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ชื่อรายงานการวิจัย :  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
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..............................................................................................  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อ ง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และเพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 47 คน โดยใช้วิธีก ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ซึ่งเป็น
แบบปรนัยเลือกตอบจ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่า ง 0.42 ถึง 0.73 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.42 ถึง 0.83 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.847 และแบบวัดเจตคติ
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ทั้งฉบับเท่ากับ 0.840 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพเท่ากับ  

72.71/72.02 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนดไว้  
2. เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณา
ช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เกตุม สระบุรินทร์ อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ และอาจารย์
ณัฐพล คชาธร ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเอ้ือเฟ้ือสถานที่และอ านวยความ
สะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็น
อย่างดี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เป็นก าลังใจและ
ให้การสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา ส่งผลให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จดังตั้งใจ 
     
         
         
       นางน้ าผึ้ง  ชูเลิศ 

          สิงหาคม 2558 
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บทท่ี  1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญมากในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่
สังคมยุคไร้พรมแดนเนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานและน ามาซึ่งความรู้ของศิลปะวิทยาการทุก
แขนง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ล้วนอาศัยหลักการและเหตุผลมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาและหาค าตอบ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิด พัฒนาความคิด
มนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิด
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ้วนถี่ รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2545 :1) ช่วยให้เป็นผู้มีเหตุผล ใฝ่เรียนรู้ 
พยายามคิดสิ่งที่แปลกใหม่และน าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญด้านต่างๆ (ยุพิน พิพิธกุล, 2546:1)  

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยค าอนิยาม 
บทนิยาม สัจพจน์ ที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลมาสร้างทฤษฎีบท
ต่างๆ และน าไปใช้อย่างเป็นระบบ คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา (กรมวิชาการ, 
2545:2) จากความส าคัญดังกล่าวครูต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะบางคนใช้เวลา
ในการเรียนรู้มากบางคนใช้เวลาในการเรียนรู้น้อย โดยธรรมชาติของเด็กจะเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่
นามธรรม ดังนั้นการจัดการเรียน การสอนต้องไม่ยึดครูเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน แต่ควรเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้เตรียมสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้เนื้อหาบทเรียนมาความเป็น
รูปธรรมและง่ายต่อการเรียนรู้อันจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจ าได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าคณิตศาสตร์
จะมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบันยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรโดยพบว่าวิธีสอนของครูส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยาย 
ถามตอบ ไม่เน้นเรื่องกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งไปที่ค าตอบมากกว่ากระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้
และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ การเลือกใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น  

สื่อการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพราะสื่อ
การสอนท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ สร้างสถานการณ์
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด นอกจากนั้นสื่อในปัจจุบันยังมี
อิทธิพลสูงในการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นในการคัดเลือกสื่อการ
เรียนรู้มาใช้ประกอบการเรียน การสอนควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
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เทคโนโลยีและสื่ออ่ืนๆ เนื่องจากช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณค่า น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้อย่างแจ่มแจ้ง บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน ประหยัดเวลาในการสอน ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เรียนจากง่ายไปยาก ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิด
ประสบการณ์หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน  ปัจจุบันมีการน าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือดึงดูดความสนใจ เน้นกิจกรรมผู้เรียนเป็นส าคัญ สื่อ
การสอนแบบเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมการศึกษา เช่น บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีลักษณะผสมผสานสื่อการเรียนรู้ที่จัดไว้เป็นชุดๆ ช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียน ผู้เรียนสามารถใช้สื่อการเรียน วิธีการเรียน 
ก าหนดเวลาในการเรียนและท าแบบประเมินผลได้ด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถเรียนตามล าพังหรือ
ปรึกษาหารือกับเพ่ือนหรือครูผู้สอนก็ได้ ช่วยให้การวัดและประเมินผลบรรลุและตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 

จากความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์และปัญหาที่พบท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา ผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับครูผู้สอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนและศึกษาเจตคติของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 
           2. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  
 
1.3 สมมติฐานของการวจัิย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 
          2. เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต 



        

 

3  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
5 ห้องเรียน รวมนักเรียน 211 คน  

2.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช  2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา   

3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน ท าการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการ
สอน 8 คาบ คาบละ 50 นาที 

4.  ตัวแปรที่ศึกษา 
     4.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
                              ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
     4.2 ตัวแปรตาม คือ – คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  
                               ทฤษฎีบทพีทาโกรัส     
                            – เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 

        คณิตศาสตร์  
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ส าหรับครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความคิดเห็นความรู้สึกและอารมณ์ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่า
จะเป็นตัวบุคคลวัตถุ สิ่งของ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวกเมื่อ
รู้สึกพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ สนับสนุน และแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบเมื่อรู้สึกไม่พึงพอใจ     
ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบ ไม่สนับสนุน 

ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส หมายถึง 
คุณภาพของผู้เรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 70/70 โดย 70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อ
เทียบกับคะแนนเต็มของการท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนของผู้เรียน  70 ตัวหลัง 
หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน
ทั้งหมด 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2 ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 
2.3 เจตคติ 
2.4 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2.1.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง  (2540 : 2) ให้ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนหมายถึง การปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือให้การสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุสู่จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 อรรถพล บุญกลิ่น (2551 : 7) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติ
สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยครูและนักเรียนร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้การสอน
บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการ
ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 จากที่ กล่ า วมานั้น สามารถสรุป ได้ว่ าการจั ดกิจ กรรมการ เ รียนการสอน  
หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยครูและนักเรียนร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือให้การสอนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเนื้อหา
และทักษะกระบวนการตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.1.2 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 อาภรณ์  ใจเที่ยง (2540) ได้กล่าวถึง หลักการจัดกิจกรรมควรจัดกิจกรรมโดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรมจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการที่ท้าทายความคิดความสามารถของผู้เรียนใช้
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ให้มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ สนุกสนานและเป็นกันเอง ต้องมีการวัดผล
การใช้กิจกรรมนั้นทุกครั้งซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งต้องค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ยุพิน พิพิธกุล (2545 : 1) ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะต้องรู้จัก
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน และกระบวนทางวิทยาศาสตร์ รู้จักน าคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้โดยสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และสามารถใช้ในชีวิตจริง รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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 อรรถพล บุญกลิ่น (2551 : 8) ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนสอน คือ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร จุดประสงค์การสอน ค านึงถึงผู้เรียนโดยจัดให้
เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล จิตวิทยาการศึกษาและธรรมชาติของวิชา
โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม มีการเสริมแรงจูงใจ จัดบรรยากาศในการเรียน
การสอนให้เอ้ือต่อการเรียนเรียนรู้ของผู้ เรียน  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าหลักการจัดกิจกรรมการเรียนสอน คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร จุดประสงค์ของการสอน และค านึงถึงผู้เรียนโดย
จัดให้เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรม
ไปสู่นามธรรม มีการเสริมแรงจูงใจ จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
       วิช า คณิตศาสตร์ เ ป็น ว ิช าที ่ เ กี ่ย ว ข้อ งกับ คว ามคิดทักษะกร ะบวนกา ร

ทางการแก้ปัญหาความเป็นเหตุเป็นผล และในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่พบมาเป็นการจัด  
การเรียนการสอนโดยยึดเนื้อหาเป็นหลักท าให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมจึงท าให้ผู้เรียนรู้สึก
เบื่อหน่ายในการเรียนเป็นเหตุท าให้คุณภาพการเรียนคณิตศาสตร์ต่ าลงดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้สอนจะต้องปรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา  ยุพิน พิพิธกุล (2545 : 1) ได้กล่าวถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย ์กลางนัก เร ียนจะต้องรู ้จ ักกระบวนการกลุ ่มกระบวนการท างานและ กระบวนทาง
วิทยาศาสตร์รู้จักน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้โดยสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ  และสามารถใช้ในชีวิต
จรงิรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.1.4 ขั้นตอนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
        อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540 : 76-79) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีหลักการจัด 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการขั้นเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนที่จะมี         

การเรียนการสอน อาจจะเป็นการน าโดยเพลง การบรรยาย การสาธิตเหตุการณ์ที่สอดคล้องหรือ
มีเนื้อหาเก่ียวกับเนื้อหาที่จะสอน 

 2.  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ขั้นสอน) เป็นขั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.  ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นขั้นแห่งการสรุปเนื้อทั้งหมดในการจัดกิจกรรม
การเรียนทั้งในด้านความรู้ ความคิด เจตคต ิและทักษะที่ผู้เรียนได้รับ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ส านักงานการประถมศึกษาจังหวังเชียงใหม่  (2543 : 1-3) ได้
เสนอขั้นตอนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ คือ 

 1. ขั้นทบทวนความรู้พ้ืนฐานเป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้
นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนมา เพ่ือเตรียมความ
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พร้อมของนักเรียนที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่  หรือเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา/ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ที่เคยเรียนมาก่อนกับเนื้อหา/ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์แบบใหม่ 

 2. ขั้นฝึกกระบวนการคิดเป็นขั้นตอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ในเนื้อหา  ความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ใหม่ให้อยู่ในรูปแบบที่พัฒนามี 3 กระบวนการ คือ 

    2.1 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ลักษณะกิจกรรม
ประกอบด้วยการสังเกต การจ าแนก การจ าแนกความแตกต่าง การหาลักษณะร่วม 

     2.2 กระบวนการทักษะการค านวณ เป็นกระบวนการที่ต่อจากความคิดรวบยอด
เป็นกระบวนการฝึกคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 

     2.3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเป็นกระบวนการที่ต่อจากความคิดรวบยอดหรือ
การค านวณทางคณิตศาสตร์ 

 3. ขั้นสรุปและการน าไปใช้เป็นขั้นที่ครูได้ฝึกนักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ในเนื้อหาที่ได้
เรียนรู้และน าความรู้ที่ได้ไปคิดสร้างสรรค์งานขึ้นเอง 

2.1.5 หลักการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
         หลักการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สมบูรณ์และจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นยุพิน พิพิธกุล (2545) กล่าวว่า ครูคณิตศาสตร์ควรจะค านึงถึง
จิตวิทยาการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจและลักษณะนิสัย ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องค านึงถึงเรื่องนี้และวาง
แผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียนเพ่ือ
วางแผนในการจัดการเรียนการสอน ถ้านักเรียนเก่งก็ส่งเสริมให้ก้าวหน้าและ ถ้านักเรียนอ่อนก็หาทาง
ช่วยเหลือโดยการสอนซ่อมเสริม 
 2. จิตวิทยาในการเรียนรู้แยกเป็นเรื่องดังนี้ 
  2.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อนักเรียนได้รับประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่ง
ไปแล้วเมื่อได้รับซ้ าอีกครั้งหนึ่งเขาสามารถตอบและสรุปความรู้ได้แสดงว่าเขาเกิดการรับรู้และเกิดการ
เรียนรู้ 
  2.2 การถ่ายทอดความรู้นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ก็ต่อเมื่อเห็น
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันหลายๆ  โดยครูควรจะฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักสังเกตแบบรูปของสิ่งที่
คล้ายคลึงกันแล้วน ามาสรุปเพ่ือให้เขาเกิดการเรียนรู้ด้วยการสังเกตฝึกให้นักเรียนรู้จักนิยาม หลักการ 
กฎ สูตร สัจพจน์ ทฤษฎี จากเรื่องที่เรียนไปแล้วในสถานการณ์ที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันแต่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
  2.3 ธรรมชาติการเรียนรู้นักเรียนจะเรียนรู้ได้เมื่อนักเรียนต้องรู้จุดประสงค์
ในการเรียนสามารถปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อความรู้จักสั มพันธ์
ความคิดเรียนรู้วิธีการว่าจะเรียนอย่างไรเรียนด้วยความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้นอกจากนี้ครู
จะต้องเป็นผู้มีปฏิภาณรู้จักวิธีการที่จะน านักเรียนไปสู่ข้อสรุปในการสอนแต่ละเรื่องมีการเสริมก าลังใจ
ให้แก่ผู้เรียน 
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 3. จิตวิทยาในการฝึกการฝึกนั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียนดังนั้นการฝึกควรจะ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลควรฝึกไปทีละเรื่อง และควรเลือกแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับ
บทเรียนจ านวนพอเหมาะและหาวิธีการที่จะท าให้แบบฝึกหัด 
 4. การเรียนโดยการกระท าครูต้องให้นักเรียนได้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงแล้วจึง
สรุปเป็นมโนมติครูไม่ควรเป็นผู้บอกแต่บางเนื้อหาที่ไม่มีสื่อการสอนเป็นรูปธรรมก็ควรฝึก การ
ท าโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง 
 5. การเรียนเพ่ือรู้นั้นเป็นการเรียนแบบรู้จริงซึ่งนักเรียนบางคนสามารถบรรลุตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดให้แต่นักเรียนบางคนไม่สามารถท าได้ซึ่งต้องได้รับการซ่อมเสริมให้เขา เกิด
การเรียนรู้เหมือนกัน 
 6. ความพร้อมครูต้องส ารวจความพร้อมของนักเรียนอยู่เสมอโดยต้องดูความรู้
พ้ืนฐานของนักเรียนว่าพร้อมที่จะเรียนเรื่องต่อไปหรือไม่ถ้าไม่พร้อมครูต้องทบทวนเสียก่อน เพ่ือ
ใช้ความรู้พ้ืนฐานนั้นไปอ้างอิงต่อไป 
 7. แรงจูงใจการท าให้นักเรียนท างานครูควรค่อยๆ ให้นักเรียนเกิดความส าเร็จ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จะท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจดังนั้นครูควรให้ท าโจทย์ง่ายๆ ก่อนให้ท าถูกทีละตอนแล้ว
ก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ นั่นคือการค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเอง 
 8. การเสริมก าลังใจซึ่งการแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับท าให้เกิ ด
ก าลังใจครูควรชมนักเรียนในโอกาสที่เหมาะสมไม่ควรเสริมก าลังใจทางลบเพราะธรรมชาติของ
นักเรียนต้องการยกย่องอยู่แล้ว 

อรรถพล บุญกลิ่น (2551 : 8) ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ว่าควรค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนการสอนความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมชาติ ใน การ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัยความสามารถความสนใจและความถนัดจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริงส่งเสริมกระบวนการท างานกลุ่มสร้างบรรยากาศในการแข่งขันและเสริมก าลังใจให้แก่
ผู้เรียน 

จากที่กล่าวมาหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัยความสามารถความ
สนใจและความถนัดจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงส่งเสริมกระบวนการท างานกลุ่มสร้าง
บรรยากาศในการแข่งขันและเสริมก าลังใจให้แก่ผู้เรียน  

 
2.2 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism)   
 

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าสิ่งต่างๆ มีความหมาย
เกิดจากการคิดของคนที่รับรู้สิ่งนั้น ทฤษฎีนี้จึงให้ความส าคัญกับกระบวนการและวิธีแปลความของ
บุคคลและสร้างความเข้าใจจากประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งการแปลความของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความสนใจ และภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่าง
กันการสร้างความหมายของข้อมูลความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคลโดย
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ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้มีหลักการว่าผู้เรียนต้องมีความรู้เข้าใจในสิ่ งที่ตนเรียน และเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้ 

1. ผู้เรียนต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองมากกว่าที่จะเป็นผู้ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้อ่ืนเพราะความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจเป็นความรู้ที่ยั่งยืน สามารถคิดขยายสืบ
ต่อประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง 

2. การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่มีอยู่เดิมผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่จะเรียนจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงได้ง่ายเนื่องจากประสบการณ์เดิมมีส่วนส าคัญในการ
แสวงหาหรือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าสิ่งใหม่จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้
อย่างไรถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานต้องจัดเตรียมเพ่ือให้พร้อมเรียนรู้ต่อไป 

3. การเรียนรู้พัฒนาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการจัดสภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ดี 

4. การเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงเป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์เพราะผู้เรียน
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผลการเรียนนั้นจึงเป็นแรงจูงใจภายในที่ท าให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้
ต่อไป 

 
2.2.1 การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
        ในทรรศนะของคอนสตรัคติวิสต์ตัวบุคคลเป็นผู้สร้างความหมายทางคณิตศาสตร์

ภายในกรอบแห่งประสบการณ์ของตนเองการอธิบายและการคิดค้นของตัวบุคลเป็นเรื่องของญาณ
วิทยา(Epistemology) โดยตรงความคิดทางคณิตศาสตร์ถูกสร้างขึ้นมาและมีการแลกเปลี่ยนกัน
ภายในวัฒนธรรมของนักคณิตศาสตร์ วิศวกร นักสถิติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และกว้างออกไปใน
สังคมคอนสตรัคติวิสต์ไม่ปฏิเสธการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการปฏิบัติหรือประสบการณ์แต่ต้องการ
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนคิดและความหมายที่นักเรียนสร้างขึ้นและคอนสตรัคติวิสต์จะไม่ปฏิเสธ
ความคิดเห็นใดๆ ของนักเรียนก่อนที่จะให้โอกาสนักเรียนได้ตรวจสอบและพบความคลาดเคลื่อนด้วย
ตัวของนักเรียนเองคอนสตรัคติวิสต์ปฏิเสธความคิดเกี่ยวกับความจริงแบบเปลโต  (platonist) ซึ่งเป็น
ความจริงที่มีอยู่โดยอิสระจากมนุษยชาติแต่เชื่อมั่นในการอธิบายซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมเกี่ยวกับความหมายการสร้างสรรค์และอัจฉริยภาพของรายบุคคล  ในทรรศนะของคอน
สตรัคติวิสต์ความคิดทางคณิตศาสตร์พัฒนาขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์
อันยาวนานของมนุษยชาติ  

วรรณทิพา รอดแรงค้า (2541 : 7) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
ไว้ดังนี้ 

1. ผลจากการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้
เดิมของผู้เรียน 

2. การเรียนรู้คือการสร้างความหมาย ซึ่งผู้เรียนสร้างขึ้นจากสิ่งที่ผู้เรียนเห็นหรือได้ยินโดย
อาจจะเป็นหรือไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้สอนความหมายที่ผู้เรียนสร้างขึ้นได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู ่
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3. การสร้างความหมายเป็นกระบวนการต่อเนื่องและผู้เรียนเป็นผู้กระท ากระบวนการนั้นเอง
ในสถานการณ์การเรียนรู้จะตั้งสมมุติฐาน ตรวจสอบและอาจเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานในขณะที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับการปรากฏการณ์และกับผู้อ่ืน ๆ 

4. ความหมายที่ผู้สร้างขึ้นจะได้รับการตรวจสอบและอาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธผู้เรียน
เป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ในการสร้างความตั้งใจในการท างานการดึงความรู้ที่มีอยู่มา
สร้างความหมายให้แก่ตนเองและการตรวจสอบความหมายที่สร้างขึ้นนั้น 

5. มีแบบแผน(pattern)ของความหมายที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในเชิงกายภาพ
และภาษาธรรมชาติที่มีความหมายเดียวกันในเชิงนามธรรม 

2.2.2 หลักส าคัญของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ Constructivism) 
        ทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) มีหลักส าคัญอยู่ว่า ผู้เรียนจะต้องเป็น

ฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่เป็นการสอนของผู้สอนโดยตรง หรือการสร้างความรู้ในตนเอง
นั้น ๆ หากแต่ผู้เรียนนั้นๆ จะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก่อน หรืออาจกล่าวได้ว่าการเรียนที่จะ
เกิดข้ึนเป็นการจัดโครงสร้างความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือการท าความเข้าใจ
กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งนี้อาจมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่มีก็ได้ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นสรุปหลักส าคัญไว้ ด้งนี้ 

1. การเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่ก าลังเรียน 
2. ให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้คิดริเริ่มท าโครงการที่ตนเองสนใจและสนับสนุนอย่างเป็นพอเพียง

และเหมาะสมจากผู้สอนซึ่งได้รับการฝึกฝนให้มีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 
3. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดน าเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของ

ตนเอง 
4. ให้เวลาส าหรับโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนควรต้องมี

อิสระในการจัดท าโครงการที่จะศึกษาตามความต้องการ และความสนใจของตนเองเพ่ือให้แต่ละคน
เกิดความคิด และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย 

2.2.3 บทบาทของครูตามแนวของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ครูควรเปรียบเหมือนผู้อ านวยความ

สะดวกในการเรียนรู้และมอบหมายอ านาจให้กับนักเรียนในการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตนเอง
ผู้สอนไม่ควรท าตัวเป็นผู้แนะน าและเป็นผู้จัดกิจกรรมของผู้เรียนทั้งนี้ บรูคส์ และบรูคส์ (Brooks and 
Brooks, 1999 : 101-118) ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทการสอนของครูไว้ 12 ประเด็น ดังนี้ 

  1. ผู้สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จะต้องเป็นผู้ให้ก าลังใจและยอมรับความ
เป็นอิสระและความคิดริเริ่มของผู้เรียน เพราะความเป็นอิสระและความคิดเริ่มของผู้เรียนเป็นสาเหตุ
ของผู้เรียนได้มีการเชื่อมโยงความคิดต่างๆ การที่ผู้เรียนตอบค าถามและสามารถตอบค าถามนั้นได้โดย
วิเคราะห์ แสดงว่าผู้เรียนนั้นเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถกลายเป็นผู้
แก้ปัญหาได้ดีเท่ากับเป็นผู้ค้นพบปัญหา 

  2. ผู้สอนควรให้ข้อมูลตามธรรมชาติและแหล่งข้อมูลที่แท้จริงประกอบกับการช านาญ
การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นั้นเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้จากผลของการค้นหาความส าคัญ
กับปัญหาที่แท้จริง 
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  3. ผู้สอนควรใช้พูดให้ผู้เรียนเกิดความคิด เช่น ให้จ าแนก (Classis) ให้วิเคราะห์
(Analysis) ให้ท านาย (Predict) การแปลความหมาย (Interpretation) การจัดประเภท
(Classification) และการท านาย (Prediction) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ 

  4. ผู้สอนยินยอมให้ผู้เรียนเป็นผู้น าเข้าสู่บทเรียนเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอนและการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาซึ่งไม่ได้หมายความว่าความสนใจหือความมาสนใจในบทเรียนของผู้เรียนนั้นจะ
ส่งผลให้ประเด็นหลัก หรือเนื้อหาตามหลักสูตรจะต้องตัดออกไป แต่ความหมายว่าผู้สอนจะต้องน าสิ่ง
ที่ได้จากผู้เรียนในขณะนั้นมาใช้ในบทเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้เฉพาะบทเรียน 

  5. ผู้สอนจะต้องพยายามท าความเข้าใจในมโนทัศน์ของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มมีการณ์เปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความเข้าใจของผู้สอน
ออกมาภาพการณ์ที่ผู้สอนแสดงความเข้าใจของผู้เรียนจะเป็นการจ ากัดความคิดของผู้เรียน ผู้เรียนจะ
ยุติความคิดเพ่ือรอค าแนะน าหรือรอค าตอบที่ถูกต้องจากผู้สอน 

  6. ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสนทนาทั้งกับผู้สอนและผู้อ่ืน
แนวทางหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดความเข้าใจมากขึ้นคือการได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการอภิปรายการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเสนอความคิดของตนเองได้รับฟังและได้
สะท้อนความคิดของผู้อื่นถือเป็นกระบวนการที่ช่วยในผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจใหม่หรือสะท้อนความ
เข้าใจเดิมของตนที่มีอยู่ 

  7. ผู้สอนควรเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการตอบสนองเมื่อผู้เรียนได้มีการเริ่ มต้นใน
การตอบสนองและมีการตอบสนองบ่อยข้ึนผู้เรียนก็จะได้มีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเข้าใจใน
ประเด็นปัญหาและความคิดของตนเอง 

  8. ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ตอบค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ค าถามที่
ซับซ้อนและใช้ค าถามปลายเปิดได้ถือเป็นการท้าทายให้ผู้เรียนได้เสาะแสวงหาไปถึงประเด็นที่ลึกซึ้ง
และกว้างไกล เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปความเข้าใจตนเอง 

  9. ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสโต้แย้งหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้และ
กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายโต้แย้ง จะส่งผลให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางปัญญา 

  10.ผู้สอนจะต้องให้เวลาหลังจากได้ถามค าถามหรือตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้น
ในทันทีผู้เรียนส่วนนี้จ าเป็นต้องอาศัยเวลาการที่ผู้สอนต้องการค าตอบหรือการตอบหรือการ
ตอบสนองจากผู้เรียนส่วนนี้ทันที่จะกลายเป็นการยับยั้งความคิดของผู้เรียนและเป็นการบีบบังคับให้
ผู้เรียนเป็นผู้ดูแลเหตุการณ์ 

  11.ผู้สอนควรให้เวลาส าหรับผู้เรียนในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างสรรค์การ
เปรียบเทียบผู้สอนควรจัดเตรียมกิจกรรมส าหรับชั้นเรียนและจัดเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ด้วยตนเอง 

  12.ผู้สอนควรเอาใจใส่ธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าบทบาทของครูตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์คือครูเป็นผู้จัด

สภาพแวดล้อม พร้อมทั้งใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอนคล้องเหมาะสมกับ
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ความสามารถของนักเรียนและสังเกตพัฒนาการความคิด ความเข้าใจจากการบันทึกการสัมภาษณ์
หรือดูจากผลงานของนักเรียน ซึ่งสามารถสะท้อนผลถึงความสามารถของนักเรียนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างความรู้เอง 4 ขั้นตอน คือขั้นส ารวจ      
ขั้นตั้งข้อคาดเดา ขั้นสืบเสาะหาเหตุผล และข้ันสรุปผล 

 ขั้นส ารวจเป็นการส ารวจสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความอยากรู้ 

 ขั้นตั้งข้อคาดเดาเป็นการคาดเดาผลหลังจากได้ท าการส ารวจสถานการณ์ต่างๆ  ที่โดย
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือตอบค าถาม 

 ขั้นสืบเสาะหาเหตุผลเป็นการตรวจสอบข้อคาดเดาโดยการท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อคาดเดา 

 ขั้นสรุปผลเป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนสรุปผลจากการที่นักเรียนได้ท ากิจกรรมโดยครูเป็น
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของผลสรุปที่ได้ 
 
2.3 เจตคติ 
 

2.3.1 ความหมายของเจตคติ 
      นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของเจตคติ ดังนี้ 
 เจตคติ(attitude) มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า“Aptus”แปลว่าโน้มเอียงเหมาะสม 

ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลายท่านที่ส าคัญ ได้แก่ 
 สุปราณี พูนประสิทธิ์ (2546 : 42-43) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึงความรู้สึกนึกคิด 

ความคิดเห็น ความเชื่อของบุคคลต่อบุคคล วัตถุ สิ่งของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เช่น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือไม่ดี 

 อัศวชัย ลิ้มเจริญ (2546 : 27) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีความคิดเห็นความรู้สึก
เอนเอียงทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายหลังจากท่ีได้มีประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นพฤติกรรมที่
แสดงออกนั้นเป็นไปทั้งทางบวก เช่น พึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ สนับสนุน ปฏิบัติตนด้วยความเต็มใจ 
หรือทางลบ เช่น ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ร่วมมือ ไม่ท าตาม   

 รุ่งโรจน์ กิติสัทธาธิก (2547 : 36) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีความคิดเห็นความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงออกในลักษณะที่เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่งหลังจากที่บุคคล
นั้นได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ เช่น รัก เกลียด พอใจ ไม่พอใจ สนับสนุนหรือคัดค้าน 

 อุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ (2547 : 36) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอาจเป็นทั้งความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของอารมณ์    
การแสดงออกสีหน้าพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ 
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 สายสุดา โคตรสมบัติ (2548 : 45) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีความคิดเห็นความรู้สึก 
ความรัก ความชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย มาสนับสนุน ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายหลังที่บุคคล
ได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้น   

 ไทรแอนดิส (Triandis, 1971 : 6-7) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะ
ตอบสนองและความสม่ าเสมอของบุคคลในการที่จะตอบสนองต่อบุคคลหรือต่อสภาพสังคมนั้น 

 กูด (Good, 1973 : 94) เจตคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นการต่อต้านสถานการณ์บางอย่างบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าเจตคติ หมายถึง ท่าที ความคิดเห็น  
ความพร้อมความรู้สึกเอนเอียงทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลังจากที่บุคคลนั้นได้รับ
ประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเป็นไปได้ทั้งทางบวก เช่น พึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ 
สนับสนุน ปฏิบัติตนด้วยความเต็มใจ หรือทางลบ เช่น ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ร่วมมือ ไม่ท าตาม   
 2.3.2 ความหมายของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  

 จากการที่ได้มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง ความหมายของ เจต
คติตามที่กล่าวมาแล้วนั้นและได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอความหมายของเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

อัศวชัย ลิ้มเจริญ (2546 : 28) กล่าวว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงความรู้สึกของ
นักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าเป็นทางบวกก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนแต่ถ้าเป็นในทาง
ลบก็จะท าให้หมดก าลังใจในการเรียน 

อุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ (2547 : 37) กล่าวว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์แล้วนักเรียนแสดงพฤติกรรมสนองตอบต่อวิชา
คณิตศาสตร์ออกมาในลักษณะทางบวกหรือทางลบไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

บลูม (Bloom, 1971 : 15-18) กล่าวว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นความรู้สึก
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความพึงพอใจ ความโน้มเอียงที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่ มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองซึ่งวัดได้จากแบบวัดเจตคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   
 2.3.3 ลักษณะส าคัญของเจตคติและองค์ประกอบของเจตคติ 

 นักจิตวิทยาแลนักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของเจตคติ ดังนี้ 
 รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์ (2533) ได้กล่าวถึง เจตคติว่ามีลักษณะทั่วไปที่ส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 

1. เจตคติเป็นเรื่องของอารมณ์ (feeling) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น บุคคลอาจมีการกระท าที่เสแสร้งโดยแสดงออกไม่ให้ตรงกับความรู้สึกของ
ตนเมื่อรู้ว่ามีคนสังเกต 

2. เจตคติเป็นเรื่องเฉพาะตัว (typical) บุคคลที่มีความรู้สึกที่เหมือนกันแต่รูปแบบการ
แสดงออกแตกต่างกันไป หรืออาจมีการแสดงออกท่ีเหมือนกันแต่รู้สึกต่างกันได้ 
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3. เจตคติมีทิศทาง (direction) การแสดงออกของความรู้สึกสามารถแสดงออกได้
สองทิศทาง เช่น ทิศทางบวกและทิศทางลบ ได้แก่ ซื่อสัตย์-คดโกง, รัก-เกลียด, ชอบ-ไม่ชอบ, ขยัน-
เกียจคร้าน เป็นต้น 

4. เจตคติมีความเข้ม (intensity) ความรู้สึกของบุคคลเหมือนกันใสถานการณ์
เดียวกันแต่อาจแตกต่างกันในเรื่องความเข้มที่บุคคลรู้สึกมากน้อยต่างกัน  เช่น รักมาก รักน้อย ขยัน
มาก ขยันน้อย เป็นต้น 

5. เจตคติมีเป้าหมาย (target) ความรู้สึกจะเกิดข้ึนลอย ๆ ไม่ได้ เช่น รักบิด มารดา  
ขยันเข้าชั้นเรียน ไม่ชอบท าการบ้าน เป็นต้น 

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2551) กล่าวว่า เจตคติมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์สิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวบุคคลการอบรมเลี้ยงดู การ

เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเจตคติ แม้ว่ามีประสบการณ์ที่
เหมือนกันก็อาจมีเจตคติที่แตกต่างกันได้ ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อายุ เป็นต้น 

2. เจตคติเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในของจิตใจ
มากกว่าภายนอกที่สังเกตได้ สภาวะความพร้อมที่จะตอบสนองมีลักษณะที่ซับซ้อน 

3. เจตคติมีทิศทางของการประเมินทิศทางของการประเมินคือลักษณะความรู้สึกหรือ
อารมณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าประเมินว่าชอบ พอใจ หรือเห็นด้วยก็คือเป็นไปในทางที่ดีถ้าประเมินออกมา
ในทางท่ีไม่ชอบไม่พอใจก็คือเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดี 

4. เจตคติมีความเข้มข้น คือ มีปริมาณน้อยในความรู้สึกถ้าชอบมากหรือไม่เห็นด้วยอย่าง
มากก็คือความเข้มสูง ถ้าไม่ชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงว่ามีความเข้มสูงไปอีกทางหนึ่ง 

5. เจตคติมีความคงทนที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นและมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของคน
นั้นการยึดมั่นในเจตคติต่อสิ่งใดท าให้การเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดข้ึนได้ยาก 

6. เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมทางจิตใจ ถ้า
ไม่ได้แสดงออกก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีเจตคติอย่างไรในเรื่องนั้นเจตคติที่เป็นพฤติกรรม
ภายนอกจะแสดงออกเม่ือถูกกระตุ้น 

7. เจตคติต้องมีสิ่งเร้าจึงจะมีการตอบสนองขึ้นไม่จ าเป็นว่าเจตคติที่แสดงออกจาก
พฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะก่อนแสดงออกนั้นก็จะปรับปรุงให้เหมาะ
กับสภาพของสังคมแล้วจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปลักษณะส าคัญของเจตคติได้ว่าเจตคติเป็นเพียง
ความรู ้สึกไม่ใช่พฤติกรรมที ่เกิดจากการเรียนรู ้เพียงอย่างเดียวและเป็นตัวกระตุ ้นให้แสดง
พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการคิดการกระท าเป็นสิ่งที่มีความคงทนแต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้า 

องค์ประกอบของเจตคติมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้กล่าวถึงดังนี้ 
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543 : 59-60) กล่าวว่า องค์ประกอบของเจตคติ

มี 3 ด้าน คือ 
1. ด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ความรู้ ความคิด และความเชื่อที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง 
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2. ด้านความรู้สึก ประกอบด้วย ความรู้สึก อารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หลังจากได้สัมผัสหรือรับรู้ 

3. ด้านพฤติกรรม เป็นด้านแนวโน้มของการจะกระท าหรือแสดงพฤติกรรม 
ไทรแอนดิส (Triandis, 1971 : 6-7) ได้กล่าวถึง เจตคติว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ 

  1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ (cognitive component) คือ ความคิด
ของบุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  
  2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective component) คือ สภาพอารมณ์ซึ่งเป็นผลมา
จากความคิด ถ้าบุคคลมีความคิดที่ดีหรือไม่ดีต่อสิ่งใดบุคคลนั้นจะมีความรู้สึกยอมรับหรือปฏิเสธต่อสิ่ง
นั้น 
  3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavior component) คือ ความรู้สึกโน้มเอียง 
ที่จะกระท าซึ่งจะอยู่ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุป ได้ว่า องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ด้าน คือ   
ด้านความรู้ เป็นความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล   
ด้านความรู้สึก เป็นอารมณ์ของแต่ละบุคคล   
ด้านพฤติกรรม เป็นเรื่องเก่ียวกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล 

2.3.4 การสร้างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
     การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง ที่

ครูผู้สอนควรค านึงถึงควบคู่กับการใช้ความรู้ด้านเนื้อหาวิชา 
 ดวงเดือน  อ่อนน่วม (2531 : 29-30) กล่าวถึง พฤติกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน

มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ที่จะถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้ มีดังนี้ 
(1) ครูต้องมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือว่าจะได้มีแรงและก าลังใจที่จะถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่นักเรียนได้ 
 (2) ครูต้องมีเจตคติที่จะศึกษานักเรียนทั้งผู้ที่มีความสามารถในการเรียนสูง และผู้ที่มี
ความสามารถในการเรียนต่ า เพ่ือที่จะช่วยคนเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น และช่วยคนที่เรียนไม่เก่ง ให้สามารถ
เรียนต่อไปได ้
 (3) การจัดห้องเรียนให้น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เช่น 
การจัดป้ายนิเทศ หนังสือ ภาพ และเกมส์ต่าง ๆ 

 (4) การกระท าต่อไปนี้ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
  - ใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น 

 - ท างานกับนักเรียนด้วยความอดทน และใจเย็นจนนักเรียนแต่ละคน                           
ประสบความส าเร็จนักเรียนจะได้มีความม่ันใจในตนเอง 
 - เลือกใช้วิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
เพ่ือว่านักเรียนจะได้มีความสนุกสนานในการเรียน 
 - ให้งานนักเรียนตามความสามารถให้อย่างมีเหตุผล เพ่ือนักเรียนจะได้มองเห็น
ประโยชน์และคุณค่า 
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 - ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจลักษณะโครงสร้างและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ 
เพ่ือจะได้มองเห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้ง 
 - ให้คณิตศาสตร์เป็นการตอบสนองในทางบวกไม่ใช่ทางลบ เช่น ไม่ท าโทษ
นักเรียนด้วยการให้ท าโจทย์คณิตศาสตร์หลายๆ ข้อ 

กุญชรี ค้าขาย (2540 : 163) ได้เสนอแนะการสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน ดังนี้ 
1. ระบุให้ชัดเจนถึงเจตคติที่ต้องการจะปลูกฝัง 
2. ให้เด็กได้มีโอกาสให้พบกับตัวแบบหลายๆ ประเภท 
3. ใช้การเสริมแรงบวกเพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ต้องการให้เข้มข้นขึ้น 
4.  ฝึกแสดงเจตคติท่ีเป็นเป้าหมายในสถานการณ์จริงหลายๆ สถานการณ์ 
5. ให้โอกาสเด็กเผชิญสถานการณ์ที่ ขัดแย้งกันต่อเจตคติที่ตนยึดถือเนื่องจาก

สถานการณ์เช่นนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ชีวิตจริงแต่ครูต้องร่วมอภิปรายประเมินและชี้แนะอย่างละมุน
ละม่อม 

6. กระตุ้นให้เด็กพูดถึงหรืออภิปรายถึงเจตคติที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือที่จะเข้าใจ
เจตคตินั้นอย่างชัดเจนก่อนการยอมรับ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปการสร้างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้ว่า การ
สร้าง   เจตคติที่ดีครูผู้สอนควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับเจตคติและวิธีการสร้างเจตคติเพ่ือดึงดูดนักเรียน
ให้เกิดเจตคติที่ดี เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายดังนั้นในการวัดเจตคติผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดเจตคติที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านความรู้เป็นความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล   
 ด้านความรู้สึกเป็นอารมณ์ของแต่ละบุคคล   
 ด้านพฤติกรรมเป็นเรื่องเก่ียวกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล 

 2.3.5 การวัดเจตคติ 
  เนื่องจากเจตคติเป็นการศึกษาความคิดเห็นความรู้สึกของบุคคลจึงไม่สามารถวัดได้
โดยตรงซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงวิธีวัดเจตคติ ไว้ดังนี้ 
  เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ (2542 : 105-110) กล่าวว่า การวัดเจตคติท าได้หลายวิธีเพราะ
เหตุที่เจตคติเป็นการรวมพฤติกรรมในด้านการรู้ อารมณ์ และความพร้อม ที่จะท ากิจกรรม การวัด
เจตคติจึงท าได้ค่อนข้างยาก และต้องใช้วิธีการวัดแบบต่อเนื่องและติดตามเป็นระยะเวลานาน 
วิธีวัดเจตคติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้ 

 1. การสังเกต เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมด้วยการติดตามเฝ้ามอง  และจดบันทึก
พฤติกรรมอย่างมีระบบ ผู้ถูกสังเกตจะต้องไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกติดตามสังเกตพฤติกรรม 
 2. การใช้แบบสอบถาม จัดเป็นการวัดเจตคติแบบการเขียนตอบโดยก าหนดให้ตอบ
ด้วยการรายงานตนเองว่ามีความคิดเห็นความรู้สึกหรือมีการปฏิบัติอย่างไรในเรื่องที่ สอบถาม ซึ่ง
อาจท าได้ด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์หรือไปทดสอบตามสถานที่ต่างๆ ข้อดีของการใช้
แบบสอบถามคือสามารถทดสอบได้หลายคนในเวลาเดียวกันและผู้ถูกทดสอบจะรู้สึกเป็นอิสระใน
การตอบไม่รู้สึกว่าตนเองถูกติดตามหรือถูกเฝ้ามองนอกจากนี้ยังตอบได้ โดยไม่จ ากัดเวลาอีกด้วย  
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 3. การสัมภาษณ์ คือ การวัดเจตคติด้วยการสอบถามด้วยค าพูดและจดบันทึกหรือ 
อัดเสียง เพ่ือน าค าพูดมาวิเคราะห์ในภายหลัง ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์นอกจากจะเป็นความ
คิดเห็นแล้วยังสามารถได้รับข้อมูลในด้านการแสดงออกของพฤติกรรมด้วย  เช่น ยิ้ม ขมวดคิ้ว อึดอัด 
ลังเล หน้าแดง เป็นต้น วิธีการสัมภาษณ์มีข้อเสีย คือ ถ้าผู้สัมภาษณ์และ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มี 
สัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง 

 4. การใช้แบบทดสอบทางอ้อม (projective test) การทดสอบเจตคติแบบนี้ใช้วิธีการ
สะท้อนความคิดต่อภาพที่ก าหนดให้ ที่จัดเป็นวิธีวัดทางอ้อมเพราะผู้ถูกทดสอบจะไม่ทราบว่าตนเอง
ก าลังจะให้ข้อเท็จจริงในเรื่องใด พฤติกรรมที่แสดงในขณะทดสอบ คือ การบรรยายภาพเช่น เป็นภาพ
การ์ตูน ภาพวาดลายเส้น หรือรูปภาพ ที่ประกอบด้วยภาพ 20 ภาพที่มีภาพว่างเปล่าหนึ่งภาพและ
ภาพที่คลุมเครืออีก 19 ภาพ ซึ่งก าหนดให้ผู้ถูกทดสอบเล่าเรื่องตามความรู้สึกของเขาและน าค าพูดไป
ตีความหมายตามคู่มือข้อส าคัญของวิธีการนี้ คือผู้วิเคราะห์หรือผู้ตีความหมายข้อความจะต้องมีความ
ช านาญในการวิเคราะห์ความหมายค าพูดจึงจะสามารถท าให้ข้อมูลที่ได้รับน่าเชื่อถือ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวัดเจตคติมีวิธีวัดเจตคติอยู่หลายวิธีคือ การสังเกต การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการใช้แบบทดสอบทางอ้อม แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวัดเจตคติโดย
ใช้แบบวัดเจตคติที่เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 
2.4 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม มีดังนี้ 
ฉลอง  สุรวัฒนบูรณ์ (2528 : 215) ได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน

ที่ผลิตได้ไว้ 3 ระดับ คือ 
 1. สูงกว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่าเกิน
กว่า 2.5% ขึ้นไป 
 2. เท่ากับเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ไม่เกินกว่า 2.5% 
 3. ต่ ากว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ไม่ต่ า
กว่า 2.5% 

จันทร์ฉาย เตมิยาคาร (2533 : 90) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะก าหนดเป็น
เกณฑ์ไว้โดยจะก าหนดเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและการท ากิจกรรมของผู้เรียน
ทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดซึ่งก าหนดตัวสมมติ
ให้เป็น 

1 2E /E คือประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์การที่จะก าหนดเกณฑ์ 

1 2E /E ให้มีค่าเท่าใดนั้นให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจแต่โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้มักจะ
ตั้งเอาไว้ดังนี้ 80/80, 85/85, 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้คือ 75/75  

ผู้วิจัยได้แนวคิดจากการหาประสิทธิภาพของฉลอง สุรวัฒนบูรณ์ และจันทร์ฉาย เตมิยาคาร 
โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพ 70/70 มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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2.4.1 ขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพ  
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงประสิทธิภาพและข้ันตอนในการหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 อธิพร  ศรียมก (2532 : 245-253) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนจะ

ก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้เป็น
เปอร์เซ็นต์ผลเฉลี่ยของคะแนนการประกอบกิจกรรมทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอบหลัง เรียน
ของผู้เรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์   

 ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2531 : 494-495) อธิบายขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุด
การสอน ดังนี้ 
  1. ขั้นหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดลองกับผู้เรียน 1 คน ซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถระดับปานกลาง ค านวณหาประสิทธิภาพของสื่อแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  2. ขั้นหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดลองกับผู้เรียน 6-10 คน ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน ค านวณหาประสิทธิภาพของสื่อแล้ว
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  3. ขั้นหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็นการทดลองกับผู้เรียน 40-100 คน ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน ค านวณหาประสิทธิภาพของสื่อแล้ว
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 จันทร์ฉาย เตมิยาคาร (2533 : 90) อธิบายขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ทดลองกับผู้เรียน 3 คน โดยใช้เด็กที่เรียนอ่อน ปานกลางและเรียนเก่ง

ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 ขั้นที่  2 ทดลองกับผู้ เรียนเป็นกลุ่ม จ านวน 6 -10 คน คละผู้ เรียนเก่งกับอ่อน 

ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นอีก ในขั้นนี้คะแนนของผู้เรียนจะต้องได้เกณฑ์เท่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 

 ขั้นที่ 3 ทดลองกับผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ตั้งแต่ 40-100 คน ค านวณหาประสิทธิภาพ
แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้นี้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้มีข้อแม้ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์เกิน
กว่า 2.5 เปอร์เซ็นต์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ท าการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3  
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง ทดลองกับผู้เรียน 3 คน ที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน ขั้นที่สอง 
ทดลองกับกลุ่มเล็ก 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
จ านวนเท่าๆ กัน ขั้นที่สาม ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยได้ท า 
การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 2.4.2 วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน เสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต 
(2528 : 29) กล่าวถึงสูตรที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ 
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สูตรที ่1  คือ  



1

X
NE   =  ×100 
A

   

 
 เมื่อ 

1E  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 
    จากการท าแบบฝึกหัดและ/หรือการประกอบกิจกรรมการเรียน 
  X  คือ  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัดและ/หรือการประกอบ 
    กิจกรรมการเรียน 
  A  คือ  คะแนนเต็มของการท าแบบฝึกหัดและ/หรือการประกอบ 
    กิจกรรมการเรียน 
  N  คือ จ านวนผู้เรียน 
 

สูตรที่ 2  คือ  



2

F
NE   =  ×100 
B

  

  
เมื่อ  

2E   คือ   ประสิทธภิาพของผลลัพธ์คิดเป็นรอ้ยละจากการท า
แบบทดสอบ 

    หลังเรียนและ/หรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
 F  คือ  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

   และ/หรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน  
 B   คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือการประกอบ 

   กิจกรรมหลังเรียน  
 N  คือ  จ านวนผู้เรียน 

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาดังนี้ 

นงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ (2547) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จากนักเรียน แกนน า ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและ
กราฟ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ผลการวิจัย พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนที่เรียนโดยวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากนักเรียน
แกนน า และเรียนตามปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับ และกราฟ ไม่
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แตกต่างกัน แต่เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีจัด กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือจากนักเรียนแกนน า ต่ ากว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ หลังจากการ เรียนด้วยวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียนแกนน าแล้ว ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสองกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยวิธีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียนแกนน า สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ อย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

ปราโมทย์ โพธิไสย (2549 : 116) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องจ านวนเชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  จ านวน
เชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75/75 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ประเมินกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนที่พัฒนาขึ้นและเพ่ือประเมินการท างาน
กลุ่มของนักเรียนที่เรียนตามแผนดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนกมลาไสย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 
2548 จ านวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพจากการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุดและมี
ประสิทธิภาพ 81.57/81.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 75/75 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นหลังการเรียนร้อยละ 70 
3) นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  4) นักเรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการให้ค าแนะน าช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
การให้ความร่วมมือในกลุ่มความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในกลุ่มการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในกลุ่ม
อยู่ในระดับมากและความเป็นผู้น าหรือผู้ตามของกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางสรุปทักษะการท างานกลุ่ม
อยู่ในระดับมาก 

สงบ ขิงหอม (2551 : ก) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม สาระคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาว อ าเภอน้ าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จ านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า 1)ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีทั้งหมด 6 หน่วย 2) ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยมทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพ 86.67/84.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 3) 
ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยมทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก 

ศศิธร  มากคล้าย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
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ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 1) ผลการสร้างชุดกิจกรรมสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยทั้งหมด 5 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่ 
1 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 2 ลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
กับภาพสองมิติ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 3 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้เวลาเรียน 2 
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 ภาพสองมิติจากการมอง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และหน่วยที่ 5 เรขาคณิตกับงาน
สร้างสรรค์ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง รวมใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 84.53/82.41 ซึ่งสูง
กว่าตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 75/75  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง 

อาภาพร ปัญญาฟู (2551) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎี
บทปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนเกิดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยได้ฝึกการคิดสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง จากสถานการณืที่สร้างให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของนักเรียน และรู้จักการ
ไตร่ตรองปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนในระบบกลุ่ม ท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
มีความกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง และยังสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการสร้างสถานการณ์
ด้วยตนเอง ได้ด้วยบรรยากาศในการเรียนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพ่ิมความสามัคคีในหมู่
คณะ และนักเรียนจ านวนร้อยละ 71.87 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.50 ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ 70/70 ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ณัฐธิดา สุริยะศรี( 2555) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนค า
เขื่อนแก้ววิทยาคม อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีบท พีทาโกรัส 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.39/76.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัฐธิดา%20%20สุริยะศรี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ทางสถิติท่ีระดับ .01 3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ .6545 แสดงว่า
การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับดี 
คิดเป็น ร้อยละ 65.45 
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บทท่ี  3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส และเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ดังนั้นเพ่ือให้การวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีด าเนินการ
วิจัยดังรายละเอียดที่จะน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 5 ห้องเรียนทั้งหมด 
211 คน โดยแต่ละห้องเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 47 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ชนิดประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดผลและการประเมินผล
จ านวนทั้งสิ้น 4 แผนรวม 10 คาบ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4ตัวเลือก 
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 3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับจ านวน 20 
ข้อ 
 
 3.2.1 ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

      1.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
       1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเนื้อหา และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  1.2 ศึกษาต าราเกี่ยวกับหลักการสอน วิธีการสอน ทักษะการสอนสื่อการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือแบบเรียนและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

  1.3 วิเคราะห์หลักสูตรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
  1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่
จ านวน 8 แผน จ านวน 10คาบ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1.5.1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.5.1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
   1.5.1.2 ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
   1.5.1.3 ระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน 
  1.5.2 สาระการเรียนรู้ 
    1.5.2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.5.2.2 เนื้อหาเรียงตามความยากง่าย  
    1.5.2.3 เหมาะสมกับเวลาเรียน 
    1.5.2.4 มีความยากง่ายพอเหมาะ 
  1.5.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    1.5.3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 
    1.5.3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดับความยากง่าย 
    1.5.3.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
    1.5.3.4 เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
    1.5.3.5 เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 
  1.5.4 สื่อการเรียนรู้ 
    1.5.4.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
    1.5.4.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้ 
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  1.5.5 การวัดผลและการประเมินผล 
    1.5.5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.5.5.2 วัดได้ครอบคลุมเนื้อหา 
 จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู้(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ผู้เรียน 
ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับเก่งปานกลาง อ่อนเพ่ือหาข้อบกพร่องของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และตรวจสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 จ านวน 2 รอบคือรายบุคคลจ านวน 3 
คนและกลุ่มย่อย จ านวน 9 คนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.6.1  ทดลองกับนักเรียนรายบุคคล 
 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไป

ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน ที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ1
คน เพ่ือหาประสิทธิภาพรายบุคคลและข้อบกพร่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยพิจารณาความ
ถูกต้องและความต่อเนื่องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมความถูกต้องความชัดเจนของภาษาเวลา
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับนักเรียนรายบุคคลได้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผลดังตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่  3.1 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
                       จากการทดลองกับนักเรียนรายบุคคล 
 

N คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 
คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  

3 40 28.42 71.05 20 14.21 71.00 
  
 จากตารางที่ 3.1 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสจากการทดลองกับนักเรียนรายบุคคล มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 71.05/71.00ซึ่งเมื่อพิจารณา
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ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เท่ากับ70/70 แล้วพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้แต่ผู้วิจัยพบว่ายังมีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในบางประเด็นและมีแนวทางใน
การปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

ในใบกิจกรรมยังอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมไม่ละเอียดรวมถึงภาษาที่ใช้ในการตั้งค าถาม
หรืออธิบายยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงท าให้นักเรียนมีข้อสงสัยในการท ากิจกรรมมากท าให้ต้องมีการ
อธิบายขั้นตอนในการท าโดยละเอียดผู้วิจัยจึงได้มีการน าใบกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการสร้าง
และภาษาให้ชัดเจนขึ้น 

2.  ในใบงานข้อค าถามบางข้อและรูปที่ใช้ประกอบการตอบค าถามยังดูไม่ชัดเจนฉะนั้น
ผู้วิจัยต้องท าการปรับปรุงแก้ไขค าถามและสร้างรูปให้ตรงกับความเป็นจริง 

  1.6.2 ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก 
  หลังจากน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 9 คน ที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ
และข้อบกพร่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยพิจารณาความถูกต้องและความต่อเนื่องของ
เนื้อหาความเหมาะสมของกิจกรรมความถูกต้องของภาษาเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งผลการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสที่ผู ้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง กับนักเรียนกลุ่มเล็กได้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผลดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2  ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
                 จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก 
 

N คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 
คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  

9 40 30.02 75.05 20 15.22 76.10 
 
 จากตารางที่ 3.2 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสแ จากการทดลองกับนักเรียนกลุ ่มเล็กมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ75.05/76.10ซึ ่งเมื ่อ
พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เท่ากับ  70/70 แล้วพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แต่ผู้วิจัยพบว่ายังมีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกคือภาษาที่ใช้ในการ
อธิบายขั้นตอนการสร้างของใบกิจกรรมยังมีนักเรียนประมาณ 5–6 คนไม่เข้าใจภาษาที่ใช้จึงต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขภาษาให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทดลองใช้กับกลุ่มเล็กมาปรับปรุงแก้ไขจากนั้น
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงชั้นที่ 3(ม.1–ม.3) คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 
แบบเรียนคณิตศาสตร์   
 2.2 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคการวัดผลทางการศึกษา 
 2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ที่เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้   
 2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่
สร้างเสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (content 
validity)หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้หลักเกณฑ์ใน
การก าหนดคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 
   +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
      0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
   -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 2.5 บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนและประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือถ้าต่ ากว่า 
0.5ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้ง ซึ่งจากการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้พบว่าข้อสอบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ตั้งแต่0.67–1.00 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญและจัดพิมพ์เพ่ือน าไปทดสอบต่อไป 
 2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 47 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ 
 2.7 น าผลการทดสอบจากข้อ 2.6 มาตรวจให้คะแนนโดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อหาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)ของข้อสอบแต่ละข้อ 
 2.8 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 (ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 184) ได้ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย 
(p) ตั้งแต ่0.42 ถึง 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต ่0.42 ถึง0.83 จ านวน 20 ข้อและครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามต้องการ 
 2.9 ค านวณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.847 
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 2.10 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญและผ่านการคัดเลือกในข้อ 2.8 
จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 

3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยผู้วิจัยซึ่ง
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

 3.1  ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ และสร้างแบบวัดเจตคติของ
นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  

 3.2 แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ที่มีลักษณะแบบลิเคิร์ท (Likert) ชนิด 5 ตัวเลือกโดยแบ่งเป็นด้าน ๆ ดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้ เป็นความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล   
ด้านความรู้สึก เป็นอารมณ์ของแต่ละบุคคล   
ด้านพฤติกรรม เป็นเรื่องเก่ียวกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล 

 โดยมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนดังนี้   
มากที่สุด ให้คะแนน   5   คะแนน 
มาก ให้คะแนน   4   คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน   3   คะแนน 
น้อย ให้คะแนน   2   คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน   1   คะแนน 

 3.3 น าแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและส านวนภาษาที่ใช้
เป็นรายข้อ   
 3.4 น าแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์     
ที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 47 คน 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ก าหนดให้ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึงเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับดี 
 ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึงเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 –2.50 หมายถึง เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 –1.50 หมายถึง เจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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จากนั้นน ามาหาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค(Cronbach) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
 ในการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยปฏิบัติ
ดังนี้ 

1.  ด าเนินการสอน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
กลุ่มตัวอย่างรวมระยะเวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที ระหว่างด าเนินการสอนจะมีการเก็บคะแนน
จากการท าใบงาน 

2.  เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้วท าการทดสอบหลังเรียน  (post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และแบบวัดของเจตคติต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 

3.  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแล้วบันทึกไว้โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน   

4.  เปรียบเทียบคะแนนที่ได้แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 1. การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด น าผลที่ได้มาเทียบร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน 
 2.  การวิเคราะห์ระดับเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยค านวณ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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3.5 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 สถิติพรรณนา 

 1.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) โดยใช้สูตร   

    x
X =

N
 

 เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

 x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N  แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

2. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

    
2 2N x -( x)

S.D =
N(N-1)

    

 เมื่อ S .D แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 

2X  แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
  

2
X  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

 N  แทนจ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

3.5.2สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (ล้วนสายยศและอังคณาสายย, 
2539:249) 

R
IOC=

N
 

 เมื่อ IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

N  แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 2. การหาค่าความยากง่าย (difficulty) ของแบบทดสอบแบบเลือกตอบโดยใช้สูตร 
(ล้วนสายยศและอังคณาสายยศ, 2539:183) 

R
p = 

N
 

  เมื่อ p แทน ความยากของข้อสอบแต่ละข้อ 
    R แทน จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 

Nแทนจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
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3. หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (discrimination)  
(ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2539: 186) โดยใช้สูตรดังนี้   

Ru-Rl
r=

f
 

  เมื่อ r แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
 f แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
 Ruแทนจ านวนนักเรียนกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
 Rl แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 

4. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์- 
ริชาร์สัน (Kuder-Richardson)  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540: 123)โดยใช้สูตรดังนี้ 

  
 
  


tt 2

t

pqn
r   =   1-     

n-1 s
 

 เมื่อ ttr แทน   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   n แทน   จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   p แทน   สัดส่วนของผู้ที่ท าได้ในข้อ ๆ หนึ่ง เท่ากับ  
    จ านวนคนที่ท าถูกหารด้วยจ านวนคนทั้งหมด 
   Q แทน   สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในข้อ ๆ หนึ่งเท่ากับ1-p  
   2

ts แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
5. การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นหลักประกันได้ว่าการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ70/70 (วิชัยวงษ์ใหญ่, 2537: 147) 
โดยค านวณได้จากสูตรดังนี้ 



1

X
NE   =  ×100 
A

 

 เมื่อ   
1E  แทน ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็น 

   ร้อยละจากการท าแบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย 
X  แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัดและ 
   การทดสอบย่อย 
 A  แทน  คะแนนเต็มของการท าแบบฝึกหัด 

 N แทน  จ านวนผู้เรียน 
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2

F
NE   =  ×100 
B

 

  เมื่อ   
2E  แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  
  F แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน  
 N แทน จ านวนผู้เรียน 

 6. ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549:266) ดังนี้ 

2

i

2

t

k s
 = 1-

k-1 s


 
 
 


 

 

 เมื่อ   แทนค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
 k   แทนจ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

 
2

is  แทนผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
 2

ts   แทนความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

32  

 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด า เนินการน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

 S .D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

 1E  แทน ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบฝึกหัด 
 2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละจากการท า

แบบทดสอบหลังเรียน  
 
4.2 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาระดับเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์  

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  
                 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

 
N 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 
คะแนนเต็ม X  1E  คะแนนเต็ม X  2E  

47 40 29.09 72.71 20 14.40 72.02 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 29.09 จากคะแนนเต็ม 40  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.71 และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 14.40 จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.02 นั่นคือผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพ 1 2E /E เท่ากับ 72.71/72.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนด
ไว้ 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาระดับเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์ ดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ 
                เรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์  
 

รายการประเมิน X  S.D ระดับเจตคติ 

1. นักเรียนมีความสุขเวลาเรียนคณิตศาสตร์ 3.45 0.69 ดี 
2. ถ้าไม่มีวิชาคณิตศาสตร์โลกคงไม่เจริญก้าวหน้า 

3.56 0.67 
ดี 
ดี 

3. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จ าเป็นต้องเรียน 3.72 0.71  
4. วิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาไม่ยากเกินไป 3.57 0.65 ปานกลาง 
5. คณิตศาสตร์ช่วยฝึกการคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ 3.68 0.78 ดี 
6. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความคิดรอบคอบ 3.79 0.93 ดี 
7. เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อประกอบการสอน   
    เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ 

3.70 0.69 ดี 

8. การน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางเรียนคณิตศาสตร์มาใช้ 
    ในห้องเรียนท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น 

3.62 0.74 ดี 

9. นักเรียนรู้สึกไม่สับสนเวลาเรียน 3.38 0.65 ปานกลาง 
10. การเรียนคณิตศาสตร์เป็นการเรียนที่ไม่ยากล าบาก    
      มาก 

3.55 0.75 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D ระดับเจตคติ 

11. ถ้าเลือกเรียนได้จะเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
12. รู้สึกดีใจเมื่อถึงเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
13. เมื่อถึงคาบเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนอยากเข้าเรียน 
14. นักเรียนรู้สึกไม่ประหม่าเมื่อต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
15. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล 
16. เวลาที่เรียนคณิตศาสตร์มีน้อยเกินไป 
17. นักเรียนรู้สึกมั่นใจเวลาเรียนคณิตศาสตร์เมื่อมี 
      การน าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง 

3.43 
3.47 
3.49 
3.54 
3.81 
3.60 
3.70 

0.62 
0.58 
0.66 
0.74 
0.82 
0.68 
0.66 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

18. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 3.45 0.54 ปานกลาง 
19. นักเรียนสามารถน าความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ใน 
      การแก้ปัญหาได้ 

3.42 0.69 ปานกลาง 

20. นักเรียนคิดว่าควรน าโปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกับ 
      คณิตศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา 
      คณิตศาสตร์ 

3.68 0.66 ดี 

รวม 3.58 0.70 ดี 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ซึ่งเจตคติอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อความที่มีคะแนนสูงสุดคือนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์  ช่วยฝึกให้
นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 มีเจตคติอยู่
ในระดับดี รองลงมาคือวิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความคิดรอบคอบมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 มีเจตคติอยู่ในระดับดีรองลงมาคือวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่
จ าเป็นต้องเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 มีเจตคติอยู่ในระดับ
ดี ส าหรับความคิดเห็นที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดในทางเดียวกันหรือมีความคิดเห็นน้อยสุดได้แก่ 
ความคิดเหน็ในประเด็นที่ว่า“นักเรียนรู้สึกไม่สับสนเวลาเรียน  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และเพ่ือ
ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 5 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 211 คน โดยแต่ละห้องเรียนมี
ผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกันกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่มจ านวน 1 ห้องเรียนซึ่งมีจ านวน 47 คน เครื่องมือในการวิจัยมี 3 ชนิด ซึ่งผู้วิจัย
สร้า งขึ ้นประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.42 ถึง 0.73 ค่าอ านาจจ าแนก 0.42 ถึง 0.83 
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.847  3) แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.84 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยด าเนินการสอน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที ระหว่าง
ด าเนินการสอนจะมีการเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดจากนั้นท าการทดสอบหลังเรียน(post-test)และ
ให้นักเรียนท าแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สูตร  
E1/E2 และหาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือหาระดับของเจตคติเพ่ือทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
น าเสนอในบทที่ผ่านมาสามารถน ามาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส มีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.71/72.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนดไว้ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีระดับเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 
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5.2 อภิปรายผล 
 

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส มีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.71/72.02 หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี ่ยจากการท า
แบบฝึกหัด คิดเป็นร้อยละ 72.71 และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 72.02 แสดงว่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างความรู้เอง โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามล าดับขั้นการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา 
สุริยะศรี(2555) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนค าเขื่อน
แก้ววิทยาคม อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีบท พีทาโกรัส 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.39/76.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสงบ ขิงหอม 
(2551 : ก) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม สาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาว อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จ านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง มีทั้งหมด 6 หน่วย 2) ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการ
หารทศนิยมทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
มีประสิทธิภาพ 86.67/84.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 และสอดคล้องกับ อาภาพร 
ปัญญาฟู (2551) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยได้ฝึกการคิดสร้างความรู้
ด้วยตนเอง จากสถานการณืที่สร้างให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของนักเรียน และรู้จักการไตร่ตรอง
ปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนในระบบกลุ่ม ท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความ
กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง และยังสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการสร้างสถานการณ์ด้วย
ตนเอง ได้ด้วยบรรยากาศในการเรียนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพ่ิมความสามัคคีในหมู่

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัฐธิดา%20%20สุริยะศรี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัฐธิดา%20%20สุริยะศรี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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คณะ และนักเรียนจ านวนร้อยละ 71.87 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.50 ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ 70/70 ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และสอดคล้องกับศศิธร มาก
คล้าย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 1) ผลการสร้างชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยทั้งหมด 5 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่ 1 รูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 2 ลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติกับภาพสองมิติ ใช้เวลา
เรียน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 3 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 4 ภาพ
สองมิติจากการมอง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และหน่วยที่ 5 เรขาคณิตกับงานสร้างสรรค์ ใช้เวลาเรียน 2 
ชั่วโมงรวมใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 84.53/82.41 ซึ่งสูงกว่าตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 75/75   

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีระดับเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับดี อาจเนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเองตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสามารถหาข้อสรุปของตนเองได้โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าชี้แนะซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ       นงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ (2547) ได้ท าการศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนักเรียน    แกนน าต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประภัสสร
รังสิต อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง
สองกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจาก
นักเรียนแกนน า สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งจะน าเสนอใน  2  ประเด็น ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความรู้เดิม ประสบการณ์เดิมของนักเรียนเนื่องจากจะช่วยให้นักเรียน
สามารถหาข้อสรุปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง 
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ภาคผนวก  ก 

แบบประเมินและผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
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เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามระดับความเหมาะสม  ดังนี้ 

5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย  
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
1.2 ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
1.3 ระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน 

     

2,  สาระการเรียนรู ้
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.2 เนื้อหาเรียงตามความยากง่าย 
2.3 เหมาะสมกับเวลาเรียน 
2.4 มีความยากง่ายพอเหมาะ 

     

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 
3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดับความยากง่าย 
3.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
3.4 เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
3.5 เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 

     

4. สื่อการเรียนรู้ 
4.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 
4.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการสอน   

     

5.  การวัดผลและการประเมินผล 
5.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
5.2  วัดได้ครอบคลุมเนื้อหา 

     

 
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน 
      (..........................................) 
วันที่ ........ เดือน....................................พ.ศ.......... 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง 
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              รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม X  S.D. 
1 2 3 

1.1 
1.2 
1.3 

5 
4 
4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

13 
12 
12 

4.33 
4.00 
4.00 

0.58 
0.00 
0.00 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

5 
5 
4 
5 

5 
4 
4 
3 

5 
5 
4 
4 

15 
14 
12 
12 

5.00 
4.67 
4.00 
4.00 

0.00 
0.58 
0.00 
1.00 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

5 
4 
5 
5 
5 

4 
4 
4 
3 
4 

4 
5 
5 
4 
4 

13 
13 
14 
12 
13 

4.33 
4.33 
4.67 
4.00 
4.33 

0.58 
0.58 
0.58 
1.00 
0.58 

4.1 
4.2 

5 
5 

4 
4 

5 
5 

14 
14 

4.67 
4.67 

0.58 
0.58 

5.1 
5.2 

5 
4 

4 
4 

5 
4 

14 
12 

4.67 
4.00 

0.58 
0.58 

รวม 75 63 71 209 4.35 0.56 
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ภาคผนวก  ข 
ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
              เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
2 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
3 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
4 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
7 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
8 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
9 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
10 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
11 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
13 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
14 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
15 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
16 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
17 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
18 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
19 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
20 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
21 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
22 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
23 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
24 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
25 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
26 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า  IOC ความหมาย 
1 2 3 

27 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
28 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
29 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
30 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
31 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
32 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
33 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
34 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
35 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
36 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
37 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
38 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
39 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
40 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (P)  ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ันของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 
               แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

ข้อที่ ระดับความยากง่าย (P) อ านาจจ าแนก (r) หมายเหตุ 

1 0.64 0.58 * 

2 0.67 0.42 * 

3 0.60 0.58 * 

4 0.84 0.50  

5 0.78 0.58  

6 0.31 0.67  

7 0.27 0.42  

8 0.49 0.67 * 

9 0.87 0.33  

10 0.53 0.58 * 

11 0.76 0.67  

12 0.60 0.75 * 

13 0.62 0.58 * 

14 0.82 0.50  

15 0.87 0.42  

16 0.84 0.33  

17 0.53 0.67 * 

18 0.49 0.75 * 

19 0.56 0.67 * 

20 0.33 0.50  

21 0.69 0.67 * 

22 0.84 0.42  

23 0.67 0.67 * 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ระดับความยากงา่ย (P) อ านาจจ าแนก (r) หมายเหตุ 

24 0.84 0.50  
25 0.71 0.58 * 

26 0.47 0.75 * 

27 0.80 0.67  

28 0.93 0.25  

29 0.93 0.25  

30 0.64 0.67 * 

31 0.51 0.58 * 

32 0.73 0.50  

33 0.71 0.58  

34 0.76 0.67  

35 0.60 0.67 * 

36 0.36 0.50  

37 0.51 0.83 * 

38 0.31 0.33  

39 0.73 0.67 * 

40 0.71 0.58 * 

* ข้อที่เลือก 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

คนที่ 
คะแนน 

ใบงาน 1 ใบงาน 2 ใบงาน 3 ใบงาน 4 รวม หลังเรียน 
10 10 10 10 40 20 

1 8 6 6 7 27 14 
2 7 7 7 6 27 12 
3 9 8 7 6 30 16 
4 6 6 8 7 27 12 
5 7 5 8 8 28 14 
6 5 7 7 8 27 12 
7 4 8 8 7 27 14 
8 5 9 8 8 30 13 
9 10 10 9 7 36 16 
10 5 7 8 7 27 14 
11 6 8 7 8 29 14 
12 7 8 7 7 29 13 
13 6 8 7 8 29 13 
14 5 8 6 9 28 14 
15 7 7 6 8 28 12 
16 7 7 6 7 27 11 
17 8 7 6 8 29 13 
18 6 4 5 7 22 11 
19 8 9 8 9 34 15 
20 7 7 8 7 29 18 
21 10 10 7 8 35 14 
22 10 10 7 8 35 14 
23 6 9 7 8 30 12 
25 7 5 5 8 25 15 
26 7 7 6 8 28 14 
27 7 8 6 7 28 14 
28 8 7 8 5 28 14 
29 5 8 6 4 23 12 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

คนที่ 
คะแนน 

ใบงาน 1 ใบงาน 2 ใบงาน 3 ใบงาน 4 รวม หลังเรียน 
10 10 10 10 40 20 

24 9 8 7 10 34 16 
30 6 8 7 6 27 16 
31 7 7 7 5 26 17 
32 8 7 6 8 29 16 
33 7 8 8 7 30 15 
34 8 7 7 7 29 15 
35 10 8 9 10 37 18 
36 9 8 7 7 31 16 
37 9 9 9 10 37 19 
38 7 7 8 8 30 17 
39 5 7 9 7 28 18 
40 8 6 8 6 28 17 
41 7 6 8 6 27 16 
42 8 6 7 8 29 17 
43 7 7 6 7 27 11 
44 7 7 7 6 27 13 
45 9 7 5 8 29 9 
46 8 8 7 7 30 16 
47 8 7 8 7 30 15 
รวม 340 348 334 345 1367 677 
X  7.23 7.40 7.11 7.34 29.09 14.40 

S .D 1.49 1.25 1.05 1.22 3.20 2.18 
% 72.34 74.04 71.06 73.40 72.71 72.02 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 
                คณิตศาสตร์ 
 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า  IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
2 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
3 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง 
4 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
7 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
8 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
9 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
10 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
11 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
13 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
14 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
15 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
16 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
17 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
18 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 
19 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
20 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
 

1.  อาจารย์เกตุม   สระบุรินทร์     อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.  อาจารย์ชูฉกาจ  ชูเลิศ            อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.  อาจารย์ณัฐพล  คชาธร                  อาจารย์โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางน้ าผึ้ง ชูเลิศ 
วัน เดือน ปีเกิด  วันอังคารที่   3 มีนาคม พ.ศ. 2524 
สถานที่เกิด  โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 
 
การศึกษา   
      พ.ศ. 2545  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
      พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ต าแหน่งงาน  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


