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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

                                                                                                       ดร.จันทร์  ติยะวงศ ์
         Dr.Jun Tiyawong 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติเรื่องสมการก าลังสอง ในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กระบวนการคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ3) ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 51 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติท่ี
สังเคราะห์จากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ หลักการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ใบกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา
ปลายเปิด 2) แบบบันทึกการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน 3) แบบบันทึกเหตุการณ์ในการเรียนการสอน 
4) แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและผู้สอน  5) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 6) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7) แบบประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 8) แบบประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ9) แบบประเมินความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบทีเทียบกับเกณฑ์ (t-test แบบ dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
               1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติมี 6 ขั้น ได้แก่ 1) การเตรียมพร้อมเพื่อ
การเรียนรู้(Preparation for Learning) 2) กระบวนการคิด (Process of Thinking) 3) การน าเสนอผลงาน 
(Presenting) 4) การสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) 5) การน าไปใช้ (Application) และ 6) การประเมินและ
สะท้อนผล(Assessment) 
               2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 75% 
                   2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ 75% 
                   2.2 นักเรียนมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสารและน าเสนอ การเช่ือมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ 75% 
                   2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การท างานอย่างเป็นระบบ และความมีน้ าใจ สูงกว่าเกณฑ์ท่ี 75% 
     3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก  
ค าส าคัญ : การเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  และความพึงพอใจ 
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                                           Abstract 
The Effect of Active Learning on Students' Learning Achievement   
    Mathematical Processes and Attributes of Grade 8 Students. 

The purposes of this research were: 1) to develop  instructional activities that 
students are active learners 2) to study the effect of active learning activities on the 
quadratic equation of learning achievement, mathematical processes and attributes  and 3) 
to study the satisfaction of instructional activities. The sample was randomized by cluster 
group consisted of 51 eighth grade students of Sura Nari Witthaya in the second semester of 
2017. The research instrument was a learning plan with the instructional model synthesized 
from the problem-based learning, the constructivist learning theory, the child centered 
principles and the co-operative learning theory. Data collecting instruments were: 1) the 
open-ended activity forms 2) a record of the observation of the instructional activity 3) a 
record of the instructional event 4) a written record of the student's and instructor's 
comments 6) Learning achievement test 7) mathematical process scoring rubrics 8) Attribute 
scoring rubrics and 9) Satisfaction assessing form.   Data were analyzed using percentage, 
mean, standard deviation and dependent t-test. 
Research shows that. 
               1.There are 6 steps in active learning activities: 1) Preparation for Learning 2) 
Process of Thinking 3) Presenting 4) Conclusion 5) Application and 6) Assessment 
               2. Results of active learning activities conducted by the students compared to the 
75% 
                   2.1 Students have a learning achievement above the 75%. 
                   2.2 Students have five mathematical processes: problem solving, reasoning, 
communication and presentation, connecting and creativity over the 75%. 
                   2.3 Students have 5 mathematical attributes: honesty, responsibility, 
punctuality, systematic work and hospitality above the 75% 
              3. The students were satisfied with their active learning activities at a very good 
level. 
Keyword: Active Learning, Achievement, Mathematical Processes, Attributes, Satisfaction 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตราท่ี 24 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษา
ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยระบุให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น รักการอ่าน  เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง   
ผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) จากแนว
การจัดการศึกษาดังกล่าวนี้จะให้ความส าคัญอย่างยิ่งในด้านทักษะและกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และการเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในตัวนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ท่ีว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในด้านการเสริมสร้างฐานของสังคมท่ีเข้มแข็งท่ีเน้นการพัฒนา คุณภาพคนและรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงโดยเน้นท่ีการปฏิรูปการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เป็นผู้มีทักษะ   สามารถคิดเป็น ท า
เป็น รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2545) โรงเรียนต้องจัดระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานของสมศ. และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาชาติ พุทธศักราช 2542  จากแนวการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ท่ีเป็นการจัดกิจกรรมท่ีผู้เรียนต้องลงมือกระท าด้วย
ตนเองในการเรียนรู้ มากกว่าการรับความรู้จากการฟังค าสอนแต่เพียงอย่างเดียว  โดยกิจกรรมนี้จะท าให้ให้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ และเช่ือมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากการ
อ่าน การเขียน การอภิปราย และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า และจะท าให้เกิดช้ินงานน าไปสู่การประเมินสามด้านได้แก่ด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (Bonwell and Eison, 1991) ดังนั้นจึงน่าจะมีการพัฒนารูปแบบการ
สอนท่ีใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติโดยทุกขั้นก าหนดบทบาทอยู่ท่ีผู้เรียนมากกว่า
ครู และสามารถส่งเสริมการคิดท่ีหลากหลายผู้เรียนเป็นผู้กระท าหรือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยความกระตือรือร้น 
เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ท าโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ท าให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง อีกท้ังเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ค้นพบสาระส าคัญหรือ
องค์การความรู้ใหม่ด้วยตนเองอันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลองแลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง 
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันรวมท้ังท าให้ผู้เรียนรักการอ่าน รัก
การศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ท่ีพึงประสงค์  ผู้สอนท าหน้าท่ีเตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดส่ือส่ิงเร้าเสริมแรง ให้
ค าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
            2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  กระบวนการคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
            3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติ หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้น โดยเน้นวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายให้นักเรียนใช้ความสามารถ ความรู้ ความคิด ประสบการณ์
เดิม ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน ลงมือสืบค้น อภิปราย สรุป น าเสนอ และ
ประเมินด้วยตนเอง 
 ปัญหาปลายเปิด หมายถึงปัญหาท่ีเปิดกว้างในการหาค าตอบ มีค าตอบถูกต้องหลายค าตอบ หรือมี
วิธีการในการหาค าตอบได้หลายวิธีซึ่งตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ท้ังด้าน
ความสามารถ ความสนใจ และการพัฒนาวิธีคิด 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาการ
รวมทัง้สมรรถภาพทางสมองและมวลประสบการณ์ท้ังปวงท่ีนักเรียนได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นได้ด้วยคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 กระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึงความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนรู้ ส่ิงต่างๆหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย  1) ความสามารถในการแก้ปัญหา 2) ความสามารถในการให้เหตุผล 3) ความสามารถในการ
ส่ือสารและน าเสนอ 4) ความสามารถในการเช่ือมโยง และ 5) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึงคุณลักษณะท่ีสามารถท าให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ความซื่อสัตย์ หมายถึงการไม่ลอกผลงาน ช้ินงาน แบบฝึก แบบทดสอบ 
        ความรับผิดชอบ หมายถึงการส่งงานครบ ท างานด้วยความต้ังใจ เต็มความสามารถ 
 ความตรงต่อเวลา หมายถึงการส่งงานทุกอย่างตรงตามท่ีครูผู้สอนนัดหมาย 
 การท างานอย่างมีระบบ หมายถึงการทราบข้ันการสอนทุกขั้นอย่างถ่องแท้และงานท่ีต้องรับผิดชอบให้
เกิดเป็นรูปธรรมในแต่ละขั้นสอน 
 ความมีน้ าใจ หมายถึงการทุ่มเทการท างานกลุ่มให้ประสบผลความส าเร็จด้วยดี  มีความเอื้อเฟื้อ เห็น
อกเห็นใจ ไม่เอาเปรียบสมาชิกในกลุ่ม 
  ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกช่ืนชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นผู้
ปฏิบัติโดยใช้ปัญหาปลายเปิดเป็นตัวน ากิจกรรม   
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ ( Constructivist Learning Theory )   
    ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ส่ิงใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและ
ความเข้าใจท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  การมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้  และมีการจัดส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกับชีวิตจริงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย                            

2. ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ ( Cooperative  Learning Theory ) 
              การเรียนแบบร่วมมือมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก การ
ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย  และกระบวนการท างานของกลุ่ม  
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3. หลักการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ( Problem – Based  Learning ) 
      การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วย การเกิดกิจกรรมการเรียนรู้มาจากงาน 1 งาน หรือ
ปัญหา 1 ปัญหา การสนับสนุนผู้เรียนในการพึ่งตนเองในการท างานหรือปัญหา  การออกแบบงานตามสภาพ
จริง   การออกแบบงานและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนแก้ปัญหาได้จนเกิดการเรียนรู้ การให้โอกาส
นักเรียนในการใช้กระบวนการแสวงหาค าตอบ การออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีจะช่วยสนับสนุนและท้าทายให้
นักเรียนคิด  การกระตุ้นความคิดในการตรวจสอบในมุมมองด้านต่างๆและในบริบทท่ีแตกต่างออกไป และการ
จัดโอกาสและสนับสนุนการสะท้อนผลท้ังในด้านเนื้อหาและการเรียนรู้ในทักษะและกระบวนการต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ 

4. การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Child  Centered  Approach ) 
       การจัดการศึกษาท่ีถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุดเป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการ
เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้  มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ  โดยสะท้อนจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกท าโครงงานหรือ
ช้ินงานในหัวข้อท่ีสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1 
 

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
         แบบแผนการวิจยั   

การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบหลังสอนเทียบกับเกณฑ์ ( One 
Short Case  

Study Design หรือ One Group Posttest Only Design) 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
              ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
              กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 51 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ท่ีได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling)  
 

1. ทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้                       

2. ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ 
3. หลักการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก  
4. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
4. ความพึงพอใจ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์      
ที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน และ 1)ใบกิจกรรมท่ีเป็นปัญหาปลายเปิด 6 ใบท่ีสอดคล้องกับ

ขั้นการสอนท้ัง 6 ขั้น  2) แบบบันทึกการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้น  3) แบบบันทึก
เหตุการณ์ในการเรียนการสอนท่ีเป็นบทบาทนักเรียน  4) แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและผู้สอน  
และ5) แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 3) แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แบบรูบริคส์ใน 5 ด้าน 5 
ฉบับ ได้แก่ด้านการแก้ปัญหา การส่ือสาร การน าเสนอ การให้เหตุผล และการเช่ือมโยง  (4) แบบประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 5 ด้านได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การท างานเป็น
ระบบและความมีน้ าใจ  และ (5)  แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะ
ประเมินค่าจ านวน 21ข้อ 
       การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี้  
              1.แผนการจัดการเรียนรู้มีลักษณะเป็นแผนรวม 1 แผน แผนย่อยรายช่ัวโมง 6 แผน ใช้เวลา 9 
ช่ัวโมงโดยรวมการสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้มีใบ
กิจกรรมท่ี1-6  เป็น ส่วนประกอบท่ีส าคัญ โดยสร้างมาจากแนวคิดของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ทฤษฎี
สร้างสรรค์ความรู้ หลักการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ โดยใบ
กิจกรรมท่ี1 เป็นการแสดงการเขียนแสดงความเข้าใจในปัญหาปลายเปิดท่ีเป็นตัวน ากิจกรรมการเรียนการสอน 
และสรุปหลักฐานประจักษ์  ในแต่ละขั้นของกิจกรรมฯ  ใบกิจกรรมท่ี 2 เป็นการแสดงการคิดเป็นรายบุคคลท่ี
แสดงถึงแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาในปัญหาปลายเปิดโดยสรุปเสนอเป็นพาวเวอร์พอยต์และแสดงการคิด
แก้ปัญหาเป็นกลุ่มท่ีต้องเสนอความคิดเห็น อภิปรายเพื่อหาแนวทางข้อสรุปและเหตุผลในการแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยเลือกจากงานเด่ียวของเพื่อนในกลุ่ม เพื่อน าไปประกอบช้ินงานในพาวเวอร์พอยต์ ใบกิจกรรมท่ี 3 เป็นการ
แสดงถึงการอธิบายด้วยวาจาหน้าช้ันเรียนประกอบการเสนองานกลุ่มโดยพาวเวอร์พอยต์ ใบกิจกรรมท่ี 4 เป็น
การแสดงถึงการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองในรูปผังมโนมติ  ใบกิจกรรมท่ี 5 เป็นการแสดงถึงการมีความรู้ 
ความเข้าใจด้วยการท าแบบฝึกทักษะและสร้างโจทย์เอง 4 ข้อพร้อมเฉลยวิธีแก้ปัญหา และใบกิจกรรมท่ี 6 เป็น
การแสดงถึงการประเมินตนเอง ประเมินชิ้นงานของเพื่อน และสะท้อนข้อเด่น ข้อปรับปรุงของการจัดการเรียน
การสอน  และเล่นเกมบิงโกคณิตศาสตร์ท่ีเป็นการประเมินความรู้ในเรื่องท่ีเรียน  ใบกิจกรรมท้ังหมดนักเรียน
เก็บตัวจริงในรูปแฟูมสะสมงาน  น าแผนการจัดเรียนรู้ส่งให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องในด้าน
ใบกิจกรรมปัญหาปลายเปิด มาตรฐาน ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่ือ
และวัสดุอุปกรณ์ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ น าไปใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง 
              2. แบบบันทึกการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบสังเกตการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยผู้เรียนและผู้สอน มีล าดับการสร้างคือ 
        1)  ก าหนดเค้าโครง กรอบของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะสังเกต  
        2)  วิเคราะห์บทบาทครู บทบาทนักเรียนในแต่ละขั้นของการสอน  
        3)  สร้างแบบบันทึกการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีท้ังด้านผู้เรียนและผู้สอนมี
มาตรวัดใน5ระดับคือการแสดงพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

4) น าแบบสังเกตดังกล่าว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจความถูกต้องเหมาะสม 
5) ปรับปรุงและแก้ไขแบบสังเกตตามผู้เช่ียวชาญเสนอแนะแล้วน าไปใช้ในการสังเกตกับ 
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงอีกครั้งก่อนน าไปใช้
จริง 
               3. แบบบันทึกเหตุการณ์ในการเรียนการสอนท่ีเป็นบทบาทนักเรียน เป็นแบบบันทึกเหตุการณ์ใน
การเรียนการสอนท่ีสังเกตได้ระหว่างการด าเนินการเรียนการสอน มีล าดับข้ันการสร้างคือ 
                     1)  ก าหนดเค้าโครงของเหตุการณ์และพฤติกรรมท่ีจะสังเกต 

  2)  สร้างแบบบันทึกเหตุการณ์แบบปลายเปิดตามล าดับขั้นการสอนท้ัง 6 ขั้น 
  3)  น าแบบบันทึกท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรงความ
ถูกต้อง 

เหมาะสม  แล้วน าแบบบันทึกเหตุการณ์มาปรับปรุงและแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ แล้วน าไป
ทดลองบันทึกเหตุการณ์ในการเรียนการสอนท่ีสังเกตได้ระหว่างการด าเนินการเรียนการสอนกับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปบันทึกใช้จริง 
               4. แบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนและผู้สอน  เป็นกระดาษเปล่าขนาดเอ4 ให้ผู้เรียน และ
ผู้สอน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลังจากเสร็จส้ินการท ากิจกรรมท้ัง 6 ขั้น 
               5. แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อบันทึกถึง
ความคิด ความรู้สึก ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีล าดับการสร้าง
ดังนี้ 
                     1) วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นของการสอน 
                     2) สร้างแบบสัมภาษณ์ เป็นชนิดท่ีมีโครงสร้างแบบปลายเปิดมีประเด็นเกี่ยวกับบทบาทครู 
บทบาทนักเรียน ขั้นการสอน ส่ือการสอน ลักษณะการท ากิจกรรมการเรียนรู้ เวลาท่ีใช้ และการประเมินผล 

                   3) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความตรง ความ
ถูกต้องเหมาะสม 
                   4) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไป
ทดลองสัมภาษณ์กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน ามาปรับปรุงอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง 

              6. การสร้างแบบทดสอบ มีล าดับการสร้างดังนี้ 
        1) วิเคราะห์เนื้อหา  และจุดประสงค์การเรียนรู้   
    2) ก าหนดพฤติกรรมย่อยท่ีจะออกข้อสอบ  
    3) ก าหนดรูปแบบข้อค าถาม  และศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ  
    4) ลงมือเขียนข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
    5) ตรวจทานความถูกต้อง  
    6) น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ต้องการวัด   
    7) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญน าไปพิมพ์แบบทดสอบท่ี
ลักษณะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ จากการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์มีค่าความยาก P ระหว่าง 
0.49 – 0.78  ค่าอ านาจจ าแนกดัชนีเบรนนอน B ระหว่าง 0.35 – 0.80 มีค่าความเท่ียง 0.80 จากวิธีการแบบ 
Lovett   
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             7. การสร้างแบบประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ปรับปรุงจากแบบประเมินกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบ
แล้วปรับตามผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ ได้แบบประเมินท่ีมีเกณฑ์คะแนน 0-4 
             8. การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 5 ด้านปรับปรุงจากแบบประเมินคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์มีลักษณะเป็นแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์คะแนน 0-4 ท่ีให้นักเรียนประเมินในโครงการ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และน ามาให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและได้ปรับแบบ
ประเมินตามผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ   
             9. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ปรับปรุงจากแบบประเมินความพึงพอใจมีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินท่ีมีระดับคะแนนตามมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 0-4 ท่ีให้นักเรียนประเมินในโครงการ 1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและได้
ปรับแบบประเมินตามผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ แบบประเมินนี้มีความเท่ียงโดยวิธีแอลฟุา ครอนบัค 0.82 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                ผู้วิจัยได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แล้วน า
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวท่ีได้ปรับแก้ไขแล้วจากผู้เช่ียวชาญ  ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ในปี 2560 ดังนี้ 
  1. ครั้งท่ี 1  การทดลองรายบุคคล โดยทดลองกับนักเรียน 1 คน ซึ่งมีระดับความสามารถปาน
กลาง  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับภาษา  กิจกรรม และความเหมาะสมของระยะเวลาโดยผู้วิจัยจดบันทึก  สังเกต  
ซักถาม  เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  2. ครั้งท่ี 2  การทดลองกลุ่มเล็ก  ผู้วิจัยแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการทดลอง
ครั้ง  ท่ี 1 จากนั้นน าไปทดลองกับนักเรียน 12 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มประกอบด้วย  นักเรียนท่ี
เรียนเก่ง ปานกลาง  และอ่อนในอัตราส่วน 1 : 2 : 1  โดยสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิด  เพื่อดูข้อบกพร่องใน
เรื่องการจัดกิจกรรม  และเวลาท่ีใช้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  จากการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการได้พบว่า  นักเรียนสามารถท าใบกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นได้หมด มีความเข้าใจในปัญหาปลายเปิดและมี
ความพึงพอใจในการท ากิจกรรม เรื่อง  สมการก าลังสอง 
  3. ครั้งท่ี 3 การทดลองภาคสนาม   
     3.1 น าข้อบกพร่องจากการทดลองกลุ่มเล็กมาปรับแก้ไข  แล้วน าไปใช้กับกลุ่มใหญ่  เป็นกลุ่มท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2560 
โดยได้แบ่งกลุ่มนักเรียนท่ีคละความสามารถตามคะแนนเดิมท่ีเป็นคะแนนเฉล่ียจากช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ก าหนดให้นักเรียนต้ังช่ือท้ัง 7 กลุ่มเป็นประเภทของขนมไทย  ผลการน าไปใช้พบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 6 ขั้นด้วยดีและเกิดผลงานประจักษ์  มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีปรับปรุงมาแล้วนี้ 
  3.2  น าการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติการสอนจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  51  คน ใช้เวลา 9 ช่ัวโมง โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติมี 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นท่ี 1) การเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ 
(Preparation  for Learning) เป็นการท าใบกิจกรรมท่ี 1 แสดงถึงความเข้าใจในปัญหาปลายเปิดท่ีเป็นตัวน า
กิจกรรมการเรียนการสอน ในลักษณะของความเรียง ผังมโนมติ แผนภูมิ ผังมโนมติ หรืออื่นๆ และเขียนสรุป
หลักฐานประจักษ์  ในแต่ละขั้นของกิจกรรมการเรียนการสอน 2) กระบวนการคิด (Process of Thinking) 
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เป็นการท าใบกิจกรรมท่ี 2 แสดงการคิดเป็นรายบุคคลท่ีแสดงถึงแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาตามหลักการของ 
Polya (1980)  ท่ีประกอบด้วยการท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การแสดงวิธีการแก้ปัญหา 
การสรุปและตรวจค าตอบ  และแสดงการคิดแก้ปัญหาเป็นกลุ่มท่ีนักเรียนต้องอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป 
และระบุเหตุผลประกอบในการตัดสินใจในการเลือกช้ินงานท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม เพื่อน าไปประกอบบนแผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ดเป็นผลงานกลุ่ม  3) การน าเสนอผลงาน (Presentation) เป็นการท าใบกิจกรรมท่ี 3 แสดงถึง
การน าเสนองานด้วยวาจาหน้าช้ันเรียนประกอบฟิวเจอร์บอร์ดท่ีประกอบเสร็จแล้วโดยกลุ่ม จ านวนคนท่ีจะ
น าเสนอขึ้นกับข้อตกลงของกลุ่ม 4) การสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) เป็นการท าใบกิจกรรมท่ี 4 แสดงถึง
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ในรูปแบบผังมโนมติ  5) การน าไปใช้ 
(Application) เป็นการท าใบกิจกรรมท่ี 5 แสดงถึงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีได้ศึกษาโดยการท าแบบ
ฝึกทักษะและสร้างโจทย์เอง 3 ข้อพร้อมเฉลยวิธีคิด ในลักษณะของปรนัย 4 ตัวเลือก หรืออัตนัย  และ6) การ
ประเมินและสะท้อนผล (Assessment and Reflection) เป็นการท าใบกิจกรรมท่ี 6 แสดงถึงการประเมิน
ตนเอง ประเมินช้ินงานของเพื่อน และสะท้อนข้อเด่น ข้อปรับปรุงของการจัดการเรียนการสอน   หลังจาก
นักเรียนได้ท าใบกิจกรรมท้ังหมดในทุกขั้นการจัดกิจกรรมฯแล้ว ต้องส าเนาส่งงานท่ีท าส าเร็จโดย e-mail  และ
เก็บรวมรวมตัวจริงในรูปแฟูมสะสมงานของแต่ละกลุ่ม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูล   ดังนี้ 
      1. การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน   คะแนน
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคะแนนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แล้วทดสอบความแตกต่างเทียบกับเกณฑ์
ด้วยการทดสอบที ( t-test แบบ dependent ) 
      2. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติในแต่ละหัวข้อโดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยจ าแนกเป็นรายข้อและหา
ค่าเฉล่ียรวม        
        
สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติ มี 6 ขั้นได้แก่ 1) การเตรียมพร้อมเพื่อ
การเรียนรู้ (Preparation  for Learning)  2) กระบวนการคิด (Process  of  Thinking) 3) การน าเสนอ
ผลงาน (Presentation)  4) การสรุปองค์ความรู้ (Conclusion)  5) การน าไปใช้ (Application)  และ6) การ
ประเมินและสะท้อนผล (Assessment and Reflection) 
    2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การส่ือสารและน าเสนอ การเช่ือมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การท างานอย่าง
เป็นระบบ และความมีน้ าใจ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดร้อยละ 75   
       3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก  
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อภิปรายผลการวิจัย 
               1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นการเรียนการสอน 6 
ขั้นได้แก่ 1) การเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ (Preparation  for Learning)  2) กระบวนการคิด (Process  of  
Thinking) 3) การน าเสนอผลงาน (Presentation)  4) การสรุปองค์ความรู้ (Conclusion)  5) การน าไปใช้ 
(Application)  และ6) การประเมินและสะท้อนผล (Assessment and Reflection)  ซึ่งแต่ละขั้นนักเรียน
ล้วนลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเอง (Active Learner) เปล่ียนบทบาทจากเป็นผู้รับความรู้เป็นผู้สร้าง แสวงหา
ความรู้  อภิปราย สรุป น าเสนอ ประยุกต์ใช้และประเมิน สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 เรื่องแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 เรื่องการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  ให้นักเรียนเกิดการ ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา ใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 
และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนี้สอดคล้องกับลักษณะของการเรียนท่ีลงมือปฏิบัติ
ของ Bonwell and Eison (1991) ท่ีว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆเช่นลงมือปฏิบัติท้ัง
ค้นคว้า อ่าน อภิปราย เขียน และผลิตช้ินงานมากกว่าการรับฟังหรือเป็นผู้รับความรู้แต่ฝุายเดียว  นักเรียนจะ
เกิด การคิดขั้นสูง (การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล) มีการพัฒนาทักษะต่างๆ และมีทัศนคติ
และค่านิยมท่ีดีในการเรียนรู้  
               2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การส่ือสารและน าเสนอ การเช่ือมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การท างานอย่าง
เป็นระบบ และความมีน้ าใจ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดร้อยละ 75   
       2.1 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75 แสดงว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมนี้ได้ใช้ปัญหาปลายเปิดเป็นตัวน ากิจกรรมโดยปัญหาปลายเปิดเป็นปัญหาหรือ
ค าถามท่ีมีวิธีการหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย ไม่ยึดแนวค าตอบเพียงแนวเดียวท่ีถูกต้อง  ส่งเสริมการคิดท่ี
เป็นอิสระ ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับรู้การท างานท่ีเป็นระบบ การใช้ปัญหาปลายเปิดเป็น
หลักในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้นักเรียนต้องท ากิจกรรมต่างๆด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
เพื่อค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สรุป อภิปราย น าเสนอ ประเมิน และสะท้อนผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงซึ่งสอดคล้องกับ Blumberg (2000) ท่ีพบว่า การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักแล้วนักเรียนลงมือแก้ปัญหา
โดยลงมือปฏิบัติเองท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีการขวนขวายเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมการใช้
แหล่งเรียนรู้มากขึ้น มีการพัฒนายุทธวิธีการเรียนรู้จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นทักษะและกระบวนการในระดับสูง และ
สามารถปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้   และราตรี  เกตบุตตา (2546) ได้ศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ และสูงกว่าเกณฑ์ 50% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ยังสอดคล้องกับเดชดนัย จุ้ยชุม (2558) ท่ีพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน หลังการเรียนรู้ท่ีลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นอกจากนี้การเรียนโดยการลงมือ
ปฏิบัติท่ีเป็นการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเลือกช้ินงานท่ีจะน าเสนอหน้าช้ันเรียน และอภิปรายการประเมิน
งานของเพื่อน การผลิตช้ินงาน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ถึง70% และถ้านักเรียนได้มีการน าเสนอส่ือสารท้ังภาษา
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และสัญลักษณ์ จากการสืบค้นความรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง จะท าให้เกิดการเรียนรู้ถึง90% Dale 
(1969) 
      2.2 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติมีทักษะและกระบวนการ 
5 ด้าน ได้แก่ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสารและน าเสนอ การเช่ือมโยงและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75  แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนนี้ส่งผลต่อทักษะทักษะและ
กระบวนการ ท้ัง 5 ด้าน  อาจเพราะใบกิจกรรมปลายเปิดท่ีให้นักเรียนคิดเป็นรายบุคคลมีการแก้ปัญหาตาม
หลักการของ Polya (1980) ท่ีประกอบด้วยการท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การแสดง
วิธีด าเนินการแก้ปัญหา และการสรุป ตรวจค าตอบ  ส าหรับใบกิจกรรมท่ีให้นักเรียนการคิดเป็นกลุ่มแสดง
เหตุผลประกอบในการตัดสินใจเลือกช้ินงานท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม และเหตุผลในตอบ ในการจัดกิจกรรม 
นักเรียนมีโอกาสส่ือสารท้ังภาษาพูดในขณะท ากิจกรรม  ภาษาเขียน และภาษาสัญลักษณ์ในการท าใบกิจกรรม  
และน าเสนอด้วยวาจาท่ีหน้าช้ันเรียน  ส าหรับความคิดสร้างสรรค์นักเรียนใช้ในการสร้างช้ินงานท้ังงานกลุ่ม
และงานเด่ียว ไม่ว่าเป็นในด้านการขยายปัญหาท่ีสร้างโจทย์เองและเฉลยเอง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จาก
หลากหลายโปรแกรมในการท าช้ินงาน การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติท่ีท าให้เกิดทักษะและ
กระบวนการนี้สอดคล้องกับ Bay (2000) ท่ีสรุปว่าการสอนท่ีใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายมีผลต่อการ
พัฒนาด้านทักษะและกระบวนการ เช่นเดียวกันกับ ศิริมาส ศรีล าดวน (2546) ท่ีพบว่า 1) ปัญหาปลายเปิด
เป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการประเมินทักษะและกระบวนการของนักเรียน 2) วิธีการวิเคราะห์โปรโตคอล
เป็นทางเลือกหนึ่งในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ทักษะและกระบวนการของนักเรียน และ 3) ทักษะและ
กระบวนการ ท้ัง 3 ได้แก่ ทักษะและกระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผล   ทักษะและกระบวนการน าเสนอ และ
ทักษะและกระบวนการส่ือสารท่ีศึกษามีความสัมพันธ์กันสูงและส่งผลกระทบต่อกันในระหว่างท่ีนักเรียน
แก้ปัญหาปลายเปิด  
      2.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การท างานอย่าง
เป็นระบบ และความมีน้ าใจสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75 อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้
ผู้วิจัยเน้นเรื่องการท าความเข้าใจในการท าช้ินงานโดยให้นักเรียนท าใบกิจกรรมการเตรียมการท่ีท าให้นักเรียน
เกิดความตระหนักถึงช้ินงานท่ีต้องรับผิดชอบในแต่ละขั้นการสอน และเกณฑ์ในการประเมินในกรณีท่ีไม่ลอก
หรือเลียนแบบงานคนอื่น หรือการส่งงานไม่ตรงเวลาจะท าให้กระทบงานกลุ่ม ส่งเสริมการเอื้ออาทร แสดง
ความสามารถในการช่วยงานให้กลุ่มประสบผลส าเร็จด้วยดี สังเกตได้ว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญนี้ท าให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังกล่าวที่สอดคล้องกับวันเพ็ญ ผลอุดม (2543) ท่ีได้พัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ช้ันประถมปีท่ี 6 ตามแนวคิดของทฤษฎีแบบสร้างสรรค์นิยมท่ีให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่ารูปแบบการสอนมี 4 ขั้นตอนคือ  ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้น
พัฒนาทักษะและการน าไปใช้  ท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เช่นเดียวกันกับ  สิริพร ศรีสมวงษ์ (2549) พบว่าการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีผลต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ ความรับผิดชอบ 
ความร่วมมือสามัคคี และการกล้าแสดงออกของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ  
      3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมนี้เป็นการท าให้นักเรียนมีประสบการณ์เรียนรู้
ใหม่ท่ีไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ นักเรียนเรียนโดยไม่มีความกดดันเพราะการ
ตอบปัญหาปลายเปิดเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการคิด ไม่เน้นการท าถูกผิด แต่เน้นทักษะและ
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กระบวนการคิด นักเรียนได้ใช้สมรรถนะทางเทคโนโลยีในการท าช้ินงานต่างๆ และส่งงานทาง e-mail ในบาง
กิจกรรม นักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนอย่างหลากหลายท้ังเรียนเด่ียว  กลุ่ม เรียนในห้องคอมพิวเตอร์  
ค้นคว้าในห้องสมุดท้ังห้องสมุดกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ และห้อ งสมุดโรงเรียนและของสถาบันต่างๆ  
นอกจากนี้นักเรียนได้มีโอกาสท าใบกิจกรรมท่ียืดหยุ่นไม่จ าเป็นต้องท าในห้องเรียน ยกเว้นการทดสอบ  โดย
สอดคล้องกับ สาวิตรี โรจนสมิต อาร์โนลด์ (2555) พบว่า ความพีงพอใจของนักศึกษาราชภัฏพระนครต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในภาพรวมอยู่ระดับมากถึงมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะ 
     1. ครูควรเน้นการท าความเข้าใจในปัญหาปลายเปิดและการผลิตช้ินงานในแต่ละขั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อให้เกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
     2. การจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นนี้ตรงวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับ
การประเมินตามสภาพจริง ในขั้นการน าเสนองานนั้นไม่เฉพาะแต่น าเสนอโดยประกอบช้ินงานในแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ด  แต่ควรประยุกต์ให้มีการน าเสนอท่ีหลากหลายกว่านี้  เช่นการน าเสนอด้วย power point ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงการใช้สมรรถนะทางเทคโนโลยี 
     3. ครูควรมีการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญนี้เพื่อส่งเสริมการคิด
ของนักเรียนในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆท่ีนอกเหนือจากคณิตศาสตร์ เนื่องจากสามารถประเมินได้
ครบท้ัง 3 ด้านคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะและกระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     4. การจัดการเรียนรู้นี้ไม่เพียงแต่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเท่านั้น สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรอบรมครูบรรจุใหม่ หรือหลักสูตรการพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
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