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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่ ส่งเสริม

ความสามารถในการเช่ือมโยง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 70/70 และเพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยการเปรียบเทียบระดับ

ความสามารถในการเช่ือมโยงของนักเรียนภายหลังการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  กบัเกณฑร้์อยละ 70  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยง ได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจาก

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสทิธภิาพ 75.65/ 71.56 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์70/70 ที่ก าหนดไว้  

2. ความสามารถในการเช่ือมโยง เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยง

สงูกว่าเกณฑร้์อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 61.29  โดยระดับความสามารถ

ในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิด

เป็นร้อยละ 41.94 รองลงมาอยู่ในระดับค่อนข้างดี คิดเป็นร้อยละ 38.71 ที่เหลือมีความสามารถอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 3.23 และ

อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 16.12  

การวิจัยคร้ังน้ี ท าให้ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยง ที่มีคุณภาพดี ซ่ึงจะ

ช่วยนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ อกีทั้งสามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ต่าง  ได้ 

 

ค าส าคญั:  ความสามารถในการเช่ือมโยง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

Abstract 

The purposes of this research were to develop and to test the efficiency of mathematics activities package on 

Pythagoras’theorem to enhance connection ability of Mathayomsuksa II students according to 70/70 basis in order, and to study 

the results and by comparing students’ connection ability after learning by using the activities packages the criterion. The findings 

were as follows:  

1. The develop of mathematics activities packages on Pythagoras’theorem to enhance connection ability of Mathayomsuksa 

II students which has been approved by three specialists was suitable in high level and had the efficiency of 75.65/71.56 which 

is consistent criteria, 70/70.  

2. The students’ connection ability after learning the Pythagoras’theorem is significantly higher than the criterion at .05 

which connection ability were in “excellent ”  with the 41.94 percent, in “ good”  with the 3.23 percent, in “fairy good” with 

the 38.71 percent and in “ fair”  with the 16.12 percent. 
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Hence,this research resulted in a good mathematics activities package on Pythagoras’theorem to enhance connection ability 

for Mathayomsuksa II students. 

 

Keywords: Mathematics activities package, Enhance connection ability, Pythagoras’theorem 

 
บทน า 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการเชื่ อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ไว้ในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  สาระที่  6  ที่กล่าวว่ามี

ความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ

สื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการ

น าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ทางคณิตศาสตร์และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น   และมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะในการจัดการเรียนการสอน

คณติศาสตร์ที่ต้องการให้ผู้เรียนมคีวามรู้และมพ้ืีนฐานใน

การที่จะน าไปศึกษาต่อนั้น จ าเป็นต้องเชื่อมโยงเนื้ อหา

ต่าง  ภายในวิชาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน  เชื่อมโยง

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  โดยใช้คณิตศาสตร์เป็น

เคร่ืองมอืในการเรียนรู้และในการแก้ปัญหา  นอกจากนั้น

แล้วยังต้องมกีารน าความรู้ทางคณติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ในวิชาชีพบางอย่างโดยตรง  รวมถึงการน าคณิตศาสตร์

ไปเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, น. 203-205) และการ

เชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์จะ ช่วยให้ผู้ เรียนเ ข้าใจ

คณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนได้ดีขึ้ น และมองเห็น

ความส าคัญของคณิตศาสตร์ (อมัพร ม้าคนอง, 2546, 

น. 101) การเชื่อมโยงต้องเป็นจุดเน้นส าคญัในการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์  (สถาบันส่ ง เสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, น. 98)  แต่ในการ

จัดการเรียนการสอนของครทูี่ผ่านมา นักเรียนส่วนมากยัง

ด้อยความสามารถเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเนื้ อหา

คณิตศาสตร์และระหว่างคณิตศาสตร์กับสถานการณ์

ต่าง   ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้คณติศาสตร์ไป

ประยุกตใ์นชีวิตประจ าวัน  และในการศึกษาต่อได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2545, น. 1) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการ

ประเมินของ PISA  2009 พบว่ามีนักเรียนไทยเพียง 

 

ร้อยละ 29 ที่แสดงสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้านการ

เชื่อมโยงซึ่งต ่ากว่าประเทศอื่นในเอเชียเกอืบทุกประเทศ  

เช่นเดียวกันผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2554 ซึ่ ง เป็นภาพ

โดยรวมของวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่  3 (ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง ทฤษฎีบท 

พีทาโกรัส ซึ่งจัดการเรียนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

พบว่า มาตรฐานการเชื่อมโยงของนักเรียนทั่วประเทศได้

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 6.59  ประกอบกบัเมื่อพิจารณาใน

ส่วนของ มาตรฐาน ค.3.2 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กับทฤษฎีบทพีทาโกรัส พบว่านักเรียนทั่วประเทศได้

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 32.06 ซึ่งอยู่ในระดับต ่า จากผล

การส ารวจปัญหาในการเรี ยนการสอนทฤษฎีบท 

พีทาโกรัส (ศิรินทพิย์ ธสิาระ, 2555, น. 32-35) พบว่า

ครสู่วนใหญ่ใช้การสอนเชิงบรรยาย ยกตวัอย่างในหนังสอื

เรียน ให้นักเรียนท่องจ าสูตร ใช้สื่อการสอนน้อย มีการ

ส่งเสริมการเชื่ อมโยงน้อย และในด้านนักเรียนพบว่า 

ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ ไม่ดี และไม่สนใจเรียน จาก

สาเหตตุ่าง เหล่านี้  นักเรียนจึงขาดความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ อีกทั้งไม่สามารถ

น าความรู้ ไปเชื่ อมโยงกับสถานการณ์ต่าง  ได้  จาก

ปัญหาดงักล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาแนวทางที่จะ

พัฒนานวัตกรรมและกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะส่งเสริม

ความสามารถในการเชื่อมโยง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

จากการศึกษาค้นคว้า เ พ่ือ พัฒนานวัตกรรมที่ ช่วย

แก้ปัญหาดังกล่าว พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็น

นวัตกรรมที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สามารถช่วยให้นักเรียนที่เรียนช้า และนักเรียนที่ขาด

เรียนสามารถเรียนรู้ เพ่ิมเตมิได้ เร้าความสนใจของผู้เรียน

ต่อสิ่งที่ก  าลังศึกษา (อรนุช ลิมตศิริ, 2553, น. 175)   

โดยผู้ วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้สื่อที่ เน้น

รปูธรรมและจัดสถานการณปั์ญหาที่ให้นักเรียนได้คดิและ

ปฏบิตัจิริง  
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้   เรื่ องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ที่ ส่ง เสริม

ความสามารถในการเชื่ อมโยง  ส าหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ ์70/70 

2. เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ที่ ส่งเสริมความสามารถในการ

เชื่อมโยง  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โดยการ

เปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงของนักเรียน

ภายหลังการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  กบัเกณฑร้์อยละ 70 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 

ความสามารถในการเชื่ อมโยง ของนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 2  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สูงก ว่า เกณฑ์ ร้อยละ 70 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรม

การเ รียนรู้   เ ร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ที่ ส่ง เสริม

ความสามารถในการเชื่ อมโยง  ส าหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่ อมโยง เรื่ อง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ โดยเป็นแบบทดสอบ

อตันัย จ านวน 5 ข้อ  ซึ่งมขีั้นตอนการพัฒนา ดงันี้   

 - ศึกษา เอกสาร  คู่มือครู  แบบเ รียนที่ ใ ช้

ประกอบการสอน เรื่อง ทฤษฎบีทพีทาโกรัส และบทกลับ  

ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

เชื่อมโยงจากหนังสือ และเอกสารเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมนิผล 

 - วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ และตัวชี้ วัด  

เพ่ือก าหนดจ านวนข้อแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การเชื่อมโยง เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับโดย

แยกตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

 - สร้างแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ ให้

ครอบคลุมเนื้อหา ตวัชี้ วัดและจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และ

ความสามารถในการเชื่อมโยง แล้วน าแบบทดสอบที่สร้าง

ขึ้ น ไป ใ ห้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้านห ลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง

กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์คะแนน +1 , 0 

และ -1  ส าหรับการพิจารณาว่า แน่ใจว่าสอดคล้อง ไม่

แน่ใจว่าสอดคล้อง และแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง ตามล าดบั 

 - น าข้อค าถามที่ได้รับจากการตรวจสอบความ

สอดคล้องมาค านวณค่า IOC แล้วคดัเลือกข้อที่มีค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.66 ขึ้ นไปมาท าการทดลองใช้ กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่ง

เรียนเรื่อง ทฤษฎบีทพีทาโกรัส มาแล้ว จ านวน 30 คน  

 - น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยาก 

และอ านาจจ าแนก โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (ตามวิธี

ของ Whitney and Saber) เลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก 

0.20-0.80 และมค่ีาอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.40-1.00 

ได้จ านวน 5 ข้อ ซึ่ งครอบคลุมเนื้ อหา ตัวชี้ วัด และ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และความสามารถในการเชื่อมโยง 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยม ี2 ขั้นตอน ดงันี้  

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ส่งเสริม

ความสามารถในการเชื่ อมโยง ส าหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ ์70/70 

ผู้วิจัยด าเนิน ดงันี้  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่

ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยง ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านเนื้ อหาประกอบด้วย ชุดกจิกรรม

การเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชุด ดงันี้       

 - ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ชุดทบทวนความรู้  

ประกอบด้วยเนื้ อหา เรื่อง เลขยกก าลัง สมการ จ านวน

เตม็ มุม รปูสามเหล่ียม จ านวน 2 ชั่วโมง 

 - ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ชุดเรียนรู้ เนื้ อหาพี

ทาโกรัสและบทกลับ จ านวน 5 ชั่วโมง 
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 - ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ชุดการประยุกต์ใช้

ทฤษฎบีทพีทาโกรัสและบทกลับ จ านวน 5 ชั่วโมง 

2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

 2.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการ 

 

เรียนรู้  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ความสามารถในการเชื่อมโยง ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณติศาสตร์ ดงัในตาราง 1  

ตารางที่ 1 แสดงสาระการเรียนรู้  มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้   

   เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2  

สาระที ่/มาตรฐานที่ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

สาระที่ 3 เรขาคณิต/มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึก

ภาพ(visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกบัปริภมูิ 

(spatial reasoning) และ 

ใช้แบบจ าลองทางเรขาคณติ (geometric model) 

ในการแก้ปัญหา 

ใช้ทฤษฎบีทพีทาโกรัสและ 

บทกลับ ในการให้เหตุผล 

และแก้ปัญหา 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ 

บทกลับและการน าไปใช้ 

สาระที่ 6 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์/

มาตรฐาน  

ค 6.1 มีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 

การเช่ือมโยงความรู้ 

ต่าง  ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์

กบัศาสตร์อื่น  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เช่ือมโยงความรู้ ต่าง   

ในคณิตศาสตร์ และ 

น าความรู้  หลักการ กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อื่น   

- 

 

และศึกษามาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในด้านตัวชี้ วัด 

แ ล ะ จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้  ดั ง ใ น ต า ร า ง  2  

 

 

ตารางที่  2 แสดงการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด เพ่ือก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ส่งเสริม 

   ความสามารถในการเช่ือมโยง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2                         

ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ใช้ทฤษฎบีทพีทาโกรัสและบท

กลับในการให้เหตุผลและ

แก้ปัญหา 

1. สามารถหาค่าของก าลังสองของจ านวนนับ เศษส่วน และทศนิยมได้ 

2. สามารถหารากที่สองที่เป็นบวกของจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 

3. สามารถสรปุความสมัพันธข์องการบวก-ลบเลขยกก าลังสองได้  

4. สามารถแก้สมการอย่างง่าย โดยใช้สมบัติการเท่ากนัของการบวกได้ 

5. สามารถบอกความสมัพันธข์องความยาวด้านรปูสามเหล่ียมได้ 

6. เขียนสมการแสดงความสมัพันธร์ะหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรปูสามเหล่ียมมุมฉาก 

7. น าความสมัพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรปูสามเหล่ียมมุมฉากไปใช้ในการแก้ปัญหา 

8. เขียนความสมัพันธข์องพ้ืนที่ของรปูสี่เหล่ียมจัตุรัสบนด้าน 

ทั้งสามของรปูสามเหล่ียมมุมฉากตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ 

9. หาความยาวของด้านใดด้านหน่ึงของรปูสามเหล่ียมมุมฉาก เมื่อก าหนดความยาวของด้านสอง

ด้านให้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ 

10. เขียนบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ 

11. ระบุรปูสามเหล่ียมมุมฉากได้ เมื่อทราบความยาวด้านทั้งสามของรปูสามเหล่ียม 

ใช้ทฤษฎบีทพีทาโกรัสและบท

กลับในการ 

ให้เหตุผลและแก้ปัญหา 

12. น าทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาใช้เช่ือมโยงในการแก้สถานการณ์ปัญหาได้ 

13. น าทฤษฎีบทกลับของทฤษฎบีทพีทาโกรัสมาใช้เช่ือมโยง 

ในการแก้สถานการณ์ปัญหาได้ 
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 2.2  ศึกษาหลักการส่งเสริมความสามารถในการ

เ ชื่ อ ม โ ย ง  แน วคิ ด  ทฤษฎี  วิ ธี ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น

ความสามารถในการเชื่อมโยง รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และ

ขั้นตอนในการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้    

 2.3  จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

เร่ือง ทฤษฎบีทพีทาโกรัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการ

เชื่ อมโยง  ส าห รับนัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษา ปีที่  2 

ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 3  ชุด

ดังกล่าวเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์ 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา 

ความเหมาะสมและประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้ว

น ามาหาหาค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 S.D. โดยก าหนดเกณฑ์มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ขึ้ นไป

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1.00 ซึ่งถ้าชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ ใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องน ามา

ปรับปรงุ 

 2.4 ปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน

คณติศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน 

    ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละชุดกิจกรรม

การเรียนรู้  มรีายละเอยีด ดงันี้   

    1) ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ชุดทบทวน

ความรู้  (ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง) ประกอบด้วยเนื้ อหา

เร่ือง เลขยกก าลัง สมการ จ านวนเตม็ มุม รปูสามเหล่ียม 

ก่อนเรียนชุดกจิกรรมการเรียนรู้  นักเรียนทุกคนจะได้รับ

การทดสอบความรู้ พ้ืนฐานก่อน เพ่ือท าการแบ่งกลุ่ม

นักเรียน เป็นกลุ่มละ 4 คน แบ่งกจิกรรมเป็น 3 ขั้น ดงันี้   

       1.1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน นักเรียนเล่น

เกมที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในเร่ือง เลขยกก าลัง สมการ 

จ านวนเตม็ มุม รูปสามเหล่ียม ซึ่งอาจเป็นเนื้ อหาตั้งแต่ 

2 เรื่องขึ้นไป และใช้ภาพสิ่งของต่าง  

       1.2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นักเรียนทบทวนความรู้โดยการเตมิแผนผงัความคดิ หรือ

ใบกิจกรรมโดยเร่ิมจากการท าเดี่ยว แล้วน ามาอภิปราย

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และทั้งชั้นเรียนตามล าดับ หลังจากนั้น

เล่นเกมเพ่ือให้นักเรียนเกดิความสนุกสนาน 

       1.3) ขั้นสรปุ นักเรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกนั

สรปุความรู้ที่ได้ และท าใบงานเป็นรายบุคคล 

  2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่  2 ชุดเรียนรู้

เนื้อหาพีทาโกรัสและบทกลับ (ใช้เวลาทั้งหมด 5 ชั่วโมง) 

ในกิจกรรม การเรียนการสอนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น

กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แบ่งกจิกรรมเป็น 3 ขั้น ดังนี้  

      2.1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ใช้ภาพ สื่อที่

เป็นของจริง และสื่อวิดทีศัน์ และใช้ค าถามกระตุ้นให้เกดิ

การคดิ 

   2.2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นักเรียนปฏบิตักิจิกรรม เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

ซึ่งกจิกรรมอาจเป็นการพิสจูน์ทฤษฎีโดยการใช้สื่อที่เป็น

รูปธรรม โปรแกรมส าเร็จรูป เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ 

นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง ก่อนน ามาอภิปราย

ภายในกลุ่ม และในชั้นเรียน หลังจากนั้น ตรวจสอบ

ความรู้ที่นักเรียนได้รับด้วยใบกิจกรรม ใบงาน หรือเล่น

เกม 

   2.3) ขั้นสรุป นักเรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกนั

สรปุความรู้ที่ได้ และท าใบงานเป็นรายบุคคล 

  3) ชุดกิจกรรมการ เ รียนรู้ ที่  3  ชุดการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ(ใช้เวลา

ทั้งหมด 5 ชั่วโมง) ในกจิกรรมการเรียนการสอนจะแบ่ง

นักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน  แบ่งกิจกรรม

เป็น 3 ขั้น ดงันี้  

    3 .1)  ขั้ นน า เ ข้ า สู่ บท เ รี ยน  ครู ใ ช้

สถานการณ์ปัญหา เกม การทดลองที่แสดงถึงทฤษฎีบท

พีทาโกรัส หรือเชื่อมโยงกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยให้

นักเรียนได้ร่วมกนัคดิแก้ปัญหา  

    3.2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ตามใบกิจกรรมซึ่งอาจเป็น

กิจกรรมในรูปแบบการทดลอง หรือในบางชั่วโมงอาจ

เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้การระดมสมองเพ่ือแก้ปัญหา 

และสะท้อนความรู้ออกมาในรูปของแผนผังความคิด ที่

ใช้ในการแก้ปัญหา หรือข้อสรปุในกจิกรรม 

    3.3) ขั้นสรุป น าผลการปฏบิัติกจิกรรม

มาร่วมกนัอภิปราย และสรปุความคดิหลักของกจิกรรม 

 2.5 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับ

นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2555 จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มี

ความสามารถทางการเรียนสงู ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 

1 คน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกบัความยากง่ายของกจิกรรม 
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ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

และความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 

และข้อบกพร่องอื่น   

 2.6  จากนั้นน าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 9 คน ซึ่ง

เป็นนักเรียนที่มคีวามสามารถทางการเรียนสงู ปานกลาง 

และอ่อน อย่างละ 3 คน เพ่ือหาข้อบกพร่อง และ

ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อีก

คร้ังหนึ่ง 

 2.7 หลังจากนั้น น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไป

ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่

มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และอ่อน 

อย่างละ 10 คนเพ่ือหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 

3. ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 

 3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านความ

เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่องทฤษฎีบทพีทา

โกรัส  ที่ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยง  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

 3.2 ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้   เรื่อง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ที่ ส่งเสริมความสามารถในการ

เชื่อมโยง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตาม

เกณฑ ์70/70 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา2555 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาผลการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้   

เร่ืองทฤษฎบีทพีทาโกรัส  ที่ส่งเสริมความสามารถในการ

เชื่อมโยง  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ดงันี้  

1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556 โรงเรียนเทศบาล 

5 (บ้านศรีบุญเรือง) อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 

31 คน โดยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย จ านวน 1 ห้องเรียน

จากทั้ งหมด 2  ห้องเรียนซึ่ งจัดห้องเรียนแบบคละ

ความสามารถและทั้งสองห้องมีความสามารถเท่ากัน 

 

2. ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 

 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้ โดยใช้ ชุด

กจิกรรมการเรียนรู้   เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการเชื่ อมโยง  ส าหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 

 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความสามารถใน

การเชื่อมโยง เรื่องทฤษฎบีทพีทาโกรัส   

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2556 จ านวน 4 สัปดาห์  ละ 3 ชั่วโมง

รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง   

 

ผลการวิจยั 

 

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ส่งเสริม

ความสามารถในการเชื่ อมโยง ส าหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ ์70/70 มผีลดงันี้  

 1.1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ส่งเสริม

ความสามารถในการเชื่ อมโยง ส าหรับนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ 

1) จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกจิกรรมฯ 2) สาระการ

เรียนรู้ของชุดกจิกรรมฯ 3) กจิกรรมการเรียนรู้   4) สื่อ

และแหล่งเรียนรู้ 5) การวัดและประเมนิผล ในด้านความ

เหมาะสมกบัศักยภาพของนักเรียน ด้านน าไปใช้ปฏบิัติ

ได้จริง ด้านเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ด้านความ

เหมาะสมของกจิกรรมที่ก  าหนด ด้านเหมาะสมของการ

จัดเรียงล าดับ ด้านความเหมาะสมของเวลาที่ก  าหนด 

พบว่า ความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

( 0.51S.D.4.37,X  ) และเมื่อพิจารณาแต่ละ

รายการพบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุก

รายการ 

 1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้  เร่ือง ทฤษฎบีทพีทาโกรัส ที่ส่งเสริมความสามารถ

ในการเชื่อมโยง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตามเกณฑ ์70/70 ปรากฏผลดงัตาราง 3 
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ตารางที่  3 แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยง 

   ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 ตามเกณฑ ์70/70 กบันักเรียนกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน  

ชุดกจิกรรม 

คะแนน 

ระหว่างการใช้ชุดกจิกรรม 

คะแนน 

ทดสอบหลังใช้ชุดกจิกรรม ประสทิธภิาพ 

1 2(E /E )
 คะแนนเตม็   

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

2E
 

คะแนนเตม็   

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

2E
 

ชุดที่ 1  68 48.80 71.76 

30 21.47 71.56 75.65/71.56 
ชุดที่ 2 266 204.67 76.94 

ชุดที่ 3 90 67.30 74.78 

รวม 424 320.77  75.65 

 

จากตาราง 3 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกชุดมี

ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนระหว่างการใช้ชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ อยู่ระหว่าง 71.76-76.94 และค่าเฉล่ียร้อยละ

ของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การเชื่อมโยง เท่ากับ 71.56  แสดงว่า ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 75.65/71.56 ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ ์70/70 ที่ก  าหนดไว้  

2. ผลการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทฤษฎีบท

พีทาโกรัส ที่ ส่งเสริมความสามารถในการเชื่ อมโยง 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  มดีงันี้   

 2.1 ห ลั ง ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ท า

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยง จากนั้นท า

การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

เชื่อมโยง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ ตาม

เกณฑ์การให้คะแนน โดยประยุกต์มาจากเกณฑ์การให้

คะแนนทกัษะกระบวนการเชื่อมโยง ของสถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, น. 144) 

ดงัตาราง 4 

 

ตารางที่  4 แสดงเกณฑก์ารตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเช่ือมโยง (ส่วนวิธที  า)   

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4 น าความรู้  หลักการและวิธกีารทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงทฤษฎี 

บทพีทาโกรัส กบัสถานการณ์ในชีวิตจริง มาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

และได้ค าตอบถูกต้อง 

3 น าความรู้  หลักการและวิธกีารทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงทฤษฎี 

บทพีทาโกรัส กบัสถานการณ์ในชีวิตจริง มาแก้ปัญหาได้ และได้ค าตอบ 

ไม่ถูกต้อง 

2 น าความรู้  หลักการและวิธกีารทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงทฤษฎี 

บทพีทาโกรัส กบัสถานการณ์ในชีวิตจริง มาแก้ปัญหาได้แต่ไม่สมบูรณ์  

และค าตอบไม่ถูกต้อง 

1 น าความรู้  หลักการและวิธกีารทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงทฤษฎี 

บทพีทาโกรัส กบัสถานการณ์ในชีวิตจริง มาแก้ปัญหาได้บางส่วน และ 

ไม่ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 

0 ไม่สามารถน าความรู้  หลักการและวิธกีารทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กบัสถานการณ์ในชีวิตจริง และแก้ปัญหาได้ 

  

จากนั้นน ามาแปลความหมาย คือ 1) คะแนนร้อยละ 

80 ขึ้นไป หมายถึง มีความสามารถในการเชื่อมโยง อยู่

ในระดับดีเย่ียม  2) คะแนนร้อยละตั้งแต่ 75 แต่ไม่ถีง

ร้อยละ 80 หมายถึง มีความสามารถในการเชื่อมโยง อยู่

ในระดบัด ี 3) คะแนนร้อยละตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถีงร้อยละ 

75 หมายถงึ มคีวามสามารถในการเชื่อมโยง อยู่ในระดับ
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ค่อนข้างด ี 4) คะแนนร้อยละตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถีงร้อยละ 

60 หมายถงึ มคีวามสามารถในการเชื่อมโยง อยู่ในระดับ

พอใช้ 5) คะแนนร้อยละตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถีงร้อยละ 50 

หมายถึง มีความสามารถในการเชื่อมโยง อยู่ในระดับไม่

ผ่านต้องปรับปรุง และ 6) คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 20 

หมายถึง มีความสามารถในการเชื่อมโยง อยู่ในระดับไม่

ผ่านต้องปรับปรงุอย่างมาก ปรากฏผลดงัตาราง 5 

 

ตารางที่  5  แสดงคะแนนผลการทดสอบและระดับความสามารถในการเช่ือมโยง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

   จ านวน 31 คน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน 

นกัเรียนคนที ่ คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 

ระดบัความสามารถในการ

เช่ือมโยง 

1 25 83.33 ดีเยี่ยม 

2 20 66.67 ค่อนข้างด ี

3 19 63.33 ค่อนข้างด ี

4 25 83.33 ดีเยี่ยม 

5 22 73.33 ค่อนข้างด ี

6 20 66.67 ค่อนข้างด ี

7 18 60.00 ค่อนข้างด ี

8 16 53.33 พอใช้ 

9 28 93.33 ดีเยี่ยม 

10 26 86.67 ดีเยี่ยม 

11 16 53.33 พอใช้ 

12 18 60.00 ค่อนข้างด ี

13 20 66.67 ค่อนข้างด ี

14 28 93.33 ดีเยี่ยม 

15 25 83.33 ดีเยี่ยม 

16 24 80.00 ดีเยี่ยม 

17 15 50.00 พอใช้ 

18 22 73.33 ค่อนข้างด ี

19 28 93.33 ดีเยี่ยม 

20 27 90.00 ดีเยี่ยม 

21 20 66.67 ค่อนข้างด ี

22 22 73.33 ค่อนข้างด ี

23 28 93.33 ดีเยี่ยม 

24 26 86.67 ดีเยี่ยม 

25 25 83.33 ดีเยี่ยม 

26 17 56.67 พอใช้ 

27 27 90.00 ดีเยี่ยม 

28 22 73.33 ค่อนข้างด ี

29 23 76.67 ดี 

30 16 53.33 พอใช้ 

31 22 73.33 ค่อนข้างด ี
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จากตาราง 5 พบว่า ความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มคีวามสามารถอยู่ในระดบั

ดเีย่ียม จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 รองลงมา

อยู่ในระดับค่อนข้างดี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.71 ที่เหลือมีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 

5 คน คดิเป็นร้อยละ 16.12 และอยู่ในระดบัด ีจ านวน 1 

คน คดิเป็นร้อยละ 3.23  

2.2 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่ ส่งเสริมความสามารถในการ

เชื่อมโยง กบัเกณฑร้์อยละ 70 ได้ดงัตาราง 6 

 

ตารางที่  6  แสดงผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทฤษฎี 

    บทพีทาโกรัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยง กบัเกณฑร้์อยละ 70 โดยใช้การทดสอบค่า t (t-test One Sample)   

การทดสอบ n คะแนนเต็ม   S.D. % t 
Sig 

(1-tailed) 

หลังเรียน 31 30 22.26 4.10 74.19 1.71* 0.0489 

หมายเหต:ุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตาราง 6 พบว่า ความสามารถในการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการ

เชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 

22.26 คะแนน คิดเ ป็น ร้อยละ 74.19 และเมื่ อ

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 คดิเป็นร้อยละ 61.29 (จ านวน 19 คน) โดย

ผ่านเกณฑ์ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 41.94 (จ านวน 13 

คน) และผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 19.35 (จ านวน 6 

คน) นอกนั้ นไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 38.71 

(จ านวน 12 คน)แต่คะแนนความสามารถไม่ต ่ากว่า 

ร้อยละ 50.00 คะแนน  ดงัตาราง 5 

  

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ส่งเสริม

ความสามารถในการเชื่ อมโยง ส าหรับนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตามเกณฑ ์70/ 70 ที่ตั้ง อาจ

มาจากกระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อย่าง

ถูกต้อง โดยมอีงคป์ระกอบที่ช่วยพัฒนาความสามารถใน

การเชื่อมโยง (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2545, น. 200 – 

205) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่ ช่วยพัฒนาทักษะ/

กระบวนการเชื่อมโยงความรู้ ต่าง  ทางคณิตศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  มีดังนี้ คือ 1) ความคิดรวบ

ยอดทางคณิตศาสตร์อย่างเด่นชัดในเรื่ องนั้น  2) มี

ความรู้ในเนื้อหาที่จะน าไปเชื่อมโยงกบัสถานการณ์ต่าง  

ที่ต้องการเป็นอย่างดี  3) มีทกัษะในการมองเห็นความ

เกี่ยวข้องระหว่างความรู้ และทักษะ/กระบวนการที่มีใน

เนื้ อหานั้นกับงานที่ เกี่ยวข้อง 4) ทักษะในการสร้าง

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์ต่าง  และ 5) มีความ

เข้าใจในการแปลความหมายของค าตอบที่หาได้จาก

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ว่ามีความเป็นไปได้หรือ

สอดคล้องกับสถานการณ์นั้ น  อย่างสมเหตุผล  

นอกจากนี้ ชุดกจิกรรมนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้

ลงมือปฏิบัติทั้ งแบบร่วมมือและรายบุคคลมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  มีการอภิปราย และหาข้อสรุปร่วมกนั 

ซึ่งสอดคล้องกบัอมัพร ม้าคะนอง (2553, น. 60 - 63) 

กล่าวว่าการที่นักเรียนจะพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงได้ 

ผู้เรียนต้องมคีวามรู้และมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์ในเรื่อง

ที่จะน าไปใช้เชื่อมโยงเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการ

มองเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของสิ่งที่จะเชื่อมโยง  

และยังสอดคล้องกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาต ิ(2551, น. 114) ที่กล่าวว่าเพ่ือให้นักเรียนได้

ปฏบิัติจริง และมีทกัษะกระบวนการการเชื่อมโยงความรู้  

ผู้ สอนอาจมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้นักเรียนได้

ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมนั้นแล้วน าเสนอ

งานต่อผู้ สอนและให้นักเรียน มีการอภิปรายและหา

ข้อสรุปร่วมกัน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมหรือให้ปัญหาที่
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เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ซึ่ งชุดกิจกรรมนี้ มีการ

ทบทวนความรู้ พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ ในเร่ือง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏบิัติกจิกรรมทั้งแบบร่วมมือและ

รายบุคคล สอดแทรกด้วยการเล่นเกม มีการใช้สื่อที่เป็น

รูปธรรม อีกทั้งยังมีสถานการณ์ปัญหาในรูปแบบต่าง  

ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

เชื่อมโยงเพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณน์ั้น   

2.  ผลความสามารถในการเชื่อมโยงของนักเรียนหลัง

เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องทฤษฎีบทพีทา

โกรัสที่ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยง ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นไปตาม

สมมุตฐิานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจัยของ สรุางคณา 

ยาหยี  (2549) ที่พบว่า  ทักษะการเชื่ อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นที่ 

4 ภายหลังจากได้รับการสอน โดยชุดกจิกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์แบบร่วมมือที่ เน้นทักษะเชื่ อมโยง เร่ือง 

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ผ่านเกณฑร้์อยละ 65 ขึ้นไป อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบที่

ช่วยพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงประกอบกบัแนว

ทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และจากการ

ที่นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และ

นักเรียนน ารูปภาพ และแบบจ าลองมาเชื่อมโยงกับการ

แก้ปัญหา ดังผลการพัฒนาและประสิทธิภาพของชุด

กจิกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกบั ไคล์ 

และมวัร์ (Kyle, & Moor, 2001,  pp. 80-86) ที่กล่าวว่า 

การให้นักเรียนได้ท างานที่มคีวามหมาย การให้แก้ปัญหา

ในสถานการณ์จริงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการส่งเสริม

ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน และ

นักเรียนจะได้รับการพัฒนาอย่างดีถ้าการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์นั้น ได้เชื่อมโยงเข้ากับความเป็นส่วนตัว 

ความรู้และทกัษะที่ครอบครัวเขาสนใจ และยังสอดคล้อง

กบัแนวทางของ เอด็เวิร์ด (Edward, 1998, pp. 9-17 

อ้างถงึใน โพธิ์ทพิย์ วัชระสวัสดิ์, 2547, น. 31) ที่กล่าวว่า 

การน าอุปกรณ์ต่าง  มาใช้ในการเรียนการสอนสามารถ

สื่ อใ ห้ เกิดการ เรียนรู้  ความเ ข้า ใจ และ เชื่ อมโยง

คณติศาสตร์ได้เป็นอย่างด ีและการใช้รปูภาพเป็นตวัแทน 

สื่ อ ใ ห้ เห็นพัฒนาการและการเชื่ อมโยง ระหว่ าง

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นหรือชีวิตประจ าวันได้ การใช้

รปูภาพจัดเป็นกจิกรรมที่ส  าคญัอย่างหนึ่งของการจัด การ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ไปเป็น

สิ่งที่เป็นนามธรรม หรือคณิตศาสตร์กับจากสิ่งที่เป็น

นามธรรมเป็นรปูธรรม 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าชดุกิจกรรมไปใช ้

 1.1 ในการปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือ พบว่า 

นักเรียนที่มีความสามารถระดับอ่อนของแต่ละกลุ่มขาด

ความกระตือรือร้น ไม่กล้าแสดงความคิดเหน็ซึ่งอาจเกิด

จากไม่มั่นใจในความรู้ของตนเอง ดงันั้นครคูวรซ่อมเสริม

กบันักเรียนระดับอ่อนเป็นกรณีพิเศษ  ครูควรสนับสนุน

และกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้กล้าแสดงความ

คดิเหน็ และกล้าแสดงออกด้วยวิธกีารต่าง ที่เหมาะสม  

 1.2  ในการปฏบิัติกิจกรรมต่าง  ครูควรแจ้งให้

นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า และควรมีอุปกรณ์

ส ารองไว้ให้นักเรียนเพราะนักเรียนที่มีฐานะยากจนอาจ

ไม่สามารถจัดหามาได้  

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัต่อไป 

 2.1  ควรท าการศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถ

ในการเชื่อมโยงภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมนี้ ระหว่าง

นักเรียนชายกบันักเรียนหญิง 

 2.2  ควรท าการศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถ

ในการเชื่อมโยงระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกจิกรรม

นี้กบันักเรียนที่เรียนปรกต ิ

 2.3  ควรท าการศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถ

ในการเชื่อมโยง ก่อนและหลังการเรียนรู้ ด้วยชุดกจิกรรมนี้  
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