
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์เชิงรุกเพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 เร่ือง กฎเกณฑ์เบือ้งต้นเกีย่วกบัการนับ ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

        สุภมิต  จันดีวงษ์* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเ ร่ือง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัการนบั ของนกัเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี”  วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เชิงรุก  เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่นักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นนทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 30 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random 

sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง 

กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 

และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงผ่านการหา

ประสิทธิภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยใช้สถิติ Dependent Samples t-test คาํนวณดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูป 

ผลการศึกษาวจิยัพบวา่  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้

เก่ียวกบัการนบั ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียน 

 

________________________ 

*นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



คําสําคัญ : ไดแ้ก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ในระดบัมาก ( 4.31x = )  

 

บทนํา 

คณิตศาสตร์มีความสําคัญยิ่งต่อกระบวนการคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์และคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

สถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ทาํให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจและแกปั้ญหาได้

อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ในแง่ของสังคมนั้นคณิตศาสตร์จะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการ

สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมต่างๆเพื่ออาํนวยความสะดวกและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ แมว้า่คณิตศาสตร์จะเป็นวิชาท่ีมีความสําคญั การจดัการศึกษาคณิตศาสตร์ของ

ประเทศไทยยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร มีนกัเรียนไม่น้อยท่ีขาดทกัษะกระบวนการทั้งการ

คิด การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสารและนาํเสนอแนวคิด และเช่ือมโยงเน้ือหา และความคิด

สร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถนาํความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555, หนา้ 1) 

การใชค้าํถามเป็นเทคนิคสาํคญัในการเสาะแสวงหาความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นกลวิธีการ

สอนรูปแบบหน่ึงของ Active Learning ท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการคิด การตีความ การ

ไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิด สามารถนําไปสู่การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงการจัดการ

กระบวนการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี การถามจึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้ผูเ้รียน

สร้างความรู้ ความเขา้ใจและพฒันาความคิดใหม่ๆโดยกระบวนการถามจะช่วยขยายทกัษะการคิด 

ทาํความเขา้ใจให้กระจ่างได ้ขอ้มูลป้อนกลบัทั้งดา้นการเรียนการสอน ก่อให้เกิดการทบทวน การ

เช่ือมโยงระหว่างความคิดต่างๆส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความทา้ทาย โดยบทบาท

ผูเ้รียน จะเรียนรู้จากคิดเพื่อสร้างขอ้คาํถามและคาํตอบดว้ยตนเอง  นอกจากน้ีการตั้งคาํถามยงัเป็น

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการทางความคิดของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะป้อนคาํถามใน

ลกัษณะต่างๆท่ีเป็นคาํถามท่ีดีสามารถพฒันาความคิดผูเ้รียน ถามเพื่อให้ผูเ้รียนใช้ความคิดเชิง

เหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่าเพื่อจะตอบคาํถามเหล่านั้น (จิราภา อรรถ

พร, 2554, หนา้ 26-27) 



ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ของนกัเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นอ้มเกลา้ นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการ

นบัโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เชิงรุก 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก  

เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

สมมุติฐานการวจัิย 

 1.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก 

เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียน 

 2.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก เร่ือง 

กฏเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 128 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาสุ่มจากประชากร โดยวธีิแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี อาํเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน 30 คน 

 

 



ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระ(Independent Variables) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก

(Active Learning) เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

2. ตวัแปรตาม(Dependent Variables) คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้

เก่ียวกับการนับด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   

ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก  เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ

นบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการงานวจัิย 

 1. ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์สามารถนาํวธีิการและเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิา

คณิตศาสตร์ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการ

เรียนรู้อ่ืนๆต่อไป 

 2. เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อนกัเรียน 

 3. ผูเ้รียนมีความสามารถในการรู้คิดอยา่งเหมาะสมเม่ือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ดว้ยวธีิการ

และเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 มโนทัศน์สําคัญของการเรียนรู้เชิงรุก 

 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาหรือเสริมสร้างผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นสําหรับศตวรรษ

ท่ี 21 แนวการสอนทางหน่ึงท่ีครูสามารถใช้ได ้คือการเรียนเชิงรุก (Active Learning) การเรียนเชิง

รุกเป็นกระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งไดมี้โอกาสลงมือกระทาํมากกวา่การ

ฟังเพียงอย่างเดียว ตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโตต้อบ และการ

วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผูเ้รียนไดใ้ช้กระบวนการคิดขั้นสูง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่า แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทของ

ผูเ้รียนและผูส้อนกล่าวคือบทบาทผูเ้รียนจากการเป็นผูฟั้งเพียงอยา่งเดียว (Passive Listeners) เป็น

ผูเ้รียนท่ีกระตือรือร้น (Active Learners) มโนทศัน์สําคญัของการเรียนรู้ เชิงรุก ได้แก่ ปรัชญา 



แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุน ความหมาย ลกัษณะสําคญัและคุณค่า รูปแบบวิธี เทคนิค

การสอน และแนวทางสอน (ทววีฒัน์ วฒันกุลเจริญ, 2558) 

รูปแบบของ Active Learning 

 การจดัการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้

เกิดข้ึนได้ทั้ งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับผูเ้รียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็น

รายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ McKinney (2008) ได้เสนอ

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไดดี้ ไดแ้ก่ 

(บญัญติั ชาํนาญกิจ, 2551, หนา้82-83) 

 1. การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ให้ผูเ้รียนคิดเก่ียวกับประเด็นท่ีกําหนให้คิดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้ นให้แลกเปล่ียน

ความคิดกบัเพื่อนอีกคนละ 3-5 นาที (Pair) และนาํเสนอความคิดเห็นต่อผูเ้รียนทั้งหมด (Share) 

 2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ใหผู้เ้รียนไดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยจดักลุ่มๆละ5-6 คน 

3. การเรียนแบบทบทวนโดยผูเ้รียน (Student-led Review Sessions) คือการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้และพิจารณาขอ้สงสัยต่างๆในการปฏิบติักิจกรรม

การเรียนรู้โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีท่ีมีปัญหา 

4. การเรียนแบบใชเ้กม (Games) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนนาํเกมเขา้บูรณาการ

ในการเรียนการสอน ซ่ึงใชไ้ดท้ั้งในขั้นการนาํเขา้สู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือ

ขั้นการประเมินผล 

5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reaction to videos) คือการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอ้นความคิด

เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดดู้ อาจโดยวธีิการพดูโตต้อบกนั การเขียน หรือ การร่วมกนัสรุปเป็นรายกลุ่ม 

6. การเรียนรู้แบบโตว้าที (Student debates) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียนได้

นาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยนืยนัแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

7. การเรียนรู้แบบผูเ้รียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนสร้างแบบทดสอบจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจยั (Mini-research proposals or project) คือการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีอิงกระบวนการวิจยั โดยผูเ้รียนกาํหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการเรียนรู้ วางแผนการ



เรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะทอ้นความคิดในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ หรืออาจ

เรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (Project-based learning) หรือการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based learning) 

9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyzed Case Studies) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนไดอ่้านกรณีตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา จากนั้นให้ผูเ้รียนวิเคราะห์และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

หรือแนวทางแกปั้ญหาภายในกลุ่ม แลว้นาํเสนอความคิดเห็นต่อผูเ้รียนทั้งหมด 

10. การเรียนแบบการเขียนบนัทึก (Keeping Journals or Logs) คือการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจดบรรทุกเร่ืองราวต่างๆท่ีไดพ้บเห็น หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั รวมทั้ง

เสนอความคิดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบนัทึกท่ีเขียน 

11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนร่วมกนัผลิตจดหมายข่าวอนัประกอบดว้ย บทความ ขอ้มูลสารสนเทศ 

ข่าวสาร และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แลว้แจกจ่ายไปยงับุคคลอ่ืนๆ 

12. การเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด (Concept Mapping) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนออกแบบแผนผงัความคิด เพื่อนาํเสนอความคิดรวบยอด และความเช่ือมโยงกนัของกรอบ

ความคิดโดยการใชเ้ส้นเป็นตวัเช่ือมโยง อาจจดัทาํเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แลว้นาํเสนอผลงาน

ต่อผูเ้รียนอ่ืนๆจากนั้นเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคนอ่ืนไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ การจดัการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีกล่าวมาข้างตน้จึงสรุปได้ว่า การ

จดัการเรียนรู้เชิงรุกคือ คือรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนในรูปแบบต่างๆโดยเนน้ให้ผูเ้รียน

เป็นผูล้งมือปฏิบติัด้วยตนเอง พร้อมกับส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง ครูกระตุน้ เร้าความสนใจ ดาํเนินตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

ลักษณะของ Active learning 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2558,หนา้ 21) อภิบายถึง ลกัษณะสําคญัของการจดัการเรียน

การสอนแบบ Active learning ดงัน้ี 

 1. เป็นการเรียนการสอนท่ีพฒันาศกัยภาพทางสมอง ไดแ้ก่ การคิด การแกปั้ญหา 

และการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้

 2. เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้

สูงสุด 

 3. ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้และจดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 



 4. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในดา้นการสร้างองคค์วามรู้ การสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั และร่วมมือกนัมากกวา่การแข่งขนั 

 5. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั การมีวินยัในการทาํงาน และการแบ่ง

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียนอ่าน พูด ฟัง คิดอยา่งลุ่มลึก ผูเ้รียน

จะเป็นผูจ้ดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ทกัษะการคิดขั้นสูง 

 8. เป็นกิจกรรม่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนบูรณาการขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ

หลกัการสู่การสร้าวความคิดรวบยอด 

 9. ผูส้อนจะเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผู ้

ปฏิบติัดว้ยตนเอง 

 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างอง5ความรู้ และการสรุปทบทวนของ

ผูเ้รียน 

วิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

  อรุณี ทองปัน(2559, บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ภาพรวมเห็นดว้ยกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคเชิงรุกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

กิตติพนัธ์ วบุิลศิลป์(2554, บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการเรียนรู้เชิงรกท่ีมีผลต่อความสามารถในการ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนสามารถคิดและแกปั้ญหา

คณิตศาสตร์หลงัเรียนไม่สูงกวา่ร้อยละ 70   

Brickner (2008) ทาํการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การสอนแบบเชิงรุกในรายวชิาคณิตศาสตร์ 

พบวา่ กลยทุธ์การสอนแบบเชิงรุกช่วยในการกระตุน้ โตต้อบ การทาํงานร่วมกนัในชั้นเรียน และทาํ

ใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมาย 

Carter, Hogan(2013) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัการสอนแบบเชิงรุกในวชิาวทิยาศาสตร์ พบวา่

นกัเรียนสามารถทาํงานไดส้าํเร็จ และช่วยเสริมแรงการเรียนรู้ของผูเ้รียน 



 จากงานวจิยัขา้งตน้ ผลของการวเิคราะห์สรุปไปในทางเดียวกนัคือ การจดักิจกรรม

คณิตศาสตร์เชิงรุก มีประสิทธิภาพทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงกวา่เกณฑท่ี์

กาํหนดไว ้จึงสรุปไดว้า่ การสอนดว้ยกิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงรุกเป็นอีกเคร่ืองมือท่ีสามารถใชใ้น

การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 วิธีการเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เชิงรุก เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 การ

ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงั (The One Group 

Pre-test Post-test Desingn)  

   1.1 ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรียน เร่ือง กฎเกณฑ์

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก ท่ีสร้างข้ึน จาํนวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 20 นาที 

    1.2 จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ เรียน วิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง กฎเกณฑ์

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก จาํนวน 5 แผน 6 คาบ 

      1.3 ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรียน เร่ือง กฎเกณฑ์

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก ท่ีสร้างข้ึน จาํนวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 20 นาที 

      1.4 การศึกษาความพึงพอใจการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก 

เร่ืองกฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามความพึง

พอใจโดยใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัส้ินสุดการเรียน     

 

 

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ

นับ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เชิงรุก ผูว้จิยัไดร้วบรวมคะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบสมมติฐานของการ

ศึกษาวิจยัโดยใช้สถิติ Dependent Samples t-test คาํนวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป “Statistical 

Package for the Social Sciences”Version 20(SPSS V.20) 

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เชิงรุก  เร่ือง กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนับผูว้ิจยัได้นาํคะแนนของนักเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโดยให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

หลงัส้ินสุดการเรียน มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษาวจัิย 

ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ดว้ยการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2.นกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก 

เร่ืองกฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดบัมาก ( 4.31x = )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อภิปรายผล 

ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

             1 . ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ดว้ย

การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก (Active leaning) ทาํให้ผลการเรียน

และทกัษะในการส่ือสารของผูเ้รียนมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เพราะผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มี

โอกาสเห็นและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองทาํใหค้วามรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บคงทนต่อไปซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ Kvam (2002) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัการการจดัการเรียนรู้นดว้ยรูปแบบการสอนเชิงรุก

ท่ีส่งผลต่อความคงทนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาศึกษาตอน

ปลาย พบวา่การสอนแบบเชิงรุก(Active learning) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความคงทนต่อการเรียนรู้

ของนกัเรียน นอกจากน้ี พีระพงษ ์เนียมเสวก (2556,บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมแบบใฝ่รู้ 

Active learningพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

               2. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก  เร่ือง 

กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนมีความพึง

พอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก  เร่ือง กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบั

การนบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดบัมาก  ( 4.31x = ) เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ Active 

learning เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ไดเ้รียนรู้ คน้ควา้หา

ความรู้ และแสวงหาคาํตอบ ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ มีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั อุษาวดี อดิเรกตระการ (2557,บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสมฤทธ์ิทางการ

เรียนและความพึงพอใจจากการเรียนพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจใหก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 

 

Active learning สูงกวา่ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ                  

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1.การเรียนรู้แบบเชิงรุกสามารถช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง แต่ครูผูส้อนตอ้งมีส่วน

ร่วมในการตั้งประเด็นนาํดว้ย จะทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

 2.ครูผูส้อนมีการเสริมแรงทางบวกใหแ้ก่นกัเรียนดว้ยการยกยอ่ง ชมเชย และใหค้วามสนใจ

กบันกัเรียนทุกคน ซ่ึงจะส่งผลทาํใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจ 

 3.ครูผูส้อนควรเตรียมคาํถามเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจและเกิดแนวคิดในการแกปั้ญหา 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปน้ี 

 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จะใชเ้วลาในการจดักิจกรรมแต่

ละกิจกรรม ครูผูส้อนจะตอ้งมีการกาํหนดเวลาอยา่งชดัเจนเพื่อใหผู้เ้รียน รู้จกับริหารเวลาและ

ทาํงานร่วมกนั 

 2. ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) วชิาคณิตศาสตร์ ในเน้ือหาและ

ระดบัชั้นอ่ืนๆ  
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