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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) อ าเภอทัพทนั จังหวดัอุทัยธานี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจ านวน   120 คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทนั(อุดมพิทยา) อ าเภอทัพทัน จงัหวัดอุทัยธานี ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 44 คน  เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียน
แบบคละความรู้ความสามารถ  ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย  (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  เร่ืองเศษส่วน ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 แผน  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
เศษส่วนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ   (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  เร่ืองเศษส่วน เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ มีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ T – Test 
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 ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี ้
   1. กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธ ี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  มีประสทิธิภาพ 81.60/85.35  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เศษส่วน 
 
ABSTRACT 
 This research study aims to (1) develop mathematics learning activities on 
Fractions of Prathom Sueksa Four Students using ACE learning activity method to be 
effective according to the 80/80 criteria, (2) compare academic achievement before and 
after class of Prathom Sueksa Four Students  taught by ACE learning activities, and (3) 
study the student satisfaction towards mathematics learning on fractions in Prathom 
Sueksa Four Students  taught by ACE learning activities. Population of the research is 
Prathom Sueksa Four Students of Thaptan Kindergarten (Udom Pittaya) School, Thaptan 
District, Uthaithani Province studying in Semester 2, Academic Year 2020 for 3 classrooms 
at total 120 students. Sample group is Prathom Sueksa Four Students of Thaptan 
Kindergarten (Udom Pittaya) School, Thaptan District, Uthaithani Province studying in 
Semester 2, Academic Year 2020 for 1 classroom at total 44 students. The classroom has a 
mix of knowledge and ability students by utilizing a Cluster random sampling.  

Research tools are (1) ACE Learning Activity Plan on Fractions for Prathom Sueksa 
Four Students  at total 12 plans, (2) Mathematics achievement test about Fractions, a 4-
choice type with 20 questions, and (3) the Satisfaction questionnaire of Prathom Sueksa 
Four Students towards ACE learning activities on Fractions. The questionnaire is a rating 
scale for 5 levels with 15 questions. The statistics used for data analysis are Arithmetic 
mean, Standard deviation, and T - Test statistic. The research findings reveal as follows: 

1. Mathematics learning activities on Fractions of Prathom Sueksa Four Students using 
the ACE learning activity method is effective at 81.60/85.35 meeting the 80/80 
criteria. 
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2. The mathematics achievement of Fractions among the Prathom Sueksa Four 
Students taught by ACE learning activities after study was significantly higher than 
before at the statistical .05 level. 

3. The student satisfaction towards mathematics learning on Fractions in Prathom 
Sueksa Four Students taught by ACE learning activities overall is found in High 
level. 
 

Keywords: ACE learning activities, Learning achievement, Fractions 
 
บทน า 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เปน็ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยงัเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มี
คุณภาพ (ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. 2560) ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551, 2560, หน้า1) 
 ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวชิาที่มีความส าคัญมากเพียงใดก็ตาม  แต่จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนน
โดยเฉลี่ยระดับประเทศเพียง 32.90  เท่านั้น (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 
2563)  ท าให้เห็นภาพไดช้ัดเจนว่า กระบวนการเรียนทางคณิตศาสตร์ยังไมป่ระสบความส าเร็จท่าที่ควร 
  เนื้อหาเร่ืองเศษส่วนนั้น เป็นหนึง่ในสาระจ านวนและพีชคณติทีม่ีความส าคัญเร่ืองหนึ่งในระดบั
ประถมศึกษา เพราะเปน็พื้นฐานส าคัญในการเรียนเนื้อหาเร่ืองต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ ซึ่งในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเร่ือง เศษส่วน พบว่า นักเรียนขาดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วน
และการด าเนนิการของเศษส่วน ซึ่งเป้าหมายของการเรียนเร่ืองเศษส่วน คือ มุ่งให้นักเรียนมีความคิด 
รวบยอดเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นพืน้ฐานของเศษส่วน และความคดิรวบยอดเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ
และการหารเศษส่วน (ฐิติกานต ์ กันตรง, 2554, หน้า 1)  สาเหตุอาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น 
การสอนของครู ที่มักสอนตามเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียน การสอนซึ่งมีการเรียงล าดบัเนื้อหา 
ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้น มลีักษณะที่ไม่สง่เสริมให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเท่าที่ควร  เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ที่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
ค่อนข้างน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับที่ ญาติมา ลิ้มสิทธิกูล (2560, หน้า 3) ได้กล่าวไว้วา่ปัญหาการเรียนการสอน
มาจากการสอนแบบให้ท่องจ าเนื้อหา ไม่มุ่งเนน้ความเข้าใจ ครูเป็นผู้บอกเนื้อหาแก่ผู้เรียน อีกทั้งสื่อการเรียน
การสอนอาจจะไม่เหมาะสม ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนเพราะเรียนไม่เข้าใจ  
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   เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่า สาเหตุหนึ่งของปัญหานี้มาจากครูผู้สอน เนื่องจากครู
ยังเลือกจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบนัพบว่ามีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ นัน่คือ การจัดการเรียนรู้แบบ ACE  
 การจัดการเรียนรู้แบบ ACE  เป็นการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคดิของทฤษฏีการสร้างความรู ้
(Constructivism) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการเพื่อสร้างองค์ความรู้มากกว่าการถ่ายโอนความรู้ 
หลักการแบบ Constructivism เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสรา้งความรู ้
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนการสอนลักษณะนีผู้้เรียนจะมสี่วนร่วมใน 3 ขั้นตอนของการเรียนรู้ คือ 1. การท า
กิจกรรม (Activity:A) การจัดกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจใน
หัวข้อที่จะเรียน  2. การอภิปรายในชั้นเรียน (Classroom  discussion:C) เป็นขั้นของการสร้างความรู้
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดเห็นและมีปฏิสัมพนัธ์กันทางสังคม โดยมีผู้สอนเปน็เพียงผูช้ี้แนะแนวทาง และ 
เพิ่มเติมเสริมความรู้ และ 3. การท าแบบฝึกหัด หรือ การบ้าน (Exercises:E)  หลังจากจบการอภิปรายใน 
ชั้นเรียน เพื่อสร้างความคิดรวบยอด และ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
  จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจงึสนใจที่จะศกึษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
ซึ่งเป็นชัน้ปีแรกที่ได้เรียนเนื้อหาเร่ืองเศษส่วน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานส าคัญในการเรียนเนื้อหาเร่ืองต่าง ๆ 
โดยผู้วิจัยได้สรา้งแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจอย่างแท้จริง 
และสามารถน าผลการศึกษาค้นคว้ามาเปน็แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  เร่ืองเศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ด้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 โดยใช้วธิีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ก่อนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 
(อุดมพิทยา) อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธาน ีที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 จ านวน  
3 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจ านวน   120 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทนั(อุดมพิทยา) อ าเภอ 
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธาน ีที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 
44 คน  เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ  ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา         
 ตัวแปรอิสระ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ACE เร่ืองเศษส่วน 

ตัวแปรตาม  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE เรื่องเศษส่วน  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

3.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง เศษส่วน  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 
เร่ืองเศษส่วน ให้สูงขึ้นได้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 

2. เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนคณิตศาสตร์สามารถน าการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ แบบ ACE   
เร่ืองเศษส่วน มาใช้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตาม
ความสามารถของผู้เรียนต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 

ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 
 รัชนิกร  ชลไชยะ (2560) ได้กลา่วว่า การจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปน็กระบวนการ
สร้างองค์ความรู้มากกว่าการถ่ายโอนความรู้ หลักการสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเองเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญ
กับผู้เรียน  เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ไดด้้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กบับุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม
อย่างกระตือรือร้น โดยผู้สอนจะคอยกระตุ้น จัดสถานการณ์ และสร้างบรรยากาศทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง นั่นคือเป็นการเรียนรู้จากข้อเท็จจริง การแสดงความรู้เฉพาะบุคคลและความคิดสร้างสรรค์ 
 การจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นวงจรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งวิธีการนีจ้ะท าให้
นักเรียนได้รับความหลากหลายของประสบการณ์ในการเรียนรู้ นั่นคือการสร้างความรู้ที่หลากหลายผา่น
กระบวนการรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยการสอน
ด้วยวัฏจักร AEC จะประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
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ขั้นที่ 1 การท ากิจกรรม (Activity:A)  การจัดกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในหัวข้อที่จะเรียนร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และสะท้อนออกมาได้ 

ขั้นที่ 2 การอภิปรายในชัน้เรียน (Classroom  discussion:C) เป็นขั้นของการสร้างความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น และมีปฏิสัมพนัธ์กันทางสังคม โดยมีผู้สอนเปน็เพียงผูช้ี้แนะแนวทาง และ 
เพิ่มเติมเสริมความรู้ การอภิปรายในชัน้เรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็นเก่ียวกับผล
การท ากิจกรรมในขั้นตอนแรก ซึ่งจะมีทั้งการอภิปรายในกลุ่มยอ่ย และการอภิปรายโดยมีครูผูส้อนเป็นผูน้ า
การอภิปราย  

ขั้นที่ 3 การท าแบบฝึกหัด หรือ การบ้าน (Exercises:E) ค าถามจากการท าแบบฝึกหัด จะ
สอดคล้อง และส่งเสริมกิจกรรมอภิปรายในชัน้เรียน เพื่อสร้างความคิดรวบยอด และ ความรู้ทีค่งทนกับ
ผู้เรียน   

ความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 
จากการวิจัยของ Hendra (2013) พบว่าผลจากการจัดการเรียนรู้ แบบ ACE ในหลักสูตรพีชคณิต

เบื้องต้น พบวา่วิธีการสอนแบบนี้มีข้อดีอยู่หลายประการคือ  
1. จุดสนใจของกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้คือ นกัเรียน และวิธีการถูกปรับเปลี่ยน

โดยผู้สอนจะเปน็เพียงผู้แนะแนวทาง  การสอนด้วยวิธนีี้จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนและการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์หลายอย่างผ่านกิจกรรมการเรียน
ทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ก็ยังสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อ ไม่เพียงเฉพาะ
จากครูผู้สอน แต่ยังเรียนจากต ารา เพื่อน และอีกหลากหลายแหล่งข้อมูล  
  2. การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ACE ให้โอกาสนักเรียนในการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการเปน็ครูคณิตศาสตร์ในอนาคต  อย่างไรก็ตามในการเรียนที่ใช้กลยทุธ์นีน้ักเรียน
จะต้องเรียนจุดส าคัญของคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นเพื่อที่จะเปน็ผู้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  3. วิธีการนี้ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม  ได้เรียนรู้ผ่านการท างานร่วมกับผู้อื่น การ
ท างานร่วมกันกระตุน้การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพฤติกรรมการร่วมมือโดยการพัฒนาทักษะทางสังคม 
และทักษะทางวชิาการ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 
ขั้นที่ 1 การท ากิจกรรม (Activity:A)   

1.1  กระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ 
1.2  จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดกระบวนการกลุ่ม 

ขั้นที่ 2 การอภิปรายในชัน้เรียน (Classroom  discussion:C) 
2.1  ครูผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระดมความคิด 
2.2  นักเรียนสะท้อนผลจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ 
2.3  นักเรียนร่วมอภิปราย โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ 
2.4  จดบันทึกสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ในชัน้เรียน 

ขั้นที่ 3 การท าแบบฝึกหัด หรือ การบ้าน (Exercises:E) 
3.1 การท าใบงาน หรือใบกิจกรรม หลังจากจบการอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อสร้างความคิด

รวบยอด และ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
   3.2  การท าการบ้านที่ผู้สอนมอบหมายให้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  เร่ืองเศษส่วน ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 
จ านวน 12 แผน 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน เปน็แบบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ    

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ ACE  เร่ืองเศษส่วน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี  
5 ระดับ มีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  
1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 44 คน   ของโรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) อ าเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 

2.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนซึ่งเปน็
แบบทดสอบ ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  ในเวลา 1 ชั่วโมง   

3.  ผู้วิจัยท าการจัดการเรียนการสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วนซึ่งใช้
เวลาในการสอน 4 คาบต่อสปัดาห์ จ านวน 12 คาบ เปน็เวลา 3 สัปดาห ์

4. หลังสิน้สุดการสอน ผู้วิจัยให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอยา่ง ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ซึ่งเปน็แบบทดสอบ ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
20 ข้อ ในเวลา 1 ชั่วโมง   

5.  ตรวจผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และน าผล 
มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

6. น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ ACE  เร่ืองเศษส่วน ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้นให้นักเรียนประเมิน  จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไป
วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80  

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่ได้รบัการสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่า t-test 

3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE โดยใช้สถิตสิ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสทิธิภาพของการกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผล
ดังตาราง 1 
ตาราง  1   
แสดงค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ ACE 

 จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าประสทิธิภาพ 
กระบวนการ (E1) 44 30 24.48 81.60 

ผลลัพธ์ (E2) 44 20 17.07 85.35 

 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนเฉลี่ยรวม 24.48 คะแนน คิดเปน็ 
ร้อยละ 81.60 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยรวม 17.07 
คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 85.35 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  เร่ืองเศษส่วน ของนักเรียน     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนนกัเรียน 44 คน มีประสิทธิภาพ(E1 /E 2 ) เท่ากับ 81.60/85.35 ซึ่ง
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 80/80 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ก่อนและ 
หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  
ได้ผลดงั ตาราง 2 
ตาราง 2 
แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ก่อนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน (n)  ̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 44 13.41 1.41 28.786 .000* 
หลังเรียน 44 17.07 1.24 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเทา่กับ 1.41 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 17.07 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน มีค่าเทา่กับ 1.24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและ      
หลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 
ตอนที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 
ได้ผลดงัตาราง 3  
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ตาราง 3 
แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE 

รายการ X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ครูอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 4.63 0.53 มากที่สุด  
2. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและความคิดสรา้งสรรค์ 4.68 0.51 มากที่สุด 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ใน
การเรียนกับเพื่อน ๆ 

4.25 0.83 มาก  

4. กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน 4.45 0.81 มาก  
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 4.34 0.77 มาก  
6. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน 4.29 0.73 มาก  
7. ตอบข้อซักถามของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 4.06 0.84 มาก  
8. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 4.31 0.70 มาก  
9. นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.25 0.78 มาก  
10. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน 4.22 0.80 มาก  
11. ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 4.22 0.80 มาก 
12. มอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม 4.22 0.74 มาก 
13. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.38 0.72 มาก 
14. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 4.52 0.66 มากที่สุด 
15. เนื้อหาที่สอนทนัสมัยน าไปใช้ได้จริง 4.54 0.58 มากที่สุด  

รวม 4.36 0.72 มาก 
 

 จากตาราง 3 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.36  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72   
 
อภิปรายผล 
             การศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4” พบว่า 
             1. ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 โดยใช้วธิีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเท่ากบั81.60/85.35 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ในตอนต้น แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรม 
การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนของ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ ACE มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นรูปแบบหนึง่
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ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสร้างองค์ความรู(้Constructivism)  ซึ่งความรู้ไมไ่ด้เกิดจากการ
รับรู้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างขึ้นในตวัผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทาง จึง
ท าให้ความเข้าใจในการเรียนคงทนมากยิ่งขึ้น   สอดคล้องกบังานวิจัยของสิทธิกร  สุมาลี (2558) ที่
ท าการศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการ
แยกตัวประกอบพหุนามส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ ์ เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดถือนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน  นักเรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ
และสืบเสาะหาความรู้ โดยครูเป็นผูช้่วยเหลือ จัดหาอุปกรณ์ ออกแบบกิจกรรม และจัดสถานการณ์ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้  ผลการศึกษา พบว่ามปีระสิทธิภาพของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 84.11/83.86   
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกิรณา จิรโชติเดโช (2562) ที่ศึกษาผล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
ความน่าจะเปน็ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ 81.03/80.63 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
              2. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ก่อนและหลังเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียนเท่ากับ 17.07 คิดเป็นร้อยละ 85.35 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบ ACE  เป็นการเรียนรู้ที่เนน้การสร้างองค์ความรู้มากกว่าการถ่ายโอนความรู้ ตามหลักการ
Constructivism ซึ่งเป็นทฤษฎทีี่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน และเชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งการเรียนการสอนลักษณะนีผู้้เรียนจะมีสว่นร่วมใน 3 ขั้นตอนของการเรียนรู้ คือ 1. Activity   
การท ากิจกรรม  การจัดกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจใน
หัวข้อที่จะเรียน  2. Classroom  discussion  การอภิปรายในชั้นเรียน  เป็นขั้นของการสรา้งความรู้
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดเห็นและมีปฏิสัมพนัธ์กันทางสังคม โดยมีผู้สอนเปน็เพียงผูช้ี้แนะแนวทาง และ 
เพิ่มเติมเสริมความรู้ 3. Exercises  การท าแบบฝึกหัด หรือ การบ้าน  หลังจากจบการอภิปรายในชั้นเรียน 
เพื่อสร้างความคิดรวบยอด และ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญขวัญ  บุญธรรม
(2558) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ ACE กับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา
พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนเพิ่มมากขึ้น 0.52 หรือคิดเป็นร้อยละ 52  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ   Moyo 
Ndabezinhle (2015) ที่ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงการสอนวชิาคณิตศาสตร์ระดับ '0' ผ่านกิจกรรมการ
อภิปรายในห้องเรียน – แบบฝึกหัด : กรณีศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทางภาคใต้ในประเทศมาตาเบลลา 
(E h  ci g the te chi g  f ‘O’  eve  m them tic  th   gh  ctivity c       m di c   i  -
exercise : a case study of a secondary school in Matabeleland South Province)  ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวา่ง กลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ และกลุ่มทดลองได้รบัการสอนแบบ 
A.C.E.  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง ได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ข้อมูลที่
รวบรวมจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสามารถยนืยันประสิทธิผลแนวทางการสอนแบบ  A.C.E. 
ได้ โดยผลการศึกษาพบวา่ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบ A.C.E. ช่วยเพิ่มความเข้าใจ และความ
เชี่ยวชาญของแนวคิดทางคณิตศาสตร์  จึงชว่ยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได ้
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ
รัชนิกร  ชลไชยะ(2560,หน้า61) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนแนวการสอนแนวใหม่เรื่อง 
ตัวประกอบของจ านวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ ACE มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็น
การจัดกิจกรรมโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางเท่านั้นนักเรียนมีความ
สนใจ และกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนค วามรู้ 
เทคนิคและวิธีการต่างๆ ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มท าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ และมี
ความรู้ความเข้าใจในการเรียนคงทนมากยิ่งขึ้น  ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
Hendra Syarifuddin (2013) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการอภิปรายใน  
ชั้นเรียน และ แบบฝึกหัด รูปแบบวงจรการสอน(ACE) ในหลักสูตรพีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น ที่ 
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐปาดัง (Effectiveness of the Use of Activity, Classroom Discussion, 
and Exercise (ACE) Teaching Cycle in Elementary Linear Algebra Course at 
Padang State University) ซึ่งพบว่าในการท าแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนเรียน และหลัง
เรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเมื่อเรียนคณิตศาสตร์แนวทางวงจรการสอนของ ACE  

 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
 1. จากการศึกษาผลการพฒันากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACE ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 พบว่ากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ืองเศษส่วน โดยใช้วิธีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ ACE มีประสิทธิภาพ  81.60/85.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ แสดงว่ากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนของ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
ACE มีประสทิธิภาพสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไ์ด้ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนครูผู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกลช้ิด 
อาจจะใช้วิธีการกระตุน้ด้วยค าถาม และสง่เสริมก าลังใจเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก  และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัครูผู้สอน
หรือเพื่อนในกลุ่ม 

3. การอภิปรายในชั้นเรียน Classroom  discussion  นักเรียนอาจไมส่ามารถสรุปความคิด 
รวบยอดได้ ครูผู้สอนควรตั้งค าถามกระตุ้นความคิดโดยเร่ิมจากค าถามง่าย ๆ ไปยากตามล าดบั ซึ่งเป็นเร่ือง
ส าคัญในการสรา้งองค์ความรู้ และเป็นขัน้ตอนที่ผูส้อนต้องดูแลเอาใจใส่เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร ์
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