥)2

𝑛𝑛
 

เม่ือ  𝑆𝑆.𝐷𝐷.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 𝑥𝑥    แทน  คะแนนของนักเรียนแตละคน 

�̅�𝑥    แทน  คาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมตัวอยาง 

𝑛𝑛    แทน  จำนวนขอมูลท้ังหมด 

3.4.2 สถิติท่ีนำมาใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื ่อง         

การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย  

ผูวิจัยนำแผนการจัดการเรียนรูไปดำเนินการจัดการเรียนรูกับนักเรียนเปนจำนวน 8 คาบ แลวทดสอบหลัง

เรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอ

ขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนกับเกณฑ 60% โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ถาไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 12 คะแนนข้ึนไป

ถือวาผานเกณฑ สามารถแสดงผลไดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ 

โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด กับเกณฑ 60% 

       n = 33 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนจุดตัด 

(เกณฑ 60%) 
𝒙𝒙� รอยละ 𝑺𝑺.𝑫𝑫. t sig 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

คณิตศาสตร 

20 12 14.39 71.95 2.26 6.08 .00* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูล

เชิงคุณภาพ จากการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด หลังเรียนสูงกวาเกณฑ 

60% โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 71.95 ของคะแนนเต็ม 

ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเปนรายบุคคลเทียบกับเกณฑ 60% ของคะแนนเต็ม แสดงผลได

ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ผลการผานเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูล

เชิงคุณภาพ ของนักเรียนเปนรายบุคคลกับเกณฑ 60% 

 

การประเมินผล 

(เกณฑ 60% ของคะแนนเต็ม) 

จำนวนนักเรียน 

(คน) 
รอยละ 

ผานเกณฑ 28 84.85 

ไมผานเกณฑ 5 15.15 

รวม 33 100 

 
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอ

ขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด นักเรียน

ผานเกณฑ 60% ของคะแนนเต็ม จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 84.84 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนไม

ผานเกณฑ จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.15 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด แสดงวา นักเรียนสวนใหญผานเกณฑ 60% 

ของคะแนนเต็ม 

 

บทท่ี5 สรุปผล การอภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิง

คุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด ที่จัดทำขึ้นนี้      

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด เรื ่อง            

การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และ 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสื่อประสม

รวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด 

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียน 33 คน ประกอบดวยนักเรียนชาย 23 คน และนักเรียนหญิง 10 คน ซึ่งไดมา

จากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จากจำนวนหองเรียนท้ังหมด 9 หองเรียน  
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เครื่องมือท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร การวิเคราะห

และนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบ

เปด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และไดผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

ผลจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ 

จากการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ 

เมื่อเทียบกับเกณฑ 60% ของคะแนนเต็มตามที่กำหนดไว พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเทากับ 14.39 จาก

คะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 71.95 แสดงวา ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะห

และนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินที่กำหนดไว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ หลังเรียนสูงกวาเกณฑ 60% อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 

5.2 อภิปรายผล  

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหและนำเสนอ

ขอมูลเชิงคุณภาพ จากการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในการทำวิจัยครั้งนี้พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื ่อประสม

รวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบเปด ชวยสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนได การใช

สื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลายและมีจุดเดนที่แตกตางกันมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสามารถชวยดึงดูด

ความสนใจของนักเรียน ไมนาเบื่อ วิธีการแบบเปดชวยใหผูเรียนสามารถใชความรูและประสบการณของตนเองมาใชใน

การแกปญหาและหาคำตอบ มีวิธีการและคำตอบที่หลากหลาย สามารถพัฒนาแนวคิดในการแกปญหาของนักเรียนได

เปนอยางมากทำใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูจากการสำรวจดวยตนเอง ไดเรียนรูจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมมากกวา

สิ่งที่เปนนามธรรมทำใหเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหเปนไปอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรผานเกณฑท่ีกำหนด  

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

5.3.1 ครูผูสอนตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน โดยใหความสำคัญกับสิ่งท่ีนักเรียนยังมี

ขอบกพรอง รวมถึงขอสงสัยจากการตอบคำถามของนักเรียน ใหคำแนะนำเก่ียวกับคำตอบและแนวคิดในการหาคำตอบ

ของนักเรียน 

5.3.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสื่อประสมรวมกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบ

เปด ท่ีชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรอ่ืน ๆ และระดับชั้นอ่ืน ๆ ดวย 
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