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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน
นักเรียน 30 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active
Learning วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย t-test
Dependent Sample
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.95,
S.D. = 0.19)
ค�ำส�ำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, กระบวนการทางคณิตศาสตร์, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, Active Learning
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ABSTRACT
The objectives of this research were to compare learning achievement according to mathematical process
before and after implementing a learning activity package based on the active learning concept for Prathomsuksa 4
students and to explore the students’ opinions on the learning package. The samples consisted of 30 Prathomsuksa
4 students at Baankaonoisamakkee School, in the second semester of the 2019 academic year which obtained by
using the cluster random sampling method. The research instruments consisted of the learning activity package,
a learning achievement test, and a satisfaction measurement with the learning activity package. The data were
statistically analyzed for mean and standard deviation and the t-test Dependent Sample was used to test the
hypotheses.
The research results revealed that the students’ learning achievement after learning with the learning
activity package was statistically higher before learning at the significance level of .05, and the students’ satisfaction
with the learning package in general was at the highest level ( x =4.95, S.D.= 0.19).
KEYWORDS: Learning Achievement, Mathematical Process, Learning Activity Package, Active Learning
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บทน�ำ

การเปลีย่ นแปลงของสังคมในปัจจุบนั ท�ำให้เกิดการ
ปรับตัวเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ เป็นต้น (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2561) ดังนัน้
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) มุง่ เพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนการศึกษา
ไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560) ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก�ำหนดไว้ว่าการ
จัดการศึกษาต้องเน้นความรูท้ งั้ ทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
ด้านภาษาอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความส�ำคัญต่อการจัดการ
เรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2552) คณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการน�ำความรูด้ า้ นทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทงั้ 5 ทักษะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Proficiency ประกอบ
ด้วย 1) การแก้ปัญหา 2) การให้เหตุผล 3) การสื่อสาร
สื่อความหมายและการน�ำเสนอ 4) การเชื่อมโยง และ
5) การคิดริเริม่ สร้างสรรค์) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของผูเ้ รียน
(อัมพร ม้าคนอง, 2559) พัฒนาให้มผี เู้ รียนมีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบมีเหตุผล มีแบบแผน
ช่วยวางแผนและคาดการณ์การตัดสินใจในชีวติ ประจ�ำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
จากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
จังหวัดสระแก้ว ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2558 – 2560)
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบคิดเป็นร้อยละ
47.88 ร้อยละ 45.96 ร้อยละ 36.03 ตามล�ำดับ (กลุ่มงาน
วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา, 2558, 2559, 2560)
ซึง่ ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศและค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียน
ก�ำหนดไว้ตอ้ งเกินร้อยละ 50 ของคะแนนเฉลีย่ และมีแนวโน้ม
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ทีอ่ าจลดลงทุกปี สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนยังไม่ประสบความส�ำเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาเหตุอาจเป็นเพราะว่าผู้สอน
ขาดองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจ หรือขาดเทคนิคการจัดการ
เรียนรูท้ เี่ หมาะสม (โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี, 2561) จึง
ต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพตาม
ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน ตลอดจนสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการ
จัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ได้พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) เรียกว่า “ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
หรือ 3R และ 4C” (วิจารณ์ พานิช, 2555) ปรับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้และการสร้าง
นวัตกรรมผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning
by Doing) แบบ Active Learning โดยออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผ้เู รียนฝึกทักษะต่าง ๆ พร้อมกันในกิจกรรมเดียว
ผ่านการแนะน�ำของผู้สอน (Coaching) และหลักการเรียนรู้
สมัยใหม่ “Teach Less, Learn More” (พิมพันธ์ เตชะคุปต์,
2558) ซึง่ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553) ได้กล่าวไว้วา่ Active
Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดขัน้ สูง (Higher Order Learning Level) ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่าด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้สอนผ่านการปฏิบัติท�ำให้
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ทคี่ งทนและนานกว่า Passive Learning
(วิชัย เสวกงาม, 2559) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นสื่อประสมรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยจัดเนือ้ หาและประสบการณ์
ที่ต้องการพัฒนาประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่จัดเป็น
ชุด ๆ ตามที่ผู้สอนก�ำหนดทัง้ ในรูปของวัสดุอุปกรณ์และ
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ตามทฤษฎีการเรียนรู้และตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนนํา
ไปใช้ เพือ่ ช่วยให้ผ้สู อนสามารถถ่ายทอดเนือ้ หาทีซ่ บั ซ้อน
ได้ง่ายขึน้ เปิดโอกาสให้ผ้เู รียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ แก้ปัญหาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ตามความสนใจซึง่ สามารถศึกษานอกเวลา
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เรียนได้ดี ท�ำให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้อีกด้วย
(พิมประภา อินต๊ะหล่อ, 2553; กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์,
2554; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553) สอดคล้องการศึกษา
ของสิทธิพงษ์ สุพรม (2561) ทีพ่ บว่าการเรียนรูแ้ บบ Active
Learning และชุดกิจกรรมการเรียนรู้มคี วามเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู ขึน้ บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีส้ ามารถพัฒนา
ทักษะตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์และกระตุน้ ความสนใจ
ของผู้เรียนให้มคี วามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตลอดจน
ความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ (ธนิต ตะเคียนเกลี้ยง,
2559; ชุมพล สุวเิ ชียร, 2561; สุชาดา แก้วพิกุล, 2555;
สุมิตตา พูลสุขเสริม, 2559; อรสา จังหวัดสุข, 2554;
Dagley, 2018)
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ การจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิด Active Learning ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะน�ำรูปแบบชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผูส้ อนให้มปี ระสิทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning

สมมุติฐานการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learing
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผู้วิจัยก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้
ดังภาพที่ 1
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด Active Learning
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Group)
2. การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ กมเป็ น ฐาน (Games Based
		 Learning)
3. การใช้การ์ดรูปภาพ (Card Sorts)
4. การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing)
5. เทคนิ ค สร้ า งแบบทดสอบโดยผู ้ เ รี ย น (Student
		 Generate Exam)
6. เทคนิคทบทวนโดยผู้เรียน (Student Led Review
		 Session)
7. เทคนิคนิทรรศการแสดงผลงาน (Gallery Walk)
8. เทคนิคการระดมความคิด (Brainstorming)
9. เทคนิคการท�ำนาย สังเกต และอธิบาย (Predict and
		 Observe Explain)
10. เทคนิคการใช้เกม (Games)
11. เทคนิคการบันทึกความรู้ (Got Need and Exit Ticket)
12. การเรียนรูแ้ บบการสะท้อนคิด (Student’s Reflections)
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active
Learning ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. ทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3. ทักษะการสือ่ สาร สือ่ ความหมาย และการน�ำเสนอ
4. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
5. ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงทดลองแบบศึกษา
กลุ่มเดียว โดยทดสอบก่อนและหลังเรียน (One group
Pretest – Posttest Design)
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต�ำบลหนองหว้า อ�ำเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทีศ่ กึ ษาภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 8 โรงเรียน รวม 280 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
เขาน้อยสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หนองหว้า ต�ำบลหนองหว้า อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว ทีศ่ กึ ษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน
1 ห้องเรียน ทั้งหมด 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active
Learning ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 แบบปรนัยและแบบอัตนัย
3. แบบวัดความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active
Learning ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 มีขนั้ ตอน
ดังนี้
		 1.1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรกลุม่
สาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning
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		 1.2 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ทีส่ ง่ เสริมกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 20 กิจกรรม
กิจกรรมละ 1 ชัว่ โมง ประกอบด้วยชือ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์
ความรู้พนื้ ฐานที่มมี าก่อน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตามกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
		 1.3 น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด Active
Learning ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
		 1.4 น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด Active
Learning ทีผ่ า่ นการพิจารณาอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและ
การสอน 3 ท่าน และด้านการสอนคณิตศาสตร์ 2 ท่าน เพือ่
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา แล้วน�ำมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างเนือ้ หากับวัตถุประสงค์ (index of Item
Objective Congruence: IOC) (สมโภชน์ อเนกสุข, 2554) ได้
ค่า IOC เท่ากับ 1.00 และหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ฯ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า

5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) พบว่า
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.66
		 1.5 น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
ต�ำบลหนองหว้า อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ทีไ่ ม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มีนาคม
2562 จ�ำนวน 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยสังเกตและจดบันทึก
ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมยิง่ ขึน้ พบว่า
ต้องปรับปรุงภาษาและความชัดเจนขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจยิ่งขึ้น ตลอดจน
ปรับเนือ้ หาให้เหมาะสมกับเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning
		 1.6 น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด Active
Learning ที่ผ่านการไปทดลองใช้ (Try Out) ดังตารางที่ 1
ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

ตารางที่ 1 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
ชื่อกิจกรรม
เนื้อหา
วิธีการจัดกิจกรรม/เทคนิคการสอน
สื่อ/กิจกรรม
1 เกมวัดดวง
การบวก
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
บัตรภาพปริศนา
การลบ
2. การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
จ�ำนวนไม่เกิน 100,000 3. กิจกรรมการ์ดรูปภาพ
2 ตาต่อตา
ฟันต่อฟัน

การบวก
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การลบ
2. การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
จ�ำนวนไม่เกิน 100,000 3. เทคนิคสร้างแบบทดสอบโดยผู้เรียน

บัตรเกมส่งสาส์น

3 มองต่างมุม

มุม การอ่านชื่อมุม และ 1. เทคนิคทบทวนโดยผู้เรียน
การสร้างมุม
2. เทคนิคนิทรรศการแสดงผลงาน

ใบงานที่ 3 มองต่างมุม

4 โคนัน
ยอดนักสืบ

การคูณ
การหาร

5 ศิลปะสร้างสรรค์ รูปเรขาคณิต
6 ต่ออวัยวะ

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ใบงานที่ 4
2. เทคนิคการท�ำนาย สังเกต และอธิบาย โคนันยอดนักสืบ

1. เทคนิคทบทวนโดยผู้เรียน
2. เทคนิคนิทรรศการแสดงผลงาน
รูปสามเหลี่ยมมุม
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ฉากการหาความยาว 2. การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
รอบรูป
3. เทคนิคการระดมสมอง

ใบงานที่ 5
ศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมต่ออวัยวะ
หาความยาว
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชื่อกิจกรรม
7 รวมให้ไว
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เนื้อหา
วิธีการจัดกิจกรรม/เทคนิคการสอน
สื่อ/กิจกรรม
การบวก การลบ
1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ใบงานที่ 7 รวมให้ไว
จ�ำนวนไม่เกิน 100,000 2.เทคนิคการทบทวนโดยผู้เรียน

8 ถ้าไม่ใช่
ต้องใกล้เคียง

เลขโดด
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ค่าของเลขโดดในแต่ละ 2. เทคนิคการใช้เกม
หลัก
3. เทคนิคการระดมสมอง

ใบงานที่ 8
ถ้าไม่ใช่ต้องใกล้เคียง

9 เรียงให้ไว

การเปรียบเทียบจ�ำนวน 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
และการเรียงล�ำดับจ�ำนวน 2. เทคนิคการใช้เกม
3. เทคนิคสร้างแบบทดสอบโดยผู้เรียน

ใบงานที่ 9 เรียงให้ไว

10 เกมเศรษฐี
การคูณหาร
11 ช่วยเหลือตัว
ประกัน

การบวก การลบ การ
คูณและหารจ�ำนวนนับ
การบวก การลบจ�ำนวน
ไม่เกิน 100,000

เกมเศรษฐี
การคูณ การหาร
ใบงานที่ 11
ช่วยเหลือตัวประกัน

12 อัจฉริยะข้าม
โลก

การบวก การลบ การ 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
คูณและหารจ�ำนวนนับ 2. เทคนิคการท�ำนาย สังเกต และอธิบาย
3. เทคนิคการระดมความคิด
การวั ด ความยาว และ 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การประมาณค่า
2. เทคนิคการท�ำนาย การสังเกต และอธิบาย
3. เทคนิคการบันทึกความรู้
4. เทคนิคการใช้เกม
การบวก
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
จ�ำนวนไม่เกิน 100,000 2. การระดมความคิด
และมุม
3. การเรียนรู้แบบการสะท้อนคิด

ใบงานที่ 12
อัจฉริยะข้ามโลก

จ�ำนวนนับ

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. เทคนิคการระดมความคิด
3. เทคนิคการใช้เกม
16 ผลรวม
การบวก จ�ำนวนไม่เกิน 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
มหัศจรรย์
100,000 และ 0
2. เทคนิคการระดมความคิด
17 ไขปริศนาโจทย์ การบวก การลบ
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
คณิต
จ�ำนวนไม่เกิน 100,000 2. เทคนิคการระดมความคิด

เกมเลื่อนสลับสี

18 ซูโดกุ 6x6

เกมซูโดกุ 6x6 ช่อง

13 ระเนระนาด

14 จัตุรัส
มหัศจรรย์
15 เลื่อนสลับสี

19 STAR คิดสนุก

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. เทคนิคการใช้เกม
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. เทคนิคการระดมความคิด

การเรียงล�ำดับจ�ำนวน 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. เทคนิคการระดมความคิด
การบวก จ�ำนวนไม่เกิน 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
100,000 และการเรียง 2. เทคนิคการระดมความคิด
ล�ำดับ

ใบงานที่ 13
ระเนระนาด

ใบงานที่ 14
จัตุรัสมหัศจรรย์

เกมเลื่อนตัวเลข
เกมไขปริ ศ นาโจทย์
คณิต

เกม STAR คิดสนุก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชื่อกิจกรรม
เนื้อหา
วิธีการจัดกิจกรรม/เทคนิคการสอน
สื่อ/กิจกรรม
20 โ ด มิ โ น ค ณิ ต การบวก การลบ การคูณ 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดมิโนคณิตสามเหลีย่ ม
สามเหลี่ยม
และการหาร
2. เทคนิคการระดมความคิด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีขั้นตอนดังนี้
		 2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และการสร้างแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์
		 2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 2 ฉบับ
เป็นแบบปรนัยและอัตนัย ประกอบด้วย
				2.2.1 แบบปรนัยเป็นแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน จ�ำนวน 40 ข้อ
				2.2.2 แบบอัตนัยเป็นแบบทดสอบระหว่าง
เรียนเกีย่ วกับผลสัมฤทธิต์ ามกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
จัดทดสอบหลังการสอน
		 2.3 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฯ ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
		 2.4 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฯ ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร
และการสอน 3 ท่าน และด้านการสอนคณิตศาสตร์ 2
ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้วหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (index
of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC แบบ
ปรนัยทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 และแบบอัตนัยทัง้ ฉบับ ได้ค่า
IOC เท่ากับ 0.85
		 2.5 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้
(Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ต�ำบล
หนองหว้า อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ ดังนี้
				2.5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนฯ แบบปรนัย ได้ค่าความยากง่าย (p) ได้ค่า
เท่ากับ 0.77 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ได้ค่าเท่ากับ 0.56 และ
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ด
สัน เท่ากับ 0.97
				2.5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนฯ ได้ค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าเท่ากับ 0.68 ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนก (r) ได้ค่าเท่ากับ 0.96 และค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค
เท่ากับ 0.77
		 2.6 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฯ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์และน�ำไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
คณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
		 3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการ
สร้างแบบวัดความพึงพอใจ
		 3.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 21 ข้อ
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ
		 3.3 น�ำแบบวัดความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การเรียนฯ
ที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการสอน 3 ท่าน และ
ด้านการสอนคณิตศาสตร์ 2 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับวัตถุประสงค์ (index of Item Objective Congruence:
IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
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		 3.4 น�ำแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้
(Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดความพึงพอใจเท่ากับ 0.96
		 3.5 น�ำแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนฯ จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์แล้วน�ำไปใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลีย่ ( x ) ส่วนเบีย่ งเบน
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มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ t-test
แบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Sample)

ผลการวิจัย

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทเี่ รียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
		 1.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้วย
แบบทดสอบแบบปรนัย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบวนการคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้วยแบบทดสอบปรนัย
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

* p ≤.05

n
30
30

คะแนนเต็ม
40
40

x

25.37
34.70

		 จากตารางที1่ การทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนตามกระบวนการคณิตศาสตร์กอ่ นเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
ด้วยแบบทดสอบปรนัย คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
เท่ากับ 25.37 คะแนน (S.D. = 2.25) และหลังเรียนเท่ากับ
34.70 คะแนน (S.D. = 1.77)
		 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อน

S.D
2.25
1.77

∑D

∑D2

t

p

280

2748

23.72*

.00

เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์กอ่ นเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
ด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัย ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบวนการคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้วยแบบทดสอบอัตนัย
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตาม
คะแนน ก่อนเรียน
หลังเรียน
n
∑D ∑D2
t
p
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เต็ม
S.D
S.D
x
x
การแก้ปัญหา
30 30
16.80 2.75 24.77 1.81 239 2221 13.19* .00
การให้เหตุผล
30 20
9.50 2.17 18.70 1.36 285 2764 18.09* .00
การสื่อสาร สื่อความหมาย 30
และน�ำเสนอ
การเชื่อมโยง
30
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
30

* p ≤ .05

30

11.23

2.25 26.87 2.01 496 7617 27.31*

.00

30
25

13.27
12.43

1.76 24.83 1.82 398 745 29.32*
2.87 24.07 1.25 349 7335 20.63

.00
.00
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		 จากตารางที่ 2 การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามกระบวนการคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active
Learning ด้วยแบบทดสอบอัตนัย ข้อละ 30 คะแนน นักเรียน
มีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแยกตามทักษะ ดังนี้
		 1) ด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
เท่ากับ 16.80 คะแนน (S.D.=2.75) และหลังเรียนเท่ากับ
24.77 คะแนน (S.D. = 1.81)
		 2) ด้านทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
เท่ากับ 9.50 คะแนน (S.D.= 2.17) และหลังเรียนเท่ากับ
18.70 คะแนน (S.D. = 1.36)
		 3) ด้านทักษะการสือ่ สาร สือ่ ความหมาย และ
น�ำเสนอทางคณิตศาสตร์นกั เรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 11.23 คะแนน (S.D.=2.25)
และหลังเรียนเท่ากับ 26.87 คะแนน (S.D.=2.01)

		 4) ด้านทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
เท่ากับ 13.27 คะแนน (S.D. = 1.76) และหลังเรียนเท่ากับ
24.83 คะแนน (S.D. = 1.82)
		 5) ด้านทักษะการคิดริเริ่มทางคณิตศาสตร์
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
เท่ากับ 12.43 คะแนน (S.D. = 2.87) และหลังเรียนเท่ากับ
24.07 คะแนน (S.D. = 1.25)
		 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด Active
Learning แยกตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ดัง
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning
ประเด็นการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
4.99
0.03
มากที่สุด
ด้านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.90

0.26

มากที่สุด

ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.98

0.12

มากที่สุด

ด้านประโยชน์ท่ไี ด้รับ

4.92

0.36

มากที่สุด

4.95

0.19

มากที่สุด

ภาพรวม
จากตารางที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
แนวคิด Active Learning ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( x = 4.95, S.D. = 0.19) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.99,
S.D.=0.03) รองลงมา ได้แก่ ด้านบรรยากาศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
( x = 4.98, S.D.= 0.12) ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั ( x =4.92,

S.D. = 0.36) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.90, S.D.=0.26)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล�ำดับ

สรุปผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทีเ่ รียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมติฐานการวิจัย
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2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด

การอภิปรายผลการวิจัย

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าชุด
การเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่สร้างขึ้น ผู้วิจัย
ได้ออกแบบโดยใช้การจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายให้เหมาะ
สมกับเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม ได้แก่ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative Group) การเรียนรู้โดยใช้เกม
เป็นฐาน (Games Based Learning) การใช้การ์ดรูปภาพ
(Card Sorts) การเรียนรูโ้ ดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing)
เทคนิคสร้างแบบทดสอบโดยผู้เรียน (Student Generate
Exam) เทคนิคทบทวนโดยผู้เรียน (Student Led Review
Session) เทคนิคนิทรรศการแสดงผลงาน (Gallery Walk)
เทคนิคการระดมความคิด (Brainstorming) เทคนิคการ
ท�ำนาย สังเกต และอธิบาย (Predict and Observe Explain)
เทคนิคการใช้เกม (Games) เทคนิคการบันทึกความรู้ (Got
Need and Exit Ticket) การเรียนรู้แบบการสะท้อนคิด
(Student’s Reflections) ซึง่ รูปแบบการจัดกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำ
มาใช้จะเน้นการเรียนรู้ทตี่ ้องลงมือปฏิบตั ิ คิดค้น วิเคราะห์
และสังเคราะห์การหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรมท�ำให้
เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในตัว
ผูเ้ รียน รวมทัง้ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับทีส่ งู ขึน้ และผู้เรียนสามารถน�ำ
ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ สอดคล้องกับไชยยศ เรืองสุวรรณ
(2553) ได้กล่าวไว้วา่ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้
ทีม่ ่งุ ให้เกิดการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขัน้ สูง (Higher
Order Learning Level) ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า ผ่านการปฏิบัติและการ
ท�ำงานร่วมกันของผูเ้ รียน สามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ทจี่ ำ� เป็นต่อการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจ�ำผลการเรียนรู้ทคี่ งทนและ
นานกว่าแบบ Passive Learning (วิชัย เสวกงาม, 2559)
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สอดคล้องกับอรษา เจริญยิง่ (2559) ได้ศกึ ษาการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องคู่
อันดับและกราฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) พบว่าชุดกิจกรรม
ที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนได้ ท�ำนองเดียวกับอรสา จังหวัดสุข
(2554) ได้ศกึ ษากระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาควบคู่
กับเทคนิคการวิเคราะห์ การแลกเปลีย่ นความคิดระหว่าง
กันและการแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ พบว่า
ชุดกิจกรรมที่สร้างขึน้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้ เช่นเดียวกับ สุชาดา
แก้วพิกลุ (2555) ได้ศกึ ษาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ดว้ ยเทคนิคการเรียนรูแ้ บบร่วมมือตามแนวคิด
Active Learning สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับธนิต ตะเคียนเกลีย้ ง (2559) ได้ศกึ ษาพบว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active
Learning พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นได้
ก�ำหนดวัตถุระสงค์ทชี่ ดั เจน เนือ้ หาในกิจกรรมการเรียนรู้
มุ่งเน้นการน�ำกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน กิจกรรมการเรียนรู้มคี วามหลากหลาย
รวมทั้งมีความยากและความง่ายตามช่วงวัยของผู้เรียน
ตลอดจนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมตลอดเวลา
ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมทั้งมีประสบการณ์ตรง
และได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ได้แบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนแบบคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน
เพือ่ ให้แต่ละกลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรูช้ ว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน
ทุกคนมีส่วนร่วม มีความสนุกสนาน ตลอดจนเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
ส่งผลให้นกั เรียนเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553)
ที่กล่าวไว้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยฝึกทักษะการ
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แสวงหาความรู้ รวมทั้งทักษะการอ่านและสรุปความรู้
ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเรียนรู้การท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ผู้สอนจะต้องใช้สื่อและวิธีการ
สอนต่าง ๆ เพือ่ กระตุ้นความสนใจให้กบั ผู้เรียน (กฤษมันต์
วัฒนาณรงค์, 2554) สอดคล้องกับชาติ คนอยู่ตระกูล,
แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี และขวัญหญิง ศรีประเสริญภาพ
(2562) ที่ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผสาน
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีส่ ร้างขึน้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คล้ายกับมนตรี วงษ์สะพาน
(2560) ที่ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้
จากท้องถิน่ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ในระดับมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกับสุนทรา ศรีวริ าช
(2559) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา พบว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก คล้ายกับเต็มดวง ปากวิเศษ (2557) ได้ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI ร่วมกับชุดการเรียนเรื่องความน่าจะเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อชุดการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การน�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
Active Learning ไปใช้ ผูส้ อนควรเลือกกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทแต่ละชั้นเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพิ่มโจทย์คณิตศาสตร์ใน
การจัดกิจกรรม เป็นต้น
2. การน�ำชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิด Active
Learning ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนและรายละเอียด
การจัดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนน�ำไปใช้และควรบันทึกผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบปัญหาและ
สิง่ ทีค่ วรปรับปรุงแก้ไข ซึง่ จะท�ำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู ้ ต ามแนวคิด
Active Learning มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
บางกิจกรรมอาจใช้เวลามาก ผูส้ อนสามารถปรับเวลาและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้สื่อที่มีเสียงและภาพ
เคลือ่ นไหวเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ชุด
กิจกรรมตามแนวคิด Active Learning กับกิจกรรมการเรียนรู้
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
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