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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย จำนวน 20 คน มีเครื่องมือที่การวิจัยเป็นแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
เจตคติ ต ่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 ที ่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบเชิ ง รุ ก
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านคุณภาพการ
เรีย นรู้ โดยนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิช าคณิตศาสตร์ ได้รับความรู้และเกิดทักษะ เกิดกระบวนการคิด
มีความคิดสร้างสรรค์ จากการลงมือปฏิบัติ รู้สึกมีความสุข สนุกในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น 2) ด้าน
ครูผู้สอน พบว่า นักเรียนรู้สึกอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นจากการสอนของครูที่ทำให้นักเรียนได้ความรู้และ
เข้าใจคณิตศาสตร์ ได้เรียนอย่างสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมจากกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจของ
นักเรียน รวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ทำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจ
คณิตศาสตร์มากขึ้น และ 4) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชา
คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน เกิดทักษะความรู้ ได้พัฒนากระบวนการคิด รู้รัก ความสามัคคี และความกล้า
แสดงออกมากขึ้น
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Abstract
The purpose of this research was to Investigate of 6th Grade Students’ Attitudes
towards Mathematics through Active Learning. The target Group used in this research were 20
samples of 6th Grade Students in the Municipality of Wat Rattanachai School. the research
instruments were the attitude towards mathematics of 6th Grade Students and the structured
interview form. The statistics used for data analysis are mean and standard deviation. Content
analysis. The research found that Attitudes towards mathematics of 6th Grade Students
receiving proactive learning management. Overall, the students were in the highest level of
satisfaction. When considering each aspect, it was found that 1) Regarding quality of learning,
it was found that with good attitudes towards mathematics. Gain knowledge and skills Thought
process creativity from action Feel happy Fun to learn More assertive In addition. 2) Regarding
teachers, it was found that in which the students felt more interested in mathematics from
the teachings of the teachers that enable students to gain knowledge and understand
mathematics. Fun learning Happy to study 3) Regarding the teaching and learning media, it was
found that the students learned with appropriate teaching and learning media from various
learning activities that corresponds to the interests of students Including learning outside the
classroom Creating a fun learning atmosphere Makes it able to learn and understand math
more, and 4) Regarding the learning management process, it was found that in which the
students received fun knowledge and understanding in mathematics. Have knowledge skills
Developed the thinking process Know love unity and more courageous.
Keywords: Attitude, Mathematics, Active learning
บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22
กล่าวถึง การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ และมาตรา 24 วรรค 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรีย น และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 13-14)
เจตคติต่อคณิตศาสตร์สามารถอ้างถึงอารมณ์ทางบวกหรือทางลบต่อคณิตศาสตร์ได้ (Mc Leod,
1992) เจตคติมีความสั มพันธ์กับ ปัจจัย อื่นๆ อีกหลายปัจจัย ดังที่ Aiken (1970, pp. 551-596) กล่าวถึง
เจตคติมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ก็ส่งผลกระทบต่อเจตคติเช่นกัน นอกจากนี้ วิธีการสอนมี
ผลกระทบโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์และเจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Papanastasiou,
2008, pp. 24-30) และในประเทศไทยได้มีผู้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน พบว่า หนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คือ เจตคติ (ศรัณย์ จันทร์ศรี และ
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น้อมจิต กิตติโชติ พาณิชย์, 2557: 62-79) และดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ (2536) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ว่า เจตคติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนได้โดยตรง แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ
ได้รับการปลูกฝังทีละเล็กทีละน้อยกับตัวนักเรียนผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครูมีส ่ว นสำคัญที่ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่มีต่อ
คณิตศาสตร์ซึ่งอาจเป็นตัวครูเองวิธีสอนหรือลำดับขั้นวิธีการสอนดังนั้นครูควรฝึกให้นักเรียนนำความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาขยายผลหรือสภาพจริงในชีวิตประจำวันให้นักเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่งเป็นการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่า งเดียว จึงควรมีการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ท ี่ ท ำให้ น ัก เรีย นสนใจและได้ ล งมื อ ปฏิ บั ต ิ สอดคล้ อ งกั บ ที ่ Bonwell, J. A. Eison (1991)
ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ
และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ เขาได้กระทำลงไป ซึ่งแนวทางการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open
Approach) ตามแนวคิดของไมตรี อินประสิทธิ์ (2557) ได้กล่าวว่า วิธีการแบบเปิดเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง
สำหรับการสอนโดยให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะความแตกต่างทางด้านการสอน
ซึ่งวิธีการแบบเปิดเป็นแนวทางการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันใช้วิธีการคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยวิธีการแบบเปิดมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ขั้นที่ 3 การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน และขั้นที่ 4 การสรุปโดย
เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน ด้วยวิธีการสอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นแนวทางการสอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัยเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องของคะแนน O-Net ต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและนักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีกับวิชาคณิตศาสตร์ (โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย, 2561)
และเมื่อผู้วิจัยได้เข้าไปสำรวจเบื้องต้นพบว่า นักเรียนยังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท่องจำสูตร และนักเรียนยัง
เป็นผู้รับความรู้จากครูเท่านั้น เมื่อได้มีโครงการที่ทางผู้วิจัยได้เข้าไปช่วยเหลือในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนกับครูผู้สอน โดยการเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาว่าการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกว่านักเรียนมีเจตคติอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรที่ศึกษา คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยศึกษาในประเด็นดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการเรียนรู้ 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านสื่อการ
เรียนการสอน 4) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 108 คน
3. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
จำนวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
5. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.1 การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพแบบสอบถามเจตคติ ต ่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้าง
แบบสอบถามเจตคติ 2) วิเคราะห์กำหนดนิยามพฤติกรรมที่ต้องการวัดให้ชัดเจนโดยแบบประเมินเจตคติ ผู้วิจัย
ศึกษาเกี่ยวกับ ด้านคุณภาพการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 3) จัดทำโครงร่างแบบสอบถามเจตคติตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ 4) นำแบบสอบถามเจตคติให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 3 คน เพื่อดูความสอดคล้องระหว่างรายการ ข้อคำถามกับนิยามของพฤติกรรมเพื่อ
หาค่าความเที่ยงตรง (IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้คือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง
0.67-1.00 แสดงว่าแบบสอบถามเจตคติมีความเหมาะสม 5) ปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เป็นฉบับเพื่อนำไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
5.2 การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพแบบสั ม ภาษณ์แ บบมีโ ครงสร้า งต่ อ การจั ดการเรี ยนรู ้ว ิช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา
หลักการและเทคนิคการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) วิเคราะห์กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดให้
ชัดเจนโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ด้านคุณภาพการเรียนรู้ ด้านครูผู้ส อน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) จัดทำโครงร่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ 4) นำ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 3 คน เพื่อดูความสอดคล้องระหว่าง
รายการ ข้อคำถามกับนิยามของพฤติกรรมเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ที่ยอมรับ
ได้คือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.67-1.00 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีความ
เหมาะสม 5) ปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เป็นฉบับเพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
7. เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ใช้เกณฑ์การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ดังตารางที่ 1

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
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ปานกลาง
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ช่วงคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านครูผ ู้ส อน ด้านสื่อการเรีย นการสอน และด้านคุณภาพการเรียนรู้ ผลการวิ จัย พบว่า เจตคติต่อวิช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.72 , S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณภาพการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.81 , S.D.= 0.42) รองลงมา
คือ ด้านครูผู้สอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.70, S.D.= 0.50) อันดับที่สามคือ ด้าน
สื่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (  =4.69 , S.D.= 0.57) และอับดับสุดท้าย
คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (  = 4.66 , S.D.= 0.54) ดังใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ในภาพรวม
ด้าน
ที่
1
2
3
4

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ด้านคุณภาพการเรียนรู้
ด้านครูผู้สอน
ด้านสื่อการเรียนการสอน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย

ระดับปฏิบัติการ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.81
0.42
4.70
0.50
4.69
0.57
4.66
0.54
4.72
0.51

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อันดับ
1
2
3
4
-

ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก เมื่อพิจารณาแบบแยกรายด้าน พบว่า
1. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิง
รุกด้านคุณภาพการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (  = 4.81 , S.D.=
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0.42) และเมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ (  = 4.90 , S.D.=0.31) รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น (  = 4.85, S.D=0.37)
นักเรียนได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และชัดเจน และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (  = 4.85 ,
S.D.=0.37) ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นด้านคุณภาพการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับความรู้และเกิดทักษะ เกิดกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ จากการลงมือปฏิบัติ รู้สึกมี
ความสุข สนุกในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดัง
ความคิดเห็นของนักเรียนผู้ให้สัมภาษณ์ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 1) สนุกได้ความรู้ที่มากขึ้นไม่
น่าเบื่อได้ลงมือทำเองได้เจอเพื่อนใหม่ที่สนุกเพราะได้ทำกิจกรรมที่มีความสนุกเลยจำง่าย 2) รู้สึกสนุกได้ทั้ง
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความรู้ที่ได้เรียนมาค่ะได้ลงมือทำกิจกรรมเองยิ่งสนุกมาก ๆ กว่าตอนเรียนแบบ
ธรรมดาที่จะต้องมานั่งฟังครู อธิบายและก็ให้ทำงานหลังจากนั้นก็สั่งการบ้านน่าเบื่อสุดๆ แบบนี้เด็กไม่ได้
ความคิดสร้างสรรค์ได้แค่ความรู้ 3) รู้สึกสนุกเพราะกิจกรรมนั้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทำให้เด็กได้มีความคิดมาก
ขึ้นและกล้าแสดงออกกับสังคมกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองเป็น เช่น เป็นฮีโร่ เป็นต้น และมีความสามัคคีต่อกลุ่มของ
ตนเอง 4) รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับคณิตศาสตร์สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีสามารถฝึกคิดเลขได้
มากขึ้นง่ายขึ้นไม่เครียด 5) รู้สึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ได้ลงมือทำกิจกรรมเช่นซุปเปอร์ ฮีโร่ ไปด
รีมเวิลด์และการหารลงตัวของตัวเลขและอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเพื่อจะได้มีความคิด 6) ได้ฝึกคิดได้เร็วโดย
ไม่ต้องท่องจำแบบเดิมทำแบบนี้ทำให้จำง่ายสนุก 7) รู้สึกสนุกสนานได้ฝึกความคิดมากขึ้นได้ในการหารลงตัว 8)
ได้ความสนุกสนานและมีความเรียบง่ายมากขึ้นทำให้รู้สึ กไม่เครียดกับการเรียนแบบปกติ ที่ทำให้เรา ไม่ยาก
กลับเป็นว่าอยากเรียนมากขึ้น 9) กิจกรรมคณิตศาสตร์นี้มีความสนุกสนาน กิจกรรมไม่ทำให้เครียดและรู้สึกยาก
กับคณิตศาสตร์
2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิง
รุกด้านครูผู้สอน พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (  = 4.70 , S.D.=0.50)
และเมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ครูให้คำอธิบายต่อข้อซักถาม
ด้วยความเต็มใจและถูกต้อง (  = 4.80 , S.D.=0.41) รองลงมา ได้แก่ ครูมีความเป็นกลาง ยุติธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ (  = 4.75 , S.D.= 0.44) และครูมีความสุภาพเป็นมิตรต่อผู้เรียน (  =4.70 , S.D.=0.47) ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นด้านครูผู้สอน พบว่า นักเรียนรู้สึกอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นจากการสอนของครู
ที่ทำให้นักเรียนได้ความรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์ ได้เรียนอย่างสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน ดังความ
คิดเห็นของนักเรียนผู้ให้สัมภาษณ์ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 1) รู้สึกว่าเราเรียนคณิตศาสตร์ไม่
เก่ง แต่ครูสอนเข้าใจคือพอทำได้และไม่ยากเท่าไหร่ 2) ได้ทั้งความรู้เพิ่มเติมจากการสอนแบบใหม่ของครู ได้ใช้
จินตนาการได้เรียนแล้วไม่เครียด สนุก เพราะว่าครูสอนแบบนี้ไม่มีการตีกัน และสนุกมาก 3) ครูสอนแบบนี้ทำ
ให้ไม่เครียดผ่อนคลายสนุกไปกับการเล่นเกมการได้รางวัล
3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิง
รุกด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (  = 4.69,
S.D=0.57) และเมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ สื่อการเรียนการ
สอนมีความทัน สมัย (  = 4.80, S.D.=0.52) รองลงมา ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ความหลากหลาย (  = 4.70,
S.D.=0.57) และสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอ (  = 4.70, S.D=0.57) ซึ่งจากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับประเด็นด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมจาก

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- 91 –

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2563

กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การ์ตูน ซุปเปอร์ฮีโร่ ที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน รวมถึงการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ทำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น
ดังความคิดเห็นของนักเรียนผู้ให้สัมภาษณ์ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 1) ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่และ
ได้ทำตัวการ์ตูน ได้ฝึกคิดเรื่องการบวกการลบการหารการคูณการทำแบบคิด จำนวนได้มากขึ้น บางอย่ างก็ง่าย
จนทำได้บ้าง และบางอย่างทำไม่ได้บ้างแต่ก็พอทำได้ 2) รู้สึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์มีตัวการ์ตูนเข้า
มาด้วยทำให้อยากเรียนและอยากทำกิจกรรมมากขึ้น 3) การเอามาทำเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์และได้ออกไป
นอกห้องเรียนทำให้คณิตศาสตร์สนุกขึ้นมากๆ และจำง่ายและได้ฝึกคิดเลขไปในตัวด้วยทำให้บวกลบคูณหารจำ
ง่ายมาก
4. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิง
รุกด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (  =4.66 ,
S.D.=0.54) และเมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการการ
จัดการเรียนรู้ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย (  =4.80 , S.D.= 0.41) รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ ( 
= 4.70, S.D=0.47) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมและหลากหลายวิธี (  = 4.70, S.D.=0.57) ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชา
คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน เกิดทักษะความรู้ ได้พัฒนากระบวนการคิด รู้รักความสามัคคี และความกล้า
แสดงออกมากขึ้น ดังความคิดเห็นของนักเรียนผู้ให้สัมภาษณ์ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 1) รู้สึก
ว่าไม่ยากและไม่ง่าย เพราะแต่ละครั้งที่ทำรู้สึกว่าสนุกคือไม่เครียดมันร่าเริงแล้วมีความสามัคคีในทีม 2) ทั้งง่าย
ทั้งสนุกไม่ยากและได้ความรู้จากการได้ทำกิจกรรม ได้ฝึกทักษะความคิดความสามัคคีของกันและกัน ได้เรียนใน
แบบที่ไม่ค่อยเรียนบ่อยๆ ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะทำแบบนี้ทุกวัน 3) หาตัวเลขได้ง่ายขึ้นคิดเลขได้ง่ายขึ้นเข้าใจกับ
ตัวเลขและคิดได้ง่ายขึ้น 4) สนุกและได้ความรู้ง่ายกว่าการเรียนธรรมดาและเข้าใจง่ายและได้เรียนนอกสถานที่
บางครั้งแล้วก็มีความกล้าแสดงออก 5) เป็นการเรียนแบบใหม่ให้เด็กได้คิด ความคิดสนุกสนานในการเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามประเด็นได้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์ในด้านคุณภาพการเรียนรู้ พบว่า
นักเรีย นเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับความรู้และเกิดทักษะ เกิดกระบวนการคิด มีความคิด
สร้างสรรค์ จากการลงมือปฏิบัติ รู้สึกมีความสุข สนุกในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาจเป็นเพราะวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและได้ฝึกทักษะการคิดมากขึ้น โดยมีสถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียนและเป็นสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน ทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน โดยแนวทางในการสอนของครูที่ใช้ในการสอน คือ แนวทางการสอนด้ วยวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) ตามแนวคิดของไมตรี อินประสิทธิ์ (2557) ที่กล่าวว่า วิธีการแบบเปิดเป็นนวัตกรรมอย่าง
หนึ่งสำหรับการสอนโดยให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะความแตกต่างทางด้านการ
สอน ซึ่งวิธีการแบบเปิดเป็นแนวทางการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันใช้วิธีการคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ งานวิจัย ของอรษา เจริญยิ่ง (2560) ที่ผลการวิจัย พบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุ ก (Active Learning) ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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เพราะในการแก้ปัญหานั้นต้องอาศัยแนวคิดจากหลายคนจึงจะช่วยให้นักเรียนสามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดขึ้นจากนักเรียนในกลุ่มนั่นเอง การทำกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มช่วยให้นักเรี ยน
อ่อนได้เรียนรู้แนวคิดในการแก้ปัญหาจากเพื่อนในกลุ่มทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ความสำเร็จของการทำ
กิจกรรมทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่อไป
ในระหว่างที่นักเรียนดำเนินการแก้ปัญหาโดยการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะนักเรียนอ่อน ซึ่งมีผลดีต่อการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาเจคติที่ดีขึ้นต่อคุณภาพของการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของตนเอง
2. จากผลวิจัยเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้านครูผู้สอน สิ่งที่นักเรียนได้สะท้อนให้เห็นชัดเจน คือ นักเรียนรู้สึกอยากเรียน
คณิตศาสตร์มากขึ้น จากการสอนของครูที่ทำให้นักเรียนได้ความรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์ ได้เรียนอย่าง
สนุกสนาน มีความสุขการเรียน เนื่องมาจากครูผู้สอนได้ปรับบทบาทและพฤติกรรมการสอนจากเดิมที่เป็นผู้ให้
ความรู้มาเป็นผู้นำเสนอสถานการณ์และสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูมีหน้าที่คอย
สังเกตและให้คำแนะนำช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้เรียนเกิ ดความยุ่งยากในการเรียน โดยครูให้ความสำคัญกับวิธีการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนและฝึกให้ผู้เรียนได้นำเสนอสิ่งที่ตนเองได้แก้ปัญหาจึงทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชา สำราญใจ (2552) ที่ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. จากผลวิจัยเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรีย นรู้แบบเชิงรุกด้านสื่อ การเรีย นการสอน พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้ด้ว ยสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมจากกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน รวมถึงการเรียนรู้นอก
ห้ อ งเรี ย น เกิ ด บรรยากาศการเรี ย นรู้ ท ี่ ส นุ ก สนาน ทำให้ ส ามารถเรีย นรู ้แ ละเข้า ใจคณิ ต ศาสตร์ ม ากขึ้น
เนื่องมาจากครูปรับวิธีการการสอนที่เน้นทักษะในการคิดของผู้เรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่ครูจะต้องใช้
ในการนำเสนอสถานการณ์และสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าว โดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาจากสื่อที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและการกำหนดสถานการณ์ปัญหา จึงทำให้บรรยากาศในการเรียนเกิดความ
สนุ ก สนานผู ้ เ รี ย นรู ้ ส ึ ก มี ค วามสุ ข ในการเรี ย น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของจิ ต รลดา จิ ต รกุ ล (2559)
ที่ผลการวิจัย พบว่า การใช้สื่อรูปธรรมส่งผลให้นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจเนื้อหาเรื่องปริมาตรได้มากขึ้น
เนื่องจากการใช้สื่อรูปธรรมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและสร้าง
สื่อการเรียนเองเกิดความกล้าแสดงออกและเกิดความสนุกสนานในการเรียน
4. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรีย นรู้แบบเชิงรุกด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
วิชาคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน เกิดทักษะความรู้ ได้พัฒนากระบวนการคิด รู้รักความสามัค คี และความ
กล้าแสดงออกมากขึ้น เนื่องมาจากการที่ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมแบบเชิงรุกและเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม
กลุ่ม ให้ผู้เรียนออกมาแสดงความคิดเห็น ของตนเอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดกับครูและเพื่อนในห้อ ง
นอกจากนี้ผู้สอนยังมีการจัดลำดับขั้นตอนสถานการณ์อย่างเป็ นลำดับจากเนื้อหาที่ง่ายไปยาก เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
ได้เกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ซึ่ง Bonwell J.A.
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Eison (1991) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป และสอดคล้องกับ ไชยยศ
เรืองสุวรรณ (2553) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ Active Learning เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทาง
สมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนมีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันผู้เรียนได้ เรียนรู้
ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
องค์ความรู้การวิจัย
องค์ความรู้การวิจัยเป็น การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพการเรียนรู้ 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านสื่อ
การเรียนการสอน 4) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย
จากภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย อธิบายได้ดังนี้
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
เป็นการศึกษารูปแบบการสอนที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ สรุปเป็น 4 ประการ ได้แก่
1. การจัดการเรีย นรู้แบบเชิงรุกด้านคุณภาพการเรียนรู้ ทำให้ นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับความรู้และเกิดทักษะ เกิดกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ จากการลงมือปฏิบัติ รู้สึกมี
ความสุข สนุกในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้านครูผู้สอน ทำให้นักเรียนรู้สึกอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นจาก
การสอนของครูที่ทำให้นักเรียนได้ความรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์ได้เรียนอย่างสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน
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3. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้านสื่อการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมจากกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน รวมถึงการเรียนรู้
นอกห้องเรียน เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานทำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น
4. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน เกิดทักษะความรู้ ได้พัฒนากระบวนการคิด รู้รักความสามัคคี และ
ความกล้าแสดงออกมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของหลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก ด้านคุณภาพการเรียนรู้ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากง่ายไปหายากตามลำดับ ดังนั้น ควรมีการวางแผนและการวิเคราะห์เนื้อหาที่ ชัดเจนในการจั ด
กิจกรรมให้เป็นลำดับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน จากเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยากและปรับระยะเวลาให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของหลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกด้านครูผู้สอน พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ครูให้ความสนใจต่อผู้เรียนทุก
คน ดังนั้น ครูผู้สอนควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถทำให้
ผู้เรียนสนใจและสามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจมากขึ้น เพื่อ ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม โดยมีครูเป็นผู้ให้
คำปรึกษาอย่างทั่วถึงตลอดการทำกิจกรรม
1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของหลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า รายการที่ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ บรรยากาศ
ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ควรมีการปรับบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องราว
โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการสอนของครู ซึ่งอาจปรับเพิ่มสื่อการสอนและวิธีการใช้สื่อ
รวมถึงการพาออกนอกสถานที่ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของหลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียน
สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น ควรมีการปรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นลำดับขั้นตอนฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
การดำเนินชีวิตโดยอาจยกตัวอย่างการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงไปสู่การใช้ชีวิตประจำวัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเจตคติในรายวิชาอื่นๆ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
2.2 ควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อศึกษาเจต
คติต่อรายวิชาคณิตศาสตร์
2.3 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ในด้านอื่นๆ และนำไป
วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
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