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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพ และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นัก เรี ย นหลั งเรี ย นเที ย บกั บ เกณฑ์ ร้ อ ยละ 75 ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ใ ช้ รู ป แบบ ADDIE Model เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนา ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การ
พัฒนา 4) การทดลองใช้ และ 5) การประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบ
ง่าย (Simple random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่
2/2561 โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กลุ่มตัวอย่างมาจานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แบบประเมินคุณภาพ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบค่าที t-test
one sample group
ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนามีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.55 2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 79.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ
75 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MULTIMEDIA MATHEMATICS FOR GRADE 1 STUDENTS
Daorathar Weerapan1* Choompon Janchalong 2
Abstract
The purposes of this research were to 1) Development of interactive multimedia
Mathematics for Grade 1 Students, 2) study the learning achievement of the students after the
course compared to the 75% criterion. The researchers used the ADDIE Model to guide their
design and development; 1 ) Analysis 2 ) Design 3 ) Development 4 ) Implementation and 5 )
Evaluation. The sample used in this research was 25 grade 1 students in Tessaban 2
“Isaanteeravittayakan” School, Muang, Buriram, whom enrolled in 2/2018 academic year
selected by using simple random sampling, The research tools included 1) an animated cartoon
on global warming alleviation 2) a quality assessment form and 3) an achievement test, Statistics
for data analysis were the mean, standard deviation, percentage, t-test for one sample.
The findings were as follows: 1) the interactive multimedia Mathematics for Grade
1 Students having a high level of quality with the mean score of 4.37 and a standard deviation
of 0.55 2) the level of the learning achievement of the participants after the course being 79.40
per cent, which significantly higher than the 75 percent criterion (p<0.05).
Keywords : Multimedia, Interactive, Mathematics
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บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิด เป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา
ดังกล่าวก็คือครูผู้สอน เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เกิดการเรียนในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถนาไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และคณะ (2543) ยังได้อธิบายถึง การจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ห ลากหลายตลอดจนจัดเนื้อหาสาระ
และกระบวนการที่สอดคล้องกับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ครูที่จะประสบความสาเร็จนี้ได้จะต้องมีความตั้งใจ
ความพยายาม ความอดทนและเปลี่ยนการสอนแบบเดิม ๆ ที่ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางแทนผู้สอนต้องมีภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก ผู้ให้คาแนะนา
และเสริมพลังแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อที่ต้องการให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น มี
ความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบของหลักการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่ผู้เรียนเป็น
เพียงผู้รับความรู้จากตาราเรียนก็แปรผันมาเป็นผู้ที่เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา
ปราณี อ่อนศรี (2558) สรุปว่า ผู้สอนในศตวรรษที่ 21 มีบทบาทสาคัญในการคิดค้นเพื่อพัฒนา
รูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้และรูปแบบการสอนตามหลักสูตรเพื่อก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงกับบริบทเชิง
สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงกับโลกแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ที่เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาค่อนข้างสูง รวมทั้งการปรับสภาพการณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการ
จัดการศึกษาโดยรวม ซึ่งในวงการศึกษาไทยได้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในหลากหลาย
รูปแบบ เป็นไปตามปรัชญาแนวคิดของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2560) คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ ใ นชี วิ ต จริ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของชาติ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ
การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 95

สังคมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพี่อให้ได้มา
ซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการการทางคณิตศาสตร์ เน้น
ที่ทักษะและกระบวนการการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้เรียน ครูผู้สอน และสภาพแวดล้อม ยัง
เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ วิธีการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู้เรียนผู้สอนทา
หน้าที่ร่วมวางแผนในกิจกรรมที่เหมาะสม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี ความรู้ ด้วยการให้นักเรียนทากิจกรรม หรือตั้งคาถามที่กระตุ้นให้
นักเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล เช่น ให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วหรือให้นักเรียนเรียนรู้
ผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าใจยาก ซึ่งการนาสื่อมัลติมีเดียแบบ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ม าเป็ น แนวทางและส่ ว นประกอบในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ นับว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะสามารถเป็น สิ่งเร้าให้กับผู้เรียนทั้ง เนื้อหา ภาพนิ่ง คาถาม
ภาพเคลื่อนไหวให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจากการสัมผัสกับ รูปภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพ ทาให้ผู้เรียน
สามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุทธิ์ธนัชฉันท์
จันทร์ทอง (2556) กล่าวว่า สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียมีความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนส่ง เสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการสื่อสารเพื่อการศึกษาในการสร้างเสริมความเข้าใจในเนื้อหาองค์ความรูส้ ร้างเสริมความน่าสนใจมัลติมีเดีย
คือสิ่งที่สร้างเพื่อสนองตอบการรับรู้ของมนุษย์ด้วยภาพที่สร้างสรรค์อารมณ์ ตามเนื้อหา เสียงที่
สดับรับฟังแล้วมีความรู้สึกร่วมกับภาพที่มุ่งหมายเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบ
ปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้กาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรีย น
เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 5 ห้อง ทั้งหมด
175 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กสุ่ ม แบบง่ า ย (Simple random
Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กลุ่มตัวอย่างมาจานวน 25 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
3.1 สื่ อมั ล ติมี เ ดีย แบบปฏิ สั มพั น ธ์ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ค ณิ ตศาสตร์ ส าหรับ นั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนโดยใช้รูปแบบ ADDIE Model (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาความต้องการต่าง ๆ วิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่จะใช้
ในการออกแบบบทเรียน กาหนดวิธีการนาเสนอบทเรียน วิธีการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับ
นักเรียนมากที่สุด รวมทั้งศึกษาความต้องการต่าง ๆ และออกแบบบทเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน รวมถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน และวิธีการจัดการบทเรียน โดยพิจารณาจากประเด็นต่าง
ๆ เช่น รูปแบบการนาเสนอบทเรียน การจัดการบทเรียน การรักษาความปลอดภัย การเก็บบันทึก รวมถึงวิธีการ
นาส่งบทเรียนไปยังกลุ่มนักเรียนเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมกับระดับนักเรียน
3.1.2 การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบและกาหนดมาตรฐานของบทเรียน ด้าน
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ ออกแบบหน้าจอภาพ เพื่อให้มีคุณภาพ ออกแบบโครงสร้างบทเรียนแสดงความสัมพันธ์ ของ
บทเรียน และออกแบบในส่วนรายละเอียดของบทเรียนแต่ละโมดูล ประกอบด้วยเนื้อหา กิจกรรม และจัดลาดับ
ความสัมพันธ์ของบทเรียนแต่ละโมดูล เพื่อให้ครบตามขอบเขตของเนื้อหาที่กาหนด จากนั้นผู้วิจัยเขียนบทดาเนิน
เรื่องเป็นการเขียนบทดาเนินเรื่อง (story board) ของบทเรียน หรือความคิดรวบยอดของเรื่อง มาเสนออย่าง
เป็นขั้นตอนเพื่อให้เห็นพัฒนาการของเรื่อง จัดลาดับความสัมพันธ์ของบทเรียนให้ครบขอบเขตของเนื้อหา แล้ว
นารายละเอียดไปเขียนบทดาเนินเรื่องซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียน รวมไปถึงออกแบบการกาหนด
รูปแบบการประเมินผลของนักเรียนด้วย
3.1.3 การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการนาบทดาเนินเรื่อง (story board)
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยได้พัฒนาตามที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา ให้ออกมาเป็น
บทเรียนมัลติมีเดียที่สามารถใช้งานได้จริง ในขั้นตอนนี้ ต้องนากราฟฟิกหน้าจอ รวมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วมาประกอบลงโปรแกรมให้สมบูรณ์ ให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
ความต้องการ
3.1.4 การทดลองใช้ (Implementation) ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย แบบ
ปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ไปใช้
กับ กลุ่ ม ทดลองที่มี คุณ สมบั ติ เดี ยวกั นกั บกลุ่ มตั ว อย่ างเพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรีย นในขั้น ต้ น
ดาเนินการเหมือนกับการใช้บทเรียนในสภาพจริงทุกประการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการทางานของบทเรียน
ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้บทเรียนที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนาไปประเมินผล
ในขั้นตอนต่อไปภายหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มทดลองเกี่ยวกับความคิดเห็นในการ
ใช้บทเรีย น ซึ่งข้อมู ลที่ได้จะได้นาไปพิ จารณาเพื่ อปรับปรุงบทเรียนต่ อไป และผู้วิจัยได้ นาไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีก ารให้คะแนนแบบ
เดียวกันทุกประเด็นกาหนดในแต่ละข้อมีคะแนนเป็น 1 2 3 4 5 ระดับความเหมาะสม มี 5 ระดับ ได้แก่ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้คุณภาพก่อนที่จะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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3.1.5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินผลจากการใช้สื่อ เป็นการ
ประเมินหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประเมินผลความเข้าใจในการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทางสถิติต่อไป
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหาคุณภาพของแบบทดสอบ หาค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของข้อสอบ (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (D) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จากนั้ น ด าเนิ น การสร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น จ านวนทั้ งหมด 25 ขอ ชนิ ด เลื อ กตอบ
3 ตัวเลือก นาแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของข้อสอบ (IOC) จากนั้นนาผลการพิจารณามาวิเคราะห์ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC
IOC ตั้งแต่ 0.66 - 1.00 ไว้จานวน 15 ข้อ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง
ที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน
3.2.2 นาคะแนนมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (D) ของข้อสอบ
คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ .20 -.80 คาอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 -1.00 (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545)
โดยเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานไว้จานวนทั้งหมด 10 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ คานวณ
โดยใช้ KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Reliability) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.86 มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ในการดาเนินการทดลองผู้วิจัยได้ชี้แจงทาความเข้าใจกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อในครั้งนี้ ก่อนการเริ่มดาเนินการทดลองผู้วิจัย และครูประจาชั้น ดาเนินการปฐมนิเทศ
นักเรียน เพื่อทาการชี้แจงวัตถุประสงค์และทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ สื่อ โดยผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนการใช้สื่อ
มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมถึง
อธิบายปุ่มต่าง ๆ ในสื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและคุ้นเคยรวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
4.1.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนลงชื่อผู้ใช้งานโดยพิมพ์ชื่อ และ
นามสกุลจากนั้นให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ก่อนที่จะเริ่มเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อน
เรียนให้ครบ 10 ข้อ ก่อนจึงจะสามารถเข้าเรียนเนื้อหาได้ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสอนโดยใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย แบบ
ปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรีย นรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยควบคุมชั้นเรียน
ร่วมกับครูประจาชั้น
4.1.2 ทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังจากที่เรียนครบทุกหน่วยซึ่ง
แบบทดสอบมีจานวนทั้งหมด 10 ข้อ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดและนาผล
ที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
5.1 การวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพของมั ล ติ มี เ ดี ย เชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และหาค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยนามาเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51- 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51- 4.50 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51- 3.50 หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51- 2.50 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00- 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด
5.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบรายข้อกับวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence : IOC)
และวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ ด้วยการหาคาความยากงาย (P) คาอานาจจาแนก (R) และหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20
5.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ใช้การทดสอบ
ค่าสถิติ t-test for one sample (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ การออกแบบประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย
ประกอบเนื้อหา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ นักเรียนสนใจในบทเรียนต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ ผู้เรียนสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง แสดงตัวอย่างดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 1-6 แสดงผลการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินคุณภาพ ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง ด้านภาพ
ภาษา และเสียง ด้านตัวอักษร และสี ด้านแบบทดสอบ ด้านการจัดการบทเรียน ด้านคู่มือการใช้บทเรียน (มนต์ชัย
เทียนทอง, 2545) จานวน 3 ท่าน แสดงผลการประเมินคุณภาพดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมินคุณภาพ
1. ด้านเนื้อหาและบทดาเนินเรื่อง
2. ด้านภาพ ภาษา และเสียง
3. ด้านตัวอักษร และสี
4. ด้านแบบทดสอบ
5. ด้านการจัดการบทเรียน
6. ด้านคู่มือการใช้
ประเมินคุณภาพโดยรวม

X

4.13
4.47
4.53
4.60
4.20
4.33
4.37

S.D.
0.58
0.46
0.58
0.58
0.66
0.46
0.55

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านตัวอักษร และสี
และด้านด้านแบบทดสอบ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านเนื้อหาและบทดาเนินเรื่อง ด้านภาพ
ภาษา และเสียง ด้านการจัดการบทเรียน และ ด้านคู่มือการใช้บทเรียน ระดับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก
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2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 จาก
นักเรียนจานวน 25 คน ผลการทาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test for one sample
พบว่ า คะแนนแบบทดสอบหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นด้ ว ยสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ วิ ช า
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่กาหนดไว้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน
นักเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
25
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม
10

X

μ

S.D.

t

7.94

7.5

0.44 4.99*

ร้อยละ
79.40

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่สรุปไว้ข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยดาเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียโดยใช้กรอบแนวคิดของ มนต์ชัย เทียนทอง ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และ การประเมินผลอีกทั้งการนาเสนอบทเรียนที่ประกอบด้วย ข้อความ
เนื้อหา ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย รวมทั้งการใช้สีและตัวอักษรที่อ่านง่ายชัดเจน ผู้เรียน
สามารถปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกับบทเรียนได้ทันทีและตลอดเวลา ในการพัฒนาผู้วิจัยได้ทบทวนทุกขั้นตอนเพื่อให้
ได้สื่อที่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้การประเมินคุณภาพสื่อ พบว่า การประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 สอดคล้องกับ ดาวรถา วีระพันธ์ และคณะ (2561) ทา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบ ADDIE Model เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อ
การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์เรื่อง ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54
2. สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ศึกษาความต้องการต่าง ๆ ที่จะนามาเป็นแนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงวิธีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับระดับอายุของ
นักเรียนมากที่สุด ซึ่งการปฏิสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของบทเรียน บทเรียนที่ดีจะต้องสร้างสรรค์
เนื้อหาบทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายจาก
การปฏิสัมพันธ์ที่ซ้า ๆ กัน สอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) สรุปว่า สื่อมัลติมีเดีย เป็น การนาอาสื่อ
หลายชนิดมาสัมพันธ์กันซึ่งมีคุณค่าส่งเสริมกันและกันสื่อการสอนชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของ
เนื้อหา การใช้สื่อมัลติมีเดียจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากจากประสาทสัมผัสที่ผ สมผสานกันได้และพบ
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วิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้มีการออกแบบรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ ที่
หลากหลาย นับตั้งแต่การสร้างปุ่ม การคลิกเมาส์ การลากเมาส์ การป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบ
สื่อ ให้ มี ค วามสามารถด้ านการปฏิสั มพั นธ์ ที่ห ลากหลายให้เ ป็น สื่อ มัล ติมี เดี ยที่ สมบูร ณ์ร วมทั้งการออกแบบ
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบเนื้อหา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใน
บทเรียนต่าง ๆ และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ
79.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องณัฏฐิรา
ศุขไพบูลย์ และดาวรถา วีระพันธ์(2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ
84.00 สู งกว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ร้ อ ยละ 80 ของคะแนนเต็ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0. 5 และ
พัชราวลัย จีนอนงค์ (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพั ฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่อ ง
ผ้าขาวม้าร้อยสี สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียเรื่องผ้าขาวม้าร้อยสี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อมัล ติมีเดียแบบปฏิ สัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สอนควรเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพื่อการจัดกิจกรรมจะได้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ครูผู้สอนต้องอธิบายการใช้งานสื่อมัลติมีเดียให้นักเรียนเข้าใจ เวลาในการจัดกิจกรรมควร
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อทาให้เกิด
ความเข้าได้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ รวมถึงมีการนาสื่อ
ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร
จังหวัดบุรีรัมย์ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์ ที่ ให้ ค วามอนุ เ คราะห์ส ถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ในการสร้ างเครื่ อ งมือ วิ จัย และ
ดาเนินการทดลองในครั้งนี้
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