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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมรัตต์
พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรกุ เรือ่งความน่าจะเปน็ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนปทมุรตัต์
พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการศกึษาค้นควา้ครัง้นี ้เปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ปกีารศกึษา 2560 
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 67 คน ซึ่งผู้วิจัยได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำานวน 34 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำานวน 33 คน 
ดำาเนินการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
แบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน และแบบประเมนิความพงึพอใจตอ่การเรยีนคณติศาสตร ์วเิคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนหลังการจัดการเรียน
รู้คณิตศาสตร์เชิงรุกสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรูเชิงรุก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้เชิงรุก คณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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Abstract
The purpose of this research were to compare the achievement of learning  

Mathematics before and after of 9th grade students by active learning probability and compare  
group satisfaction before and after using Active Learning of Mathayomsuksa 3 students.

The sample of this study was 67 Mathayomsuksa 3 students at Pathumratpittayakom 
School, Aumpoe Pathumrat, Roi Et Provice. They were random selected by using cluster 
random sampling. The data was statistically analyzed by mean standard deviation, and  
t-test for dependent samples.

The results of the research were as follows: 

1. The mathematics achievement probability of the students using active learning in 
mathematics activity was significantly higher than that of the students using the traditional 
method at the level of .05.

2. The mathematics satisfaction of the students using active learning probability in 
mathematics activity was significantly higher than that of the students using traditional method 
at the level of .05.

Keywords: Active learning, mathematics, achievement, satisfaction

บทนำา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง

กับการคิดและการใช้สติปัญญาของมนุษย์ เป็น
วิถีที่นำาไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ถูกนำาไปใช้ในหลาก
หลายรปูแบบ สามารถใช้อธบิายสิง่ต่างๆ และคาด
การณห์รอืทำานายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ได้ แต่คนสว่นใหญ่
มกัมองวา่คณติศาสตรเ์ปน็วชิาทีว่า่ด้วยตวัเลขและ
การคำานวณเท่านั้น และมักคิดว่าคณิตศาสตร์เป็น
วิชาที่ยาก เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม
มากมาย ไม่มีสื่อรูปธรรมที่แทนได้ชัดเจน จึงดู
เหมือนเป็นวิชาที่อยู่ไกลตัว (อัมพร ม้าคะนอง, 
2553: 1-2)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

และใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีความ
ยดืหยุน่สนองตามความตอ้งการของผูเ้รยีนผูเ้รยีน
สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยสือ่การเรยีนรูซ้ึง่ชว่ยสง่เสรมิ
ใหก้ารเรยีนรูเ้ปน็ไปอยา่งมคีณุคา่ นา่สนใจ ชวนคดิ 
ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งกระตุ้น
ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวธิกีารแสวงหาความรู ้เกดิการเรยีนรู้
อยา่งกวา้งขวาง เพือ่ใหก้ารใชส้ือ่การเรยีนรูเ้ปน็ไป
ตามแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรียนรู้อย่างแท้จริง ดังนั้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนจะประสบผลสำาเร็จจำาเป็นจะ
ตอ้งอาศยักระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ซึ่งการ
เรียนรู้ที่ดีจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้และ
สามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง เพราะการศกึษาดว้ย
ตนเองจะทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้
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คงทน แต่จากการศึกษาผลการทดสอบโครงการ
ประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาติหรอื PISA ทีส่ะทอ้น
คุณภาพ ระบบการศึกษาในด้านการเตรียมความ
พร้อมให้ประชาชนสำาหรับการใช้ชีวิตในอนาคต
อยา่งมคีณุภาพและมสีว่น รว่มในสงัคมในอนาคต
มากเพียงไร พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์
เปน็ดา้นทีม่คีะแนนต่ำาทีส่ดุในการประเมนิ โดยต่ำา
กวา่ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละด้านการอา่น โดยจากผล
การทดสอบในป ี2012 มคีะแนนเฉลีย่คณติศาสตร ์
เท่ากับ 427 คะแนนซึ่งต่ำากว่าคะแนนมาตรฐาน 
OECD ที่มีคะแนนเฉลี่ย 494 คะแนน และหาก
พิจารณาผลการ ประเมินในหมวดกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนของประเทศไทย
มีความสามารถต่ำาที่สุดในเรื่อง กระบวนการคิด 
วิธีการหรือการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์นั่นคือ การ
คิดถึงปัญหาตามสภาพการณ์ในบริบทให้เป็น วิธี 
การทางคณิตศาสตร์ (สสวท., 2556: 4-13) ซึ่ง
ล้วนสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนไทยประสบปัญหา
ในด้านการนำา ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์
มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริง 

จุดมุ่ งหมายของการจัดการ เรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ในปัจจุบัน คือการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ ซึ่ง ยุพิน พิพิธกุล (2554: 
5) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
สำาคัญ ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ แต่จากสภาพการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมา มุ่งให้นักเรียนได้รับ
ความรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นเนื้อหามากกว่าทักษะ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์จงึทำาใหค้รไูมคุ้่นเคย 
กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์(รุง่ฟา้ จนัทจ์ารภุรณ,์  

2554: 5) สอดคล้องกับบรรพต สุวรรณประเสริฐ 
(2544: 97) และสมวงษ ์แปลงประสพโชค สมเดช 
บุญประจักษ์ และจรรยา ภูอุดม (2551: 23-26) 
และอมัพร ม้าคะนอง (2553: 8) ทีก่ลา่ววา่การที่
ครูให้ความสำาคัญต่อการจดจำาสูตร กฎ วิธีการหา
คำาตอบ โดยละเลยให้นักเรียนรู้และมีความเข้าใจ
ถึงเหตุผลที่แท้จริงว่า เนื้อหาคณิตศาสตร์เหล่า
นั้นมีที่มาอย่างไร หรือสามารถใช้อธิบายสิ่งต่างๆ 
ที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างไร นักเรียนจึงมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย ไม่มีสื่อการ
เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมาช่วยอธิบายเนื้อหาที่เป็น
นามธรรมให้นักเรียนเข้าใจได้ นักเรียนขาดทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ จึงทำาให้การจัดการ
เรียนรู้ ท่ี เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญไม่บรรลุตาม 
จุดมุ่งหมายที่วางไว้

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก เป็นการ
เรียนรู้ที่ เน้นนัก เรียนเป็นสำ า คัญอีกวิธีหนึ่ ง 
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้ ที่
ว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีจากการกระทำา และสอดคล้อง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการค้นพบ โดยให้
นกัเรยีนทดลองดว้ยตนเองใหม้ากทีส่ดุ การเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้
เรียนจากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติ ทดลอง 
เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล เชื่อมโยงสู่ข้อ
สรปุ คน้ควา้หาวธิกีารและกระบวนการดว้ยตนเอง 
เป็นการนำาเอารูปธรรมมาอธิบายนามธรรม โดย
ใช้สื่อการเรียนรู้ของจริงที่สามารถจับต้องได้ จะ
ช่วยให้นักเรียนมีความเพลิดเพลิน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจและรักในวิชา
คณิตศาสตร์ (ยุพิน พิพิธกุล, 2537: 81-82 ;  
สุวัฒนา อุทัยรัตน์ เอี่ยมอรพรรณ, 2546: 43)

ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาทฤษฎกีารสอน รปูแบบ 
การเรียนการสอนและแนวคิดต่างๆ เพื่อนำามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ คือ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้
นกัเรยีนไดเ้รยีนจากประสบการณจ์รงิ ได้ฝกึปฏบัิติ 
ทดลอง เสาะหาขอ้มลู จดัระเบยีบขอ้มลู เช่ือมโยง
สู่ข้อสรุป ค้นคว้าหาวิธีการและกระบวนการด้วย
ตนเอง เปน็การนำาเอารปูธรรมมาอธบิายนามธรรม 
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ของจริงท่ีสามารถจับต้องได้ 
ช่วยให้นักเรียนมีความเพลิดเพลิน เกิดความคิด
สรา้งสรรค ์มคีวามรูค้วามเขา้ใจในวชิาคณติศาสตร ์
เป็นการแทนที่การจัดการเรียนการสอนที่เกิดจาก
ครูบอกเล่าให้นักเรียนได้ฟังเพียงด้านเดียว โดยที่
ครูทำาหน้าที่เตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
จัดสื่อ จัดสิ่งเร้า คอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้  
ให้คำาปรึกษาและสร้างสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ยุพิน พิพิธกุล, 
2537: 81-82 ; สวุฒันา อทุยัรตัน์ เอีย่มอรพรรณ,  
2546: 43) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง ได้ฝึก
ปฏิบัติ ทดลอง เสาะหาข้อมูล ค้นคว้าหาวิธีการ
และกระบวนการด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และนักเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจหลงัการจัดการเรยีนรูส้งูกวา่กอ่นการจดัการ
เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึง
สนใจพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่า
จะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ประเมินผลความพึงพอใจของนกัเรยีนหลงัจากจดั
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียน
รู้เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมรัตต์
พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบเขตการวิจัย
ประช�กรที่ใช้ในก�รวิจัย

ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำาเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 10 ห้องเรียน รวม
ประชากรทั้งสิ้น 350 คน

กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำาเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 2 ห้องเรียน รวม 67 คน 
ซึ่งผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วสุ่มเป็นก
ลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนจำานวน 34 คน และกลุ่ม
ควบคุม 1 ห้องเรียน จำานวน 33 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่

ได้จากการทดลอง โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทาง
สถิติ ดังนี้ 
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1. หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเชิง
โครงสรา้งของแผนการจดัการเรยีนรู ้และเครือ่งมอื
ทุกฉบับ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดย
การนำาคะแนนของนักเรียนทั้งหมดมาคำานวณหา
คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ท ี

3. การเปรยีบเทยีบความพึงพอใจตอ่การ
เรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยการนำา
แบบทดสอบความพึงพอใจของนกัเรยีนมาคำานวณ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ค่าที 

ผลการวิจัย
การวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัมลีำาดบัขัน้ตอนใน

การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบคา่ท ีปรากฏผลในตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ก�รทดสอบ N k S t

ก่อนเรียนเชิงรุก 34 20 7.26 1.620 -13.087

หลังเรียนเชิงรุก 34 20 18.06 1.013 -42.157
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนก่อนได้
รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยก่อนจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ 7.26 และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังจัดการเรียนรู้เชิง
รุกที่ 18.06 ซึ่งมีความต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ 
10.8 คะแนน

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมรัตต์
พทิยาคม จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยการนำาแบบทดสอบ
ความพึงพอใจของนักเรียนมาคำานวณหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ท ี
ปรากฏผลในตาราง 2
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จากตาราง 2 พบว่าความพึงพอใจ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น สูงกว่า
กอ่นไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก อย่างมนัียสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยการเปดิโอกาสให้นักเรยีน
มสีว่นร่วมในการทำากจิกรรม นกัเรยีนเกดิความคิด
ทีห่ลากหลาย นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
เรยีน นกัเรยีนเขา้ใจในเนือ้หามากขึน้ สง่เสรมิการ
เรียนรู้และทำางานร่วมกัน นักเรียนสร้างความรู้  

ความเข้าใจด้วยตนเองได้ และนักเรียนพัฒนา
ทักษะการคิดที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูดสุด 
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องความน่าจะเป็น ของ

ต�ร�ง 2 ผลการเปรยีบเทยีบความพึงพอใจตอ่การเรยีนคณติศาสตรก์อ่นและหลงัเรยีนโดยการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก

ร�ยก�ร N
S

t
ก่อน หลัง ก่อน หลัง

บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการทำากิจกรรม

34 3.47 5.00 .748 .000 -11.920

บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนเกิดความคิดที่ 
หลากหลาย

34 3.50 5.00 .749 .000 -11.682

บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน

34 3.50 5.00 .707 .000 -12.369

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 34 3.56 4.76 .746 .431 -7.429

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน 
ความรู้ความคิด

34 3.38 4.79 .652 .410 -11.074

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 34 3.47 4.85 .706 .359 -10.346

กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 34 3.41 5.00 .657 .000 -14.100

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้และทำางานร่วมกัน 34 3.41 5.00 .701 .000 -13.203

การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้

34 3.38 5.00 .739 .000 -12.761

การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 34 3.15 5.00 .359 .000 -30.055

การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 34 3.41 4.85 .743 .359 -10.204

การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนนำาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ 
ในวิชาอื่นๆ 

34 3.41 4.88 .743 .327 -9.958

กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำาให้ได้ทำางานร่วมกับผู้อื่น 34 3.38 5.00 .697 .000 -13.534
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมรัตต์
พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้ 
2 ประเด็นดังนี้

1 .  ด้ าน ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน
คณิตศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกสูงกว่า
ก่อนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์เชิงรุกเป็นการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เปน็สำาคญันกัเรยีนได้ฝกึปฏิบัติจรงิ โดยการทดลอง 
ปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณา
หาข้อสรุป ค้นคว้าหาวิธีการและกระบวนการด้วย
ตนเอง เปน็การนำาเอารปูธรรมมาอธบิายนามธรรม 
ใชส้ือ่การเรยีนรูข้องจรงิทีส่ามารถสมัผสั จบัต้องได้ 
หลงัจากนัน้จงึใชภ้าพและสญัลกัษณใ์นการเรยีนรู ้ 
นักเรียนได้ฝึกทำาโจทย์หรือนำาไปใช้ในชีวิตจริง
และสถานการณ์จำาลองที่สร้างขึ้น ทำาให้นักเรียน
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นได้ดียิ่งขึ้น 
และเน้ือหาที่ผู้วิจัยนำามาใช้ในการทดลองครั้งนี้
คือเรื่อง ความน่าจะเป็น เป็นเนื้อหาที่มีลักษณะ
เป็นรูปธรรมที่สามารถใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้เป็น
สือ่การเรยีนรู ้นำาไปสูก่ารหาความนา่จะเปน็ทีเ่ปน็ 
รปูธรรม จงึเปน็เน้ือหาหนึง่ที ่ยพุนิ พพิธิกลุ (2537: 
83) เสนอว่าเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์เชิงรุก

2. ด้านความพึงพอใจต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ หลัง
จากไดร้บัการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ สงูกวา่กอ่นทีไ่ด้
รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ลักษณะ
ข้ันตอนของการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกเป็นการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้กระบวนการเรยีนรู ้หรอืวธิกีารคน้ควา้
หาความรู้โดยให้นักเรียนเป็นผู้กระทำา นักเรียน
ต้องใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ช่วยในการเรียนรู้ โดยเฉพาะทักษะการเช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ จะทำาให้นักเรียนเข้าใจ
เนือ้หาความนา่จะเปน็อยา่งแทจ้รงิ สามารถจดจำา
ความรู้ได้นาน และประสบความสำาเร็จในการ
เรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน โดยข้ันตอนการเรียนรู้
คณติศาสตรเ์ชงิรกุมดีงัตอ่ไปนี ้(อไุรวรรณ อษุาวด ี
กัญจนา, 2554: 4)

2.1 ขั้นนำา เป็นกิจกรรมนำาเข้าสู่บทเรียน 
เพือ่สรา้งความสนใจหรอืการเตรยีมพืน้ฐานความรู้
เดมิเพือ่เชือ่มโยงกับเนือ้หาใหม ่เชน่ใหน้กัเรยีนเลน่
เกมทายซ-ิทายซ ิเพือ่ใหคุ้น้เคยกบัลกูเตา๋มากยิง่ขึน้ 
หรือการทบทวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด
ของแต่ละเหตุการณ์ และการหาความน่าจะเป็น
ของเหตกุารณเ์พือ่เปน็ความรูพ้ืน้ฐานในการศกึษา
เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เป็นต้น ซึ่งใน
ข้ันนี้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในบรรยากาศของ
การเรียนที่ทำาให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียน สอดคล้องกับศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา 
(2547: 136-137) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนำา เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้เตรียมความ
พรอ้ม โดยการสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนรู ้นกัเรยีน
ได้ทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ และ
แนะนำาหัวข้อเรื่องที่จะเรียน ทำาให้นักเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนด้วย

2.2 ขั้นปฏิบัติการ ในขั้นนี้ให้นักเรียนได้
ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรกุหรอืสถานการณท์ี่
ครูสร้างขึ้น โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ คือการเรียนรู้
เริ่มจากการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการใช้สื่อของ
จรงิทีส่ามารถสมัผสัจบัตอ้งได ้แลว้เปลีย่นสือ่จาก
ของจรงิมาเปน็รปูภาพ และหลงัจากนัน้จงึใหเ้รยีน
รู้โดยใช้สัญลักษณ์ แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด
ได้ด้วยตนเอง โดยขั้นปฏิบัติการนี้เน้นให้นักเรียน
ไดท้ดลอง ปฏบิตัจิรงิทกุคาบเรยีน เชน่ นกัเรยีนได้
ใชล้กูเตา๋จรงิในการทดลองทอดลกูเตา๋ นกัเรยีนได้
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หาลูกบอลมาเพื่อใช้ในการทดลองสุ่ม นักเรียนได้
โยนเหรยีญเพือ่หาผลลพัธท์ัง้หมดทีจ่ะเกดิขึน้จาก
การโยนเหรียญครั้งนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
หาข้อสรุปข้อค้นพบได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเห็นได้
ว่ากิจกรรมท่ีให้นักเรียนปฏิบัติการนั้นได้พัฒนา
ทักษะการเชื่อมโยงทั้งการเชื่อมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตร์กับ
ศาสตรอ์ืน่ๆ ใหแ้กน่กัเรยีน ซึง่สภาครคูณติศาสตร์
แหง่ชาติของสหรฐัอเมรกิา (NCTM, 1991: 102) 
ได้กล่าวว่า การเชื่อมโยงเป็นจุดเน้นที่สำาคัญใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จึงจำาเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีนักเรียนควรได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นในตัวนักเรียนเอง ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนเกิดความ
พึงพอใจในบรรยากาศของการเรียนที่เปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นรว่มในการทำากจิกรรม ช่วยสง่
เสริมการคิดและตัดสินใจของนักเรียน ให้นักเรียน
เกิดความคิดที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนได้
ตดัสนิใจโดยใชเ้หตผุล และนักเรยีนเกดิความพอใจ
ทีท่ำาให้ไดท้ำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ สอดคลอ้งกบัพิทกัษ์ 
เจริญวานิช (2547) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
กล้าในการแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มี
ทักษะการทำางานกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีวิธีคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถ
อภปิรายแลกเปล่ียนความรูร้วมถงึมทีศันคตทิีดี่ตอ่
วิชาคณิตศาสตร์ด้วย

2.3 ขั้นสรุป ให้นักเรียนช่วยกันอธิบาย
ถงึความสำาคญัของปญัหาทีแ่ตล่ะกลุม่ไดร้บั มกีาร
รายงานข้อมูล หรือข้อค้นพบที่ได้สรุปจากความ
เข้าใจเชื่อมโยงหลักการ หรือสูตร โดยมีครูเป็น 
ผู้สรุปความคิดรวบยอดทีถ่กูตอ้งอกีครัง้ ซึง่ในขัน้นี ้
นกัเรยีนเกิดความพึงพอใจในกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด  
และทำา ให้นัก เรียนเข้ า ใจในเนื้ อหามากขึ้น 

สอดคล้องกับบัญญัติ ชำานาญกิจ (2549: 4-5)  
ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน
ไดส้รา้งองคค์วามรูร้ว่มกนั นกัเรยีนไดค้ดิวเิคราะห ์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์มวลประสบการณ์ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ชัดเจน เกิดข้อสรุป
องค์ความรู้ หรือปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ
ของตนเอง กิจกรรมขั้นนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มที่เน้น
ใหน้กัเรยีนไดค้ดิ สะทอ้นความคดิ หรอืบอกความ
คดิเหน็ของตนเองใหค้นอืน่ไดร้บัรู ้และไดอ้ภปิราย
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จนเกิดความ
เข้าใจชัดเจน ได้ข้อสรุปหรือองค์ความรู้ใหม่ด้วย

2.4 ขั้นฝึก ให้นักเรียนได้ฝึกจากสื่อการ
เรียนรู้เช่นแบบฝึกใบงานที่ครูสร้างขึ้น ซึ่งในขั้นนี้
นักเรียนเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ทำาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ช่วยให้
นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 
สอดคล้องกับสุนีย์ สอนตระกูล (2545) ที่กล่าว
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ใบงาน ช่วยให้
นกัเรยีนมพีฒันาการสรา้งองคค์วามรู ้สรา้งความรู ้ 
ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีวิธีคิดและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล มีทักษะการทำางาน และสามารถ
อภิปรายองค์ความรู้ได้มากขึ้น

2.5 ข้ันนำาความรู้ไปใช้ โดยคาดหวังว่า
นักเรียนจะนำาไปใช้ในชีวิตจริง สามารถเชื่อมโยง
ความรู้กับศาสตร์อื่นๆ และทดลองปฏิบัติจาก
สถานการณ์จำาลองได้ เช่น การหาความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่ในห้องเรียนจะสามารถจัด
โต๊ะเรียนในระยะที่เท่ากันได้ทั้งหมดก่ีโต๊ะซึ่งเป็น
กิจกรรมที่นอกเหนือจากบทเรียน และนักเรียน
ต้องเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความ
น่าจะเป็น พื้นที่ผิวและปริมาตรเข้าด้วยกัน พร้อม
ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เช่น
ศิลปะ การออกแบบ หรือการสืบค้นมาใช้ในการ
จัดทำา กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องชีวิตจริง 
เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน 
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ทำาให้นักเรียนเห็นคุณค่าในวิชาที่เรียนว่ามีความ
สำาคัญและสามารถนำามาใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งในขั้น
นี้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
ท่ีทำาให้นักเรียนนำาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ 
สอดคล้องกับบัญญัติ ชำานาญกิจ (2549: 4-5) 
ที่กล่าวว่าขั้นนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือลงมือ
ปฏิบัติ ทำาให้นักเรียนได้นำาความคิดรวบยอด ข้อ
สรุป หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นไปประยุกต์ใช้ 
ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง เป็นการแสดงผล
สำาเร็จของการเรียนรู้ในองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งเปิด
โอการให้นักเรียนได้รู้จักการนำาไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาอื่นและใช้ในชีวิตจริงด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมเช่น การทดลองสุ่ม การวัด เรขาคณิต 
ตรโีกณมติิ เปน็เน้ือหาทีเ่หมาะกบัการจดัการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์เชิงรุก ดังน้ันในการจัดการเรียนรู้ที่
มีเนื้อหาในลักษณะเป็นรูปธรรม หรือเน้ือหาใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ควรจดัการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์เชิงรุก เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ

1.2 ครูผู้สอนต้องมีความรู้ เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกเป็น
อยา่งด ีและทีส่ำาคญัครตูอ้งสรปุเนือ้หาทีถ่กูตอ้งทกุ
ครั้งหลังบทเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความ
คิดรวบยอดที่ถูกต้อง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกที่มีต่อนักเรียนทั้งกลุ่ม
ทดลอง โดยไม่ได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
นักเรียนกลุ่มที่มีสติปัญญาแตกต่างกัน ดังนั้น
ในการทำาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกกับนักเรียนที่มีระดับสติ
ปัญญาแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่านักเรียน
ที่มีสติปัญญาระดับใดได้รับผลดีจากการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เชิงรุกมากที่สุด

2.2 ควรมกีารศกึษาผลการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์เชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับเนื้อหาคณิตศาสตร์ใน
สาระการเรียนรู้อื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
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