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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพ 80/80 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) เปรียบเทียบความสามารถด้าน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ
Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นประกอบด้วย คู่มือครูสําหรับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยใช้ทดสอบหลังเรียนมีความเชื่อมั่นเท่ากับ.78 และ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์แบบอัตนัยใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความเชื่อมั่นเท่า กับ .93 ผลการวิจัย พบว่า
(1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 91.92/88.03 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรากฏว่าคะแนนของ
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) ความสามารถด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรากฏว่าคะแนนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสรุปชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้พัฒนาผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นให้ดีขึ้น
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

Abstract
This study aimed to (1) develop the integrated learning activity package on Basic Graph Theory
applying the Nested Model of Fogarty, (2) investigate the learning achievements of the students, and (3)
compare mathematical skills and processes of the students before and after learning through the learning
activity package. The research instruments were (1) the learning activity package on Basic Graph Theory
according to the Nested Model of Fogarty including a teacher manual, (2) mathematical learning achivement
tests in multiple choice format with .78 reliability coefficient, and (3) mathematical skills and processes tests
with .93 reliability coefficient .
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The results showed that (1) the efﬁciency of the learning activity package according to the Nested
model of Fogarty was E1/E2=91.92/88.03, (2) the students’ learning achievements were higher than 80 percent
significantly at 0.01 level of significance, and (3) the posttest scores of the mathematical skills and processes of
the students was higher signiﬁcantly than the pretest scores at .01 level of signiﬁcance. In conclusion, the
learning activity package on Basic Graph Theory According to the Nested Model of Fogarty for Grade 10 students
can be used to improve the learning outcome and the Basic Graph Theory achievements of the students.
Key words: Learning Package; The Nested Model of Fogarty; Mathematical Skills and Processes

บทนํา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด
และการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ช่วยสร้างเสริมให้
นักเรียนเป็นคนที่มีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบ ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหาทําให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์
วางแผน ตั ดสิ นใจและแก้ ปั ญหาได้ อย่ างเหมาะสม ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมือสํ าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ทําให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) อีกทั้งยังเป็นภาษาสากลที่ทุก
คนเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมาย ถ่ายทอดความรู้
ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความสําคัญแต่ปัจจุบนั พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์
เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ กัน เช่น ลักษณะ
วิชาค่อนข้างเป็นนามธรรม ประกอบด้วยสัญลักษณ์ อาศัยการคิด
ที่เป็นแบบแผน มีขั้นตอนและมีเหตุผล และแม้ว่านักเรียนจะมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี แต่นักเรียน
จํานวนไม่น้อยที่ด้อยความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่ อ สาร เสนอความคิ ด ทางคณิ ตศาสตร์ การเชื่ อมโยง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่าง ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ซึ่ งส่ งผลให้ นั กเรี ยนไม่ สามารถนํ าความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2550) ซึ่ งชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่นําระบบสื่อประสมมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
เนื้ อหา วิ ชา เรื่ อง วั ตถุประสงค์ เพื่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์และช่วย
ส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (ประภาพร
นุชอําพันธ์, 2554) และการจัดการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการ

ของ Fogarty แบบ Nested เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ครูต้องบูรณาการสอนในสิ่งที่นักเรียนควรรู้และสามารถทําได้
ในเรื่ องเกี่ ยวกับทักษะที่ต้องการในการเรียนของรายวิชาหรื อ
หน่วยการเรียนนั้น ๆ ก่อน การวิจัยครั้งนี้ได้บูรณาการกับทักษะ
และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทั้ ง 3 ด้า น ได้ แ ก่ การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ซึ่งครูต้องนําทักษะที่จําเป็นเหล่านั้นมาหลอมรวม และบูรณาการ
เป็นเป้าหมายหลักของรายวิชาหรือหน่วยการเรียนนั้น ๆ ก่อนที่
จะคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้
ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested นั้นเป็นแบบ
การบูรณาการภายในวิชาเดียวกัน (นาตยา ปิลันธนานนท์, 2546)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความสามารถด้ า นทั กษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หากได้รับการส่งเสริมทีเ่ หมาะสมจะ
เป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้แก่การเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามแบบการ
บูรณาการ ของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการ
ของ Fogarty แบบ Nested เรื่ อง ทฤษฎี กราฟเบื้ องต้น มี
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty
แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ เ ป็ นนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4
ภาคเรี ย นที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ของโรงเรี ย นเมื อ ง
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน
3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 120 คน โดยนักเรียนทั้ง 3 ห้อง
มีความสามารถที่คละกัน
กลุ่มตั วอย่า งที่ใ ช้เป็น นักเรียนชั้ นมัธ ยมศึก ษาปี ที่
4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึ กษา 2556 ของโรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน
39 คน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ม าจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม โดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้มี 3 ชนิด ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested
เรื่ อง ทฤษฎี กราฟเบื้องต้ น ซึ่ งประกอบด้วย แผนการจั ดการ
เรียนรู้จํานวน 10 แผน แบบฝึกทักษะและสื่อ ชุดกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินที่ได้สร้างขึ้นเพื่อหาความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 อยู่ในระดับที่มี
ความเหมาะสมมาก (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ข้อ ในขั้นแรกได้สร้างแบบทดสอบจํานวน 50 ข้อ จากนั้นนําไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใช้ค่า IOC เหลือจํานวน 42 ข้อ และ
ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 30 ข้อ
และนําไปทดลองใช้ กับนั กเรี ยนซึ่ งไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่าง มีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ.78 (3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ซึ่ง
ใช้วัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
และการเชื่ อมโยงเน้ นการประยุ กต์ ใช้ ในชี วิ ตประจํ าวั น เป็ น
แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ ในขั้นแรกได้สร้างแบบทดสอบ
จํานวน 10 ข้ อ หลังจากผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใช้ ค่ า IOC
เหลือจํานวน 5 ข้อ และนําไปทดลองใช้กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .93
การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้ (1) ก่อนการทดลอง ชี้แจง
จุดประสงค์ในการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้ง ขอความ
ร่ ว มมื อ ในการทดลอง หลั ง จากนั้ น ได้ ใ ห้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทํ า
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ที่ได้สร้างขึ้นและเก็บ
คะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest) (2) การทดลองโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ
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Nested เรื่ อง ทฤษฎี กราฟเบื้ องต้ นซึ่ งประกอบด้ วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งหมด 10 แผน จํานวน 10 คาบเรียนโดยแบ่ง
จํานวนคาบตามความเหมาะสม และ (3) หลังการทดลอง ให้
กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบ 2 ชุด คือ (3.1) แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
และ (3.2) แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ทฤษฎี กราฟเบื้ องต้ นโดยแบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นชุด
เดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียนและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนน
หลั งเรี ยน (Posttest) ส่ วนแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎี กราฟเบื้องต้นเป็นแบบทดสอบ
หลั ง เรี ย นเพื่ อ นํ า ไปเที ย บกั บ เกณฑ์ ต ามสมมติ ฐ านที่ ว่ า มี
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 และทดสอบ
ด้วยตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty
แบบ Nested เรื่ อ ง ทฤษฎี ก ราฟเบื้ อ งต้ น โดยได้ ห าค่ า
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างคะแนนที่ ได้ จากการทํ าแบบฝึ กทั กษะ
ระหว่ างเรี ยน และแบบทดสอบหลั งเรี ยน นํ าผลที่ ไ ด้ มาหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80
(2) วิ เ คราะห์ ห าผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty
แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ว่ามีผลสัมฤทธิ์หลัง
การเรียนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ได้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการทดสอบที
และ (3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ
Nested เรื่อง ทฤษฎี กราฟเบื้ องต้น วิ เคราะห์ ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการทดสอบที

ผลการวิจัย
1. ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ
การบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้นที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สูตร E1/E2 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ระหว่า งเรีย น (E1) เท่ากั บ 91.92 และคะแนนเฉลี่ย รวม
แบบทดสอบหลั ง เรี ย น (E2) เท่ า กั บ 88.03 แสดงว่ า ชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ
Nested เรื่อง ทฤษฎี กราฟเบื้องต้น มี ประสิ ทธิภาพเท่ากั บ
91.92/88.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแบบการบู ร ณาการของ Fogarty
แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม X
หลังทดลอง
30
26.41

S.D.

t

P

2.51

5.99

.000***

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ
Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย
( X =26.41, S.D.=2.51) ผลปรากฏว่าคะแนนของผลสัมฤทธิ์หลัง
การเรียนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการแก้ ปั ญหาทาง
คณิตศาสตร์
ความสามารถด้าน คะแนน
X
การแก้ปญ
ั หา
เต็ม
ก่อนทดลอง
16
4.00
หลังทดลอง
16
14.69
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.

t

0.00
1.08

P

61.84 .000***

จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนได้รับ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มี ค่ า เฉลี่ ย ( X =4.00,
S.D.=0.00) (เนื่องจากนักเรียนได้คะแนนเท่ากัน และนักเรียน
ยังไม่มีทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา) และหลังได้รับการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มี ค่ า เฉลี่ ย ( X =14.69,
S.D.=1.08) จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรีย นรู้ ตามแบบการบูร ณาการของ
Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ผล
ปรากฏว่าคะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถด้านการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์
ความสามารถ คะแนน
X
ด้านการให้
เต็ม
เหตุผล
ก่อนทดลอง
20
6.36
หลังทดลอง
20 18.41
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.

t

P

0.81
1.23

53.25

.000***

จากตารางที่ 3 พบว่าความสามารถด้านการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนได้รับ
การจั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน มี ค่ า เฉลี่ ย ( X =6.36,
S.D.=0.81) หลังได้ รับการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน มี
ค่าเฉลี่ย ( X =18.41, S.D.=1.23) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแบบ
การบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น ผลปรากฏว่าคะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่อนการ
สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความสามารถด้านการเชื่อมโยงเน้น
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ความสามารถด้าน คะแนน
X
การเชื่อมโยง
เต็ม
ก่อนทดลอง
12
3.00
หลังทดลอง
12 11.31
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.

t

0.00 67.71
0.77

P
.000***

จากตารางที่ 4 พบว่ า ความสามารถด้ า นการ
เชื่อมโยงเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีค่าเฉลี่ย ( X =3.00, S.D.=0.00) (เนื่องจากนักเรียนได้
คะแนนเท่ากัน และนักเรียนยังไม่มีทักษะและกระบวนการ
การเชื่อมโยง) หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
ค่ า เฉลี่ ย ( X =11.31, S.D.=0.77) จากคะแนนเต็ ม 12
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎี
กราฟเบื้องต้น ผลปรากฏว่าคะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่อน
การสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
1. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการ
บูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด80/80 พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแบบการบู ร ณาการของ Fogarty
แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยรวมได้ค่าเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ 91.92 และค่าเฉลี่ย
ร้อ ยละของคะแนนจากการทํา แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
หลังเรียนเท่ากับ 88.03 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎี
กราฟเบื้องต้น มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2=91.92/88.03 สูงกว่า
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เกณฑ์ที่กําหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวรรณ ไกรนรา
(2556) รายงานว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/81.23 และ อรอนงค์ ไขเหลาคํา
(2557) รายงานว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 82.40/81.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการ
ของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ปรากฏว่าคะแนนของผลสัมฤทธิ์
หลังการเรียนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับสมพร เตจ๊ะนัง (2554) รายงานว่าการพัฒนาชุดกิจกรรม
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ตั ว ประกอบของจํ า นวนนั บ สํ า หรั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้หลังเรียน
สูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
อรอนงค์ ไขเหลาคํา (2557) รายงานว่าผลสัม ฤทธิ์ท างการ
เรีย นหลัง เรีย นของนัก เรีย นที่เรี ยนรู้โดยใช้ชุ ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่า
ก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 39.78
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็น ร้อยละ 81.04
3. การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty
แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ปรากฏว่าความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้านการให้เหตุผลทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละด้ า นการเชื่ อมโยงเน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน มีคะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปิยวรรณ ไกรนรา (2556) รายงานว่าความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์สูง
กว่าก่อนเรียนร้อยละ 40.17
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สรุป
ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการ
ของ Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น และ
ทํา ให้ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถด้านทั กษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแบบการบู ร ณาการของ
Fogarty แบบ Nested เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นดีขึ้น และ
เป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ
อื่น ๆ สําหรับครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty
แบบ Nested ไปใช้ได้ และใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
2. การบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เป็น
การบูรณาการทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้สอนสามารถเลือก
ทักษะที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ของตนเองมาบูรณาการ
เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนได้ฝึกฝน
และมีการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น
3. ก่อนนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณา
การของ Fogarty แบบ Nested ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาสาระการ
เรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระสําคัญและผลการเรียนรู้
และต้องจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการ
บูรณาการของ Fogarty แบบ Nested ในระดับช่วงชั้นอื่น ๆ
โดยปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้มีความยากง่ายและเหมาะสม
กั บ ช่ ว งชั้ น ของนั ก เรี ย นหรื อ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมตามแบบ
การบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested ในสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อื่น ๆ
2. ควรศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้ ชุ ด
กิจกรรมตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested
กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิด และความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์
3. ควรศึ ก ษาความสามารถด้ า นทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ อื่ น ๆ ในขั้ น บู ร ณาการเพื่ อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในขั้นสูงขึ้นไป
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4. ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้จาก
การทําแผนที่ความคิดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะใน
การคิดและการจัดระเบียบทางความคิ ดส่งเสริมอิสระในทาง
ความคิดของนักเรียน
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