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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ดว้ยการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศกกษาปีท่ี 2  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  และมีค่าดชันี   
ประสิทธิผลไม่นอ้ยกวา่ 0.5   2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยม ศกกษาปีท่ี 2   
และ 3) เพ่ือศกกษาความพกงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ดว้ยการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกกษาปีท่ี 2   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มธัยมศกกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวดัธรรมจกัร)  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกกษา 2556 
จ านวน 1 หอ้งไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) หน่วยการสุ่มเป็นหอ้งเรียน  รูปแบบ
ของการวิจยัคือ แบบท่ีมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงัเรียน (One-group Pretest-Posttest Design) เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัคือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศกกษาปีท่ี 2 , แผนการจดัการเรียนรู้ , แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบประเมิน
ความพกงพอใจของนกัเรียน    ผลการวิจยัพบวา่  1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ดว้ย
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาป็นฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศกกษาปีท่ี 2  เท่ากบั  86.48 / 84.34 และมีค่าดชันี
ประสิทธิผลเท่ากบั 0.703  2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดค่้าสถิติที (t)  เท่ากบั 28.762  โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  และ3) นักเรียนมีความพกงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดบั
พกงพอใจอยา่งยิ่ง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62  

 
Abstract 

 The purpose of this research were as follows:1) to develop the efficient of Instructional Package On 

Pythagoras Theory Based on  Problem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students, 2) to compare the 

students’ achievement of prior to and after learning by the instructional package and 3) to study the students’satisfaction 

towards the instructional package. The sample consisted of 33 subjects (M 2/3) by sample random sampling from 

Mathayomsuksa 2 Students studying in the semester of 2013 academic year at Thammachak Municipal School in 

Mueng district, Phitsanulok province. The pattern of this research is One-group Pretest-Posttest Design. The research 

instruments were Instructional Package On Pythagoras Theory Based on  Problem – Based Learning Model For 

Mathayomsuksa 2 Students, lesson plans, an achievement posttest and a satisfaction questionnaire for the instructional 

package. The results of the research were as follows: 1) The efficiency of Instructional Package On Pythagoras Theory 

Based on  Problem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students were 86.48 / 84.34 as the set standard of 
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80/80 and effectiveness index was 0.703. 2)The stdents who were taught by using Instructional Package On Pythagoras 

Theory Based on  Problem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students increased with a statistical 

significance level of .01 level. And 3) The students’ satisfaction towards the instructional package was at the highest 

level. 
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