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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์ (1) เพ่ือออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน 
สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน 
สัดส่วนที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ และ (3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 77 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม    
อย่างง่ายมา 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้     
เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ มีค่าเกณฑ์

ประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 76.64/71.52 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อัตราส่วน สัดส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน 

สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were (1) to design learning activities on ratio 

and proportion emphasizing connection of knowledge for Mathayomsuksa 2 
students, (2) to compare learning achievements before and after using the learning 
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activities on ratio and proportion emphasizing connection of knowledge, and (3) to 
reveal the value of group working behaviors of the students. The population 
comprised 77 Mathayomsuksa 2 students of two classrooms of Pichayasuksa School 
in Nonthaburi Province in the first semester of the academic year 2010. One 
classroom of them comprised 40 Mathayomsuksa 2 students was drawn as sample 
used in this study by simple random sampling. The instruments used in this study 
were (1) the lesson plan on ratio and proportion emphasizing connection of 
knowledge, (2) achievement test on ratio and proportion, and (3) group working 
observation form. 

The findings were as follows :  
1. The efficiency criterion E1/E2 of the learning activities on ratio and 

proportion emphasizing connection of knowledge was of 76.64/71.52. The result 
indicated that it was so that it was conformable to the criterion set forth.  

2. The learning achievement on ratio and proportion after learning was 
statistically higher than that of before learning at the .05 level of significance.  

3. The value of group working behaviors of the students learned by the 
making use of learning activities on ratio and proportion emphasizing connection of 
knowledge was at moderate level.  
 
คําสําคัญ   

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ 
 
ความสําคัญของปัญหา 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิง ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์ มีความคิด 
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์
อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)  

ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ได้กําหนดคุณลักษณะของผู้เรียนไว้
ว่า การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพน้ันจะต้องมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่จําเป็นได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์ต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ (กรมวิชาการ, 2544: 3) และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์กันว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ล้มเหลว ไม่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่
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สัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ ประเทศช้ันนําบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ได้สนใจ         
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบันได้ต้ังเกณฑ์มาตรฐานการสอนคณิตศาสตร์ระดับชาติ โดย
เน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง และกับศาสตร์อ่ืนๆ เน้นการนําความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค, 2545: 1) 

เน้ือหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน เป็นเน้ือหาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  เป็นเน้ือหาที่มีความสําคัญมาก นักเรียนต้องนําความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน นักเรียนจะพบเห็นสถานการณ์ปัญหารอบๆ ตัวที่เป็น
เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน เป็นประจํา เช่นการเลือกซื้อสินค้า การผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค และเน้ือหา
คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ยังใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้เน้ือหาอ่ืน หรือในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้น  

การจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจะต้องหาวิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทการสอนแบบการบรรยาย มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้สื่อที่เป็นสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงมา
จัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงให้เกิดความรู้ในเน้ือหาคณิตศาสตร์กับการดําเนินชีวิตใน
ประจําวัน และเพ่ือส่งเสริมการอยู่รวมกันในสงัคม ควรจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยๆเพ่ือช่วยฝึกให้เกิด
ทักษะการทํางานร่วมกัน ได้แก่ การช่วยเหลือกัน การมีความรับผิดชอบ และการแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้และทักษะต่างๆทีได้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน จากปัญหา
การจัดการเรียนรู้และแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ เห็นความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ จึงหาวิธีในการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมจะนําไปพัฒนาความรู้ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์
ของการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ดังน้ันจึงสนใจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
การนําเหตุการณ์จากสถานการณ์ในชีวิตจริงมาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์เช่ือมโยงความรู้กับ
เน้ือหาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้
เป็นกลุ่มย่อยๆ มีกิจกรรมร่วมกัน ได้ฝึกการแก้ปัญหา ได้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ได้แนวทาง 
และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้กับชีวิตจริงได้ ผู้เรียนเห็นประโยชน์และความสําคัญของการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย และมีทักษะการทํางานร่วมกัน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  ที่เน้นการเช่ือมโยง
ความรู้  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ระหว่างก่อนเรียน
และหลังการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การเช่ือมโยงความรู้ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร   ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ ง น้ี เ ป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2                 
โรงเรียนพิชญศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  ทั้งหมด  2 ห้องเรียน  จํานวน 77 คน                               
     กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2       
โรงเรียนพิชญศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน 
จํานวน 40 คน 

2.  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 
2.1  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
2.3  แบบสังเกตพฤติกรรม                                                                                                    

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ   
3.1  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยง

ความรู้   สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   มีขั้นตอนดังน้ี 
3.1.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครู 

รายละเอียดเน้ือหา วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด  
จุดประสงค์การเรียนรู้  และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้  นํามา
พิจารณาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกําหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังน้ี                                       

1)  สาระสําคัญ                                                                                                
2)  จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                    
3)  กิจกรรมการเรียนรู้  มีองค์ประกอบดังน้ี                                                               

   ขั้นนํา ครูนําเสนอปัญหาที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงแล้วให้  
นักเรียนนําเสนอปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียน                                                     
                         ขั้นทํากิจกรรม  จัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริงเช่ือมโยงความรู้กับเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมน้ี   

   (1)  จัดกิจกรรมให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจากสถานการณ์ที่ครู
กําหนดใหโดยครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหา     

   (2)  นําสถานการณ์ที่นักเรียนพบมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา                                
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   (3)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางในการแก้ปัญหา  
   (4)  แจกใบงานให้นักเรียนฝึกการแก้ปัญหาตามเวลากําหนด แล้ว

ให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือถึงขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหา พร้อมทั้งครูคอยดูแลให้
คําปรึกษาเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถูกต้องชัดเจน และเมื่อกลุ่มใดทําเสร็จให้นําส่งครู เมื่อครบทุกกลุ่ม
แล้วสุ่มตัวแทนกลุ่มจํานวน 3 กลุ่มออกมานําเสนอผลการแก้ปัญหาหน้าช้ัน                                                  

ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรม                                 
4)  การวัดผลการเรียนรู้         

(1) ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มและให้คะแนนการปฏิบัติงาน  
(2) ให้คะแนนความถูกต้องของคําตอบในใบงาน และให้คะแนนอันดับ

การทํางานเสร็จในอันดับ 1 – 3  เป็น 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการแข่งขันและ
ให้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาคําตอบ                                                                                          

5)  สื่อการเรียนรู้ 
3.1.2  วิเคราะห์เน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพ่ือนํามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน จํานวน 12 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 คาบ ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอัตราส่วน                                                              
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 – 3 เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากัน                                               
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 – 7  เรื่องอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวน                         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 – 11 เรื่องสัดส่วน และการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  (ทบทวน)                                    

3.1.3  นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย เน้ือหา สถานการณ์ และ
ใบงาน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมความเป็นไปได้  แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ  จากน้ันนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้แก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จํานวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา
จํานวน 1 ท่าน และผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดผลประเมินผลจํานวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ     

3.1.4  นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try – 
Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 โรงเรียนพิชญศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 37 คน   
เพ่ือศึกษาความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา และความน่าสนใจของกิจกรรม แล้ว
นํามาปรับปรุงอีกครั้งหน่ึง  

3.1.5  เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์ใช้สําหรับกลุ่มตัวอย่าง                               
3.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ผู้วิจัยได้ดําเนินการ

สร้างแบบทดสอบขึ้นตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
3.2.1  ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                     
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3.2.2  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้   เพ่ือนํามาเป็นเป้าหมายของการทําข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                                                                                                        

3.2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน เป็น
แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จํานวน  40 ข้อ โดยแบ่งสัดส่วนจํานวนข้อกับเน้ือหา ดังต่อไปน้ี 

  
อัตราส่วน                                      จํานวน    4   ข้อ    
อัตราส่วนที่เท่ากัน    จํานวน    6   ข้อ                                               
อัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวน     จํานวน   14  ข้อ                                                
สัดส่วน                                    จํานวน     5  ข้อ                                               
โจทย์ปัญหาสัดส่วน                         จํานวน   11  ข้อ 

3.2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากน้ันนําแบบทดสอบที่
แก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จํานวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาจํานวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลประเมินผลจํานวน 1 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา ความถูกต้องของแบบทดสอบ ความสอดคล้องของ
คําถาม และแก้ไขสํานวนภาษา ตัวเลือก ตัวลวง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกคร้ัง  

3.2.5  นําแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่านมา
คํานวณ หาค่า IOC แล้วคัดเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป และแก้ไขปรับปรุง
สํานวนภาษา ตัวเลือก ตัวลวงตามข้อเสนอแนะอีกคร้ัง แล้วใช้เป็นแบบทดสอบ                        

3.2.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธ์ินิมิตจํานวน  48 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนําคะแนนที่ได้
จากการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) หาค่าอํานาจจําแนก (r) แล้วคัดเลือก
แบบทดสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป ให้
ครอบคลุมเน้ือหาครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 แผน จํานวน 25 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.32 – 0.65 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.81 และมีค่าความเช่ือมั่นเป็น 0.8271 ที่
คํานวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    

3.3   แบบสังเกตพฤติกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
3.3.1  ศึกษาหลักการและวิธีสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน                               
3.3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมที่คาดหวังในการเรียนรู้ของนักเรียน                                              
3.3.3  สร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการสังเกต                                                
3.3.4  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมที่มีต่อการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มโดยผู้วิจัยนําแบบ

สังเกตพฤติกรรมของ สุนันท์ อําพลพร (2548) และประเสริฐ จุลวงษ์ (2549) มาพัฒนาปรับปรุงแล้ว
ใช้เป็น แบบสังเกตพฤติกรรมที่จะศึกษาคือ การช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบ และการแสดงความ
คิดเห็น 
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3.3.5  นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากนั้นนําแบบสังเกตพฤติกรรมที่แก้ไข
แล้วให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสม แล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                                                                                                

3.3.6  นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 โรงเรียนพิชญศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 37 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอีกครั้งหน่ึง     

4.  การดําเนินการวิจัย 
4.1  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
       เวลาที่ใช้ในการทดลองคร้ังน้ี จํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที และการทดสอบ

ก่อนการเรียนและการทดสอบหลังการเรียนอีกอย่างละ 1 คาบ  รวม 14 คาบ 
4.2  เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง  

 เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เน้ือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2551  วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  

4.3  ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง   
4.3.1  ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดสอบนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   
4.3.2  ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเวลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ      
4 คน แบบคละความรู้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มให้มีหัวหน้าและรองหัวหน้าหมุนเวียนให้
ครบทุกคน ในระหว่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้ วิจัยจะเก็บคะแนนจากการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่กําหนด ให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน และการทําใบงานในแต่ละคาบการเรียน คะแนน
เต็ม 10 คะแนนพร้อมกับให้คะแนนการทํางานเสร็จในอันดับที่ 1 – 3 ได้คะแนน 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ                

จากน้ันนําคะแนนจากสถานการณ์ปัญหากับคะแนนทํางานเสร็จ และคะแนนจาก 
ใบงานกับคะแนนทํางานเสร็จ มาเฉลี่ยคิดเป็นคะแนน 10 คะแนนต่อคาบต่อกลุ่ม และใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสังเกตการทํางานกลุ่มของนักเรียนทั้ง 12 คาบ โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละพฤติกรรมที่ได้พัฒนาปรับปรุงจาก ปราโมทย์ เจตนเสน (2549) และประเสริฐ จุลวงษ์ 
(2549)  เป็นระดับ  3 , 2  และ 1  คะแนน ตามความหมาย  ดังน้ี                                                              

3  คะแนน เมื่อนักเรียนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มทุกคน                                        
2  คะแนน เมื่อนักเรียนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่ม จํานวน 2 – 3 คน                         
1  คะแนน เมื่อนักเรียนไม่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่ม  
นําคะแนนแต่ละพฤติกรรมของแต่ละครั้งจากการสังเกตมาหาค่าเฉลี่ย แล้วแปรผล

ใช้เกณฑ์ดังน้ี 
ค่าเฉล่ีย    2.50 – 3.00   หมายความว่ามีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มมีค่าอยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉล่ีย  2.00 – 2.49   หมายความว่ามีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มมีค่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง                                                  

ค่าเฉล่ีย    0.00 – 1.99   หมายความว่ามีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มมีค่าอยู่ในระดับน้อย  
4.3.3  หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 
4.3.4  นําคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
5.1  สถิติพ้ืนฐาน 

        - ค่าร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

        - ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5.2 สถิติที่ใช้ทดสอบข้อมูล 

  - ใช้ทดสอบค่า ที (t-test แบบ Dependent ) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยในบทท่ี 3 แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของการวิจัย ดังต่อไปน้ี                                                                                                              
 ตอนที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนการทําใบงานระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ โดยใช้การทดสอบค่าที                   
(t–test แบบ Dependent)                                                                                                          

ตอนที่ 3  ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม  
                                                                                                       
ผลการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ มีค่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 76.64/71.52 ซึ่งสูงกว่าตามเกณฑ์ 70/70 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 3. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ พบว่าพฤติกรรมการช่วยเหลือกันของนักเรียน ต้ังแต่ครั้งที่ 1-3 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.9 มีคูณภาพอยู่ในระดับน้อย  นักเรียนยังไม่เข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้
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ร่วมกันต่างคนต่างทํา  ต้ังแต่คาบที่ 4-12 มีคะแนนเฉลี่ย 2.1-2.4 มีคุณภาพในระดับปานกลาง
นักเรียนเริ่มเข้าใจการทํางานกลุ่ม การช่วยเหลือกันจึงพัฒนาดีขึ้นนักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ดังน้ัน
พฤติกรรมการช่วยเหลือกันมีคะแนนเฉล่ียทั้ง 12 ครั้งเท่ากับ 2.13 จึงมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนต้ังแต่ครั้งที่ 1-4 มีคะแนนเฉลี่ย 2.1 มีคุณภาพใน
ระดับปานกลาง นักเรียนยังไม่เข้าใจระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ยังมีความรับผิดชอบไม่มากนัก ต้ังแต่ครั้ง
ที่ 5-12 มีคะแนนเฉล่ีย 2.3-2.7 มีคุณภาพในระดับปานกลางถึงระดับมาก นักเรียนเข้าใจระบบการ
ทํางานกลุ่ม มีความรับผิดชอบมากขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหา ตรวจสอบความถูกต้อง และทํางานให้เสร็จ
ทันเวลา  ดังน้ันพฤติกรรมความรับผิดชอบมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 12 ครั้งเท่ากับ 2.35 จึงมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง   

พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนต้ังแต่ครั้งที่ 1-4 มีคะแนนเฉล่ีย 2 มีคุณภาพใน
ระดับปานกลาง นักเรียนเริ่มเข้าใจวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน เริ่มมีการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
ถึงคร้ังที่ 5-10 มีคะแนนเฉล่ีย 2.1-2.4 มีคุณภาพในระดับปานกลาง นักเรียนเข้าใจบทบาทของการ
ทํางานร่วมกัน จึงมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันมากขึ้น จนถึงครั้งที่ 11-12 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.5 มี
คุณภาพในระดับมาก ดังน้ันพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 12 ครั้ง เท่ากับ 2.20 
ได้คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ น้ันมีคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 พฤติกรรมต้ังแต่ครั้งที่ 1-12 มีคะแนน
เฉลี่ย 2.0 - 2.5 นักเรียนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนมีความเข้าใจจุดประสงค์และ
เป้าหมายของการเรียนรู้ มีการพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันไปในทางที่ดีขึ้นจากระดับน้อยไปจนถึง
ระดับมาก และเมื่อนําคะแนนเฉล่ียของ 3 พฤติกรรมรวมท้ัง 12 ครั้งไดคะแนนเป็น 2.22 สรุปได้ว่า
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้     
ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง                                                                                          

 
อภิปรายผล 

1. คะแนนเฉล่ียของการทําใบงานระหว่างการทดลองเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน มีค่าร้อยละ 
76.64  สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดให้
ผู้เรียนได้เรียนจากส่ือที่เป็นสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ผู้เรียนพบหรือคุ้นเคยเป็นประจํา ในการ
เรียนรู้มีการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันหาคําตอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา ไม่เบ่ือหน่าย สนุกกับการเรียนรู้ ได้แนวทางและวิธีการใน
การแก้ปัญหา จึงทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ สามารถนําความรู้และทักษะ ที่ได้
ไปใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผู้เรียนจึงเห็นประโยชน์และความสําคัญของการเรียน   
เกิดความสนใจและต้ังใจในการเรียนรู้ จึงได้ผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเอนก จันทรจรูญ (2545: 53) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน คิดอย่างอิสระ เป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และยังทําให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนมากข้ึน 
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สอดคล้องกับตวงพร พุ่มเสนาะ (2551: 72) ที่ว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติจริงจากปัญหาที่อยู่ใกล้
ตัว เป็นการกระตุ้นให้คิดหาสาเหตุ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ จึงทําให้คะแนนเฉลี่ย ในการทํา
แบบฝึกหัดระหว่างการทดลองสูงขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับบุญชัย อารีย์เอ้ือ (2551: 80) กล่าว
ว่า การฝึกทักษะการเช่ือมโยงครูจะใช้ใบงานที่แสดงให้เห็นถึงการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง จึงเป็น
การช่วยกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนได้ร่วมกันทําแบบฝึกหัดในใบงาน 

2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเป็น 8.15      
คิดเป็นร้อยละ 32.60 และหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ เป็น 17.88       
คิดเป็นร้อยละ 71.52 พบว่าหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ได้คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนเรียน และจากการทดสอบด้วยค่าที  (t – test แบบ Dependent) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 อาจจะเป็นเพราะการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการเช่ือมโยงความรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ผู้เรียนพบหรือ
คุ้นเคยมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นช่วยการหาแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหา ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่าง
แท้จริง ได้ทักษะและวิธีในการแก้ปัญหา ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ที่ ไ ด้ไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน จึงทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ ผู้เรียนจึง           
มีความสนใจที่จะต้ังใจในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับสมบัติ        
แสงทองคําสุข (2545: 71) ที่พบว่า ความรู้ทางคณิตศาสตร์ทําให้เกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  แล้วนําผลไปใช้ในชีวิตจริง นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทําให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหา จึงทําให้สามารถทําค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง สอดคล้องกับศรีสุดา แซ่อ้ึง (2551: 68) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ทําให้นักเรียนสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้ชัดเจน มีการอภิปราย
ปัญหาร่วมกัน เกิดความคิดรวบยอดสามารถนําความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหาได้  

3. จากการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
เช่ือมโยงความรู้โดยพิจารณาจากพฤติกรรมด้าน การช่วยเหลือกัน ความรับผิดชอบ และการแสดง
ความคิดเห็น พบว่าในระยะแรกนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม การช่วยเหลือกันใน
กลุ่มยังมีน้อย ไม่ค่อยมีการแสดงความคิดเห็น การออกมานําเสนอหน้าช้ันนักเรียนยังอายไม่กล้าพูด
กล้าแสดงออก แต่เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านไป 2-3 คาบ นักเรียนเร่ิมคุ้นเคยกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
คุ้นเคยกับสมาชิกในกลุ่ม จึงทําให้ผลงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 3 ด้าน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะกิจกรรมการเรียนรู้มีการเช่ือมโยงความรู้กับสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง นักเรียนเกิดความ
สนใจ ต้ังใจเรียน ทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาคณิตศาสตร์มากขึ้น เห็นประโยชน์ของการเรียน 
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก มีการกระตุ้นเสริมแรงด้วยการให้คะแนนเป็นรางวัล
ในการแข่งขันที่ทํางานเสร็จก่อน ได้สร้างความคิดรวบยอด ได้แนวทางการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทําหน้าที่ตัวแทนกลุ่ม มีการวางแผนการทํางาน เสนอและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปตามหลักการเรียนรู้ของทฤษฎีการวางเง่ือนไขของสกินเนอร์ เก่ียวกับการเสริมแรง
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ที่ว่า การเสริมแรงในการปรับพฤติกรรมเน้นที่การเสริมแรงทางบวก ด้วยการให้รางวัลที่ผู้รับพอใจ   
จะส่งผลให้ได้พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับปราโมทย์ เจตนเสน (2549: 69) ที่ว่า   
การสอนโดยจัดกลุ่มเล็กๆ คละความสามารถสมาชิกในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน ทําให้มี
ความรับผิดชอบ มีการช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน มีการให้รางวัลคําชมเชยทําให้
นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ด้วยเหตุผลน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่
ทําให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ต้ังแต่ครั้งที่ 1 ถึง 10 มีคุณภาพระดับปานกลางจนถึงคร้ังที่ 11 และ 12 มีคุณภาพในระดับมาก เฉลี่ย
ทั้ง 12 ครั้ง โดยรวมจึงมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
ข้อเสนอแนะ            

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ครูผู้สอนสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนสัดส่วน ที่เน้นการ

เช่ือมโยงความรู้ ที่สร้างขึ้นไปใช้สอนได้ เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง     
2. ควรใช้เทคนิคการแข่งขันมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ความมุ่งมั่นต้ังใจและสนุกกับการเรียนรู้ ส่งผลให้ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ 
  3. ในการจัดการเรียนรู้ครูควรจัดการเรียนรู้เป็นแบบแบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คน แบบคละ
ความรู้ โดยจัดนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นเก่ง-ปานกลาง-อ่อน เพ่ือส่งเสริมทักษะการทํางานร่วมกัน    
  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป                   
     ควรมีการวิจัยศึกษาผลการเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยง
ความรู้ในเนื้อหาอ่ืนกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ 

 
บรรณานุกรม 

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). คู่มือการจัดการเรียนรูค้ณติศาสตร์กลุ่มสาระ  
คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: องค์กรรับส่งสินคา้และพัสดุภัณฑ์. 

ตวงพร พุ่มเสนาะ. (2551). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีใ่ช้กระบวนการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     
โรงเรียนเทพศริินทรร์่มเกลา้. กรุงเทพมหานคร. 

บุญชัย อารีเอ้ือ. (2551). การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยง          
ทางคณิตศาสตรเ์รื่องเสน้ขนานสําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์               
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

ประเสริฐ จลุวงษ์. (2549). ผลการจัดการเรียนรูเ้รื่อง พหุนาม โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือ      
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รงัสติ. วิทยานิพนธ์             
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

 

42 

ปราโมทย์ เจตนเสน. (2549). ผลการเรียนรูเ้รื่องความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับเรขาคณติวิเคราะห์     
และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์                 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

สมบัติ  แสงทองคําสุก. (2545). การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ      
เชิงเนื้อหาเพื่อส่งเสริมทักษะการเช่ือมโยงเรื่องอนุพนัธข์องฟังก์ชันระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา                            
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สมวงษ์  แปลงประสพโชค. (2545). ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยในปัจจุบัน.  
เอกสารประกอบการอบรม. ม.ป.ท. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 

ศรีสุดา  แซ่อ้ึง. (2551). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเชือ่มโยงทางคณติศาสตร์   
เรื่องเศษส่วนสําหรบันักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา. 
กรุงเทพ ฯ: วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร. 

เอนก   จันทรจรูญ. (2545). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการเรียนการสอน.                                        
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
 
 


