ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3*
The effects of Active Learning activities on mathematical problem solving and reasoning
ability in statistics of Mathayomsuksa 3 students
ศิริมา วงษ์สกุลดี**
พรรณทิพา พรหมรักษ์***
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร****
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อย
ละ 70กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 48 คน ได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ สถิติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ จานวน 9 แผน
ใช้เวลา 16 คาบ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0. 841 และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.
731 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) การ
ทดสอบที (t-test) แบบ One sample
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก/ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์/
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์/ สถิติ
Abstract

The purposes of this research were 1) to compare mathematical problem solving
ability in statistics of Mathayomsuksa 3 students after receiving active learning activities with
the criterion of 70%, and 2) to compare mathematical reasoning ability in statistics of
Mathayomsuksa 3 students after receiving active learning activities with the criterion of 70%.
The participants, selected by the cluster random sampling technique, were 48 Mathayomsuksa
3 students in the second semester of 2014 academic year. The content of the research is
statistics. The research instruments used in this research consisted of 1) nine mathematics
lesson plans (16 periods), 2) a mathematic problem solving test with the reliability of 0.841,
and 3) a mathematic reasoning ability test with the reliability of 0.731. The statistics used for
analyzing the data were mean ( X ), percentage, standard deviation ( s ), and t-test for one
samples.
Research results found that;
1. Mathematical problem solving ability in statistics of Mathayomsuksa 3 students
after receiving the active learning was higher than the criterion of 70% at the .05 level.
2. Mathematical reasoning ability in statistics of Mathayomsuksa 3 students after
receiving the active learning was higher than the criterion of 70% at the .05 level.
Keywords: Active Learning/ Mathematical problem solving ability/
Mathematical reasoning ability / Statistics
* This article is part of the thesis entitled “The effects of Active Learning activities on mathematical
problem solving and reasoning ability in statistics of Mathayomsuksa 3 students.”
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ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ประเทศต่ าง ๆ มีความพยายามในการแข่งขันกันเพื่อ การพัฒ นา สร้างสรรค์ และคิด ค้นข้อความรู้ใหม่ ๆ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวไกล คณิตศาสตร์จึงกลายเป็นศาสตร์หนึ่งทีม่ ีความสาคัญและเป็น
เครื่องมือที่นามาใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี[สสวท.], 2555ก: 1) และคณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์และเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทาให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1)
สิ่งหนึ่งในชีวิตประจาวันที่เรากระทาอยู่เป็นประจา คือ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่
ยุ่ ง ยากมากแต่ บ างปั ญ หาก็ มี ค วามซั บ ซ้ อ นจนเราไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ใ นทั น ที ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหา ซึ่งถ้าเรามีความรู้ที่เพียงพอเข้าใจขั้นตอนของการแก้ปัญหา
ใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้ (สสวท., 2555ก: 6) อีกทั้งคณิตศาสตร์เป็น
วิช าที่ ต้ องใช้ การคิด อย่ า งเป็ น ระบบ คิด อย่ า งมี เหตุ ผ ล จึ ง ต้ องมี การใช้ เหตุ ผ ลมาช่ ว ยในการเรีย นรู้และการ
แก้ปัญหา ซึ่งการให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลจึงเป็น เครื่องมือสาคัญที่นักเรียนสามารถนาติด
ตัวไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการทางานและการดารงชีวิต ดังนั้นการคิดอย่างมีเหตุผลจึง
เป็นหัวใจสาคัญของการสอนคณิตศาสตร์เช่นกัน (สสวท., 2555ก: 39)
แต่จากการศึกษาผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ที่สะท้อนคุณภาพ
ระบบการศึกษาในด้านการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสาหรับการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีคุณภาพและมีส่วน
ร่วมในสังคมในอนาคตมากเพียงไร พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์เป็นด้านที่มีคะแนนต่าที่สุดในการประเมิน
โดยต่ากว่าด้านวิทยาศาสตร์และด้านการอ่ าน โดยจากผลการทดสอบในปี 2012 มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์
เท่ากับ 427 คะแนนซึ่งต่ากว่าคะแนนมาตรฐาน OECD ที่มีคะแนนเฉลี่ย 494 คะแนน และหากพิจารณาผลการ
ประเมินในหมวดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนของประเทศไทยมีความสามารถต่าที่ สุดในเรื่อง
กระบวนการคิด วิธีการหรือการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์นั่นคือ การคิดถึงปัญหาตามสภาพการณ์ในบริบทให้เป็น
วิธีการทางคณิตศาสตร์(สสวท., 2556: 4-13) ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนไทยประสบปัญหาในด้านการนา
ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์มาใช้ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในช่วงระยะหลายปีย้อนหลัง พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีผลการทดสอบคณิตศาสตร์ที่ตกต่าลงและผลการทดสอบในแต่ละปีการศึกษาก็มีคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่
ในช่ ว งที่ ไ ม่ ผ่ า นครึ่ ง ของคะแนนเต็ ม โดยเมื่ อ พิ จ ารณาให้ ล ะเอี ย ดลงไปถึ ง สาระการเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช า
คณิตศาสตร์พบว่า ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด โดยผลการ
ทดสอบของปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้ทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เป็น 11.55 และ 10.18 คะแนน ตามลาดับ และอีกสาระการเรียนรู้หนึ่งที่มีคะแนนต่า
อีกเช่นกัน คือ สาระการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เป็นสาระการเรียนรู้ที่มี
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ผลการทดสอบเฉลี่ย เป็น 32.19 คะแนน ซึ่ง อยู่ในระดั บที่ ต่ ากว่ าครึ่งของคะแนนเต็ม และมี ค ะแนนต่ าทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และในระดับโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, 2556,
ออนไลน์) และจากผลการวิเคราะห์การทาแบบทดสอบของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2555ข: 35-37) ที่ทาการวิเคราะห์ความสามารถด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนด้วยการทาข้อสอบ พบว่า จากการตอบคาถามของนักเรียนมีเพียงหนึ่งในสามของนักเรียน
ทั้งหมดที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และนักเรียนส่วนที่เหลือสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วนและส่วนใหญ่
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการแก้โจทย์ปัญหาในลักษณะที่นักเรีย นต้องนา
ความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วมาประกอบกับเงื่อนไขที่โจทย์กาหนดให้ และการต้องทาความเข้าใจโจทย์ปัญหาในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาคาตอบ นักเรียนขาดความสามารถในการทาความเข้าใจโจทย์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์
โจทย์และความสอดคล้องกับเงื่อนไขหลายเงื่อนไขในโจทย์ และนักเรียนบางคนมีการใช้เงื่อนไขจากโจทย์มา
แก้ปัญหาได้ถูกต้องแต่ยังให้เหตุผลประกอบไม่ชัดเจน
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วข้า งต้ น สะท้ อ นให้เห็ น ว่ า นั ก เรีย นส่ ว นใหญ่ ยั ง ประสบปั ญ หาเกี่ย วกั บ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการนาความรู้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้สูงขึ้น และเมื่อวิเคราะห์สาเหตุของ
ปั ญ หาดั ง กล่ า ว พบว่ า สาเหตุ หนึ่ ง ของปั ญ หานี้ ม าจากตั ว ครู เอง เนื่ องจากครูยั ง เลื อ กจั ด การเรีย นการสอน
คณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2539: 3-8) ที่ได้กล่าวถึงครูที่เลือกจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบเก่า ที่เน้นการบรรยายเนื้อหาและฝึกเนื้อหา ครูเป็นผู้กาหนดรูปแบบการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียน และผลจากการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงที่ ผ่านมา พบว่าการจัดการเรียนการสอน
ยังคงมีปัญหาเพราะแม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียนจานวนไม่น้อยที่
ยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทาให้นักเรียนไม่สามารถ
นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและไม่สามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สสวท., 2555ก: 1) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎีการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอนและแนวคิ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ มี
ประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดในการจั ดการเรียนการสอนแนวคิดหนึ่งที่น่า สนใจ คือ การเรียนรู้เชิงรุก
(Active learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น
ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติเพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญา เช่น การแก้ปัญหา วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนได้คิด ค้นคว้ า รายงาน แก้ปัญหา ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง
ๆ ทาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง เพื่อแทนที่การเรียนการสอนที่เกิดจากครูบอกเล่าให้นักเรียนได้ฟัง
เพียงด้านเดียว โดยที่ครูทาหน้าที่เตรียมการ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ จัดสิ่งเร้า คอยเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ ให้คาปรึกษาและสร้างสาระการเรียนรู้ร่วมกัน (ปรีชาญ เดชศรี, 2545: 53; อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550: 86)
การเรี ย นการสอนนี้ ก าหนดให้ นั ก เรี ย นได้ พู ด และได้ เ ขี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ก าลั ง เรี ย น มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ
ประสบการณ์เดิมในอดีตและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรีย นต้องทาอะไรๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้เป็น
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ส่วนหนึ่งของตัวเขาเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาดีขึ้น และมีเจตคติต่อการเรียนที่ดีขึ้นด้วย
(อุษณีย์ เทพวรชัย, 2543: 3) ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลของการวิจัยของวรนุช นิลเขต (2554) ที่ได้ศึกษาผลของ
การเรียนรู้จากกิจกรรมปฏิบัติจริง(Active learning) ที่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า หลัง
การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง แล้ว นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสัญญา ภัทรากร(2552) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้อย่างมีชี วิตชีวา(Active learning) ที่จัดให้มี
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนกับนักเรียนด้วยกัน และระหว่างนักเรียนกับครู ทาให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พรรณทิภา ทองนวล (2554) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาโดยเน้นการใช้ตัวแทนลักษณะต่าง ๆ เช่น
แผนภาพ กราฟ ตาราง และสัญลักษณ์ในการแก้ปัญหา ส่งผลให้ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
จากการศึกษาถึงความสาคัญของคณิตศาสตร์ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปั ญหาและการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประเมินผลการทดลองด้วยการ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ของคะแนนเต็ม ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงศึกษาธิการ , 2554 ,
หน้า 22)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กับเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาเชาว์ปัญญา เช่น การแก้ปัญหา วิเคราะห์ หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทาให้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
แท้ จ ริ ง ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ ด้ ว ยการเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก น่ า จะสามารถช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถของนักเรียนในการในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่ อความสามารถในการแก้ปัญหาและ
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ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีกรอบแนวคิด (Hazzan, Lapidot, and Ragonis, 2011:
17-18; ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา, 2547: 84-85; สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, มปป. อ้างถึงใน บัญญัติ ชานาญกิจ
, 2549) ดังภาพประกอบที่ 1
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม : สร้างความพร้อมให้กับนักเรียน
โดยการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ร่วมกันทบทวนความรู้เดิมหรือมโนทัศน์
พื้นฐานสาหรับการสร้างความรู้ใหม่
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม : ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษา
แก้ปัญหาด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มี 4 ขัน้ ตอนคือ 1) ขั้นทาความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา
3) ขั้นดาเนินการตามแผน และ 4) ขั้นสรุปคาตอบ
รวมทั้งให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสะท้อนคิด อภิปราย และสรุปผล : เป็นขั้นที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง คิดไตร่ตรองในสิ่งที่เรียนรู้ แล้วนาเสนอ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ และร่วมกันสรุปความรู้
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ : เป็นขั้นที่ครูมอบหมายให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะและนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการ

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้ วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จานวน 10 ห้องเรียน รวม 496 คน
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพนัส
พิ ท ยาคาร อาเภอพนั ส นิ คม จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง ได้ ม าจากวิ ธี การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม ( Cluster random
sampling) เนื่ อ งจากทางโรงเรี ย นได้ จั ด ห้ อ งเรี ย นแบบคละความสามารถของนั ก เรี ย น ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 1
ห้องเรียน จานวนนักเรียน 48 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้ คือ เรื่อง สถิติ ในกลุ่ม สาระการเรีย นรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
จัดทาโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองสอนด้วยตนเองใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการทดลอง จานวน 18 คาบ ประกอบด้วยการดาเนินการเรียนการ
สอน 16 คาบ และทดสอบหลังเรียน 2 คาบ
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 9
แผน ใช้เวลา 16 คาบ คาบละ 55 นาที มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 – 1.00
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ
เป็นแบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ค่าความยากง่าย ( P )
อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.62 ค่าอานาจจาแนก ( D) อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.51 และค่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.841
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ
เป็นแบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ค่าความยากง่าย ( P ) อยู่ระหว่าง
0.45 - 0.65 และมีค่าอานาจจาแนก ( D) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.731
D

D

แบบแผนการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบกึ่งการทดลอง (Pre-experimental Design) ใช้วิธีการวิจัยแบบ
กลุ่มเดียว วัดผลหลังการทดลองครั้งเดียว (One-Group Posttest-Only Design)
(องอาจ นัยพัฒน์, 2548: 270) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม

ทดลอง

การสอบหลังเรียน

E

x

o

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E แทน กลุ่มทดลอง
x แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก
o แทน การทดสอบหลังจากที่จัดกระทาการทดลอง
วิธีการดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จัย ในครั้ง นี้ ผู้วิ จั ย ได้ ด าเนิน การทดลองกับ กลุ่ม ตั ว อย่ า ง คือ นั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ
ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ด้วย
การเรียนรู้เชิงรุก
1.2 ผู้ วิ จัย เตรีย มสื่ อ อุป กรณ์ เอกสารที่ เกี่ย วข้องกับ กระบวนการจั กกิจ กรรมการเรีย นรู้ต าม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตด าเนิ น การทดลองและเก็ บ ข้ อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยบรูพา ยื่นต่อโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บข้อมูล
2. ขั้นดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ประชุมชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของ
นักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง
2.2 ผู้วิจัยดาเนินการสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เตรียมไว้ โดยใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 16 คาบ
2.3 เมื่อดาเนินการสอนจนครบตามกาหนดการทดลอง ผู้วิจัยทาการวัดความสามารถในการแก้
และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น
และแบบทดสอบทดสอบวั ด ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใช้ เ วลาในการท า
แบบทดสอบละ 1 คาบ และบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest)
2.4 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามที่กาหนดไว้ แล้วนาคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test แบบ one sample
2. เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test แบบ one sample
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้
เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งนาเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยผู้วิจัยทาการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test แบบ one
sample ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่มตัวอย่าง

n



คะแนน x
เต็ม
56
42.40

s

t

p

(ร้อยละ70)
คะแนนความสามารถในการ 48 39.2
5.72
3.869*
.000
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้านทาความเข้าใจปัญหา
48 11.2
16
12.54
1.99
4.674*
.000
ด้านวางแผนการแก้ปัญหา
48 11.2
16
11.96
1.76
2.982*
.003
ด้านดาเนินการตามแผน
48 11.2
16
12.04
1.83
3.181*
.002
ด้านสรุปคาตอบ
48 5.6
8
5.85
.87
2.013*
.025
* p < .05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
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นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในแต่ละด้านตามกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทาความเข้าใจปัญหา ด้านวางแผนการดาเนินการตาม
แผน และด้านสรุปคาตอบ พบว่า ความสามารถในทุกด้านของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ด้านความสามารถในการ
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จะนาเสนอผลการประเมินโดยการนาคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลที่ได้จากการ
ตรวจแบบทดสอบหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นนาคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test
แบบ One Sample ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่มตัวอย่าง

n



คะแนนเต็ม

x

s

t

p

(ร้อยละ70)
16.8

ความสามารถในการให้เหตุผล 48
24
17.63
3.00 1.91* 0.032
ทางคณิตศาสตร์
* p < .05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง สถิติ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย
การเรีย นรู้เชิ ง รุก เรื่อง สถิติ สู ง กว่ า เกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 1 ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นจากประสบการณ์ที่ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับตัวนักเรียน โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการ
ไตร่ตรองความรู้ที่ได้รับแล้วนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Meyers & Jones (1993: 4-11) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ลงมือกระทา และการได้
แก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
และการไตร่ตรองความรู้ที่ได้รับ จึงทาให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึ้น และสอดคล้องกับคา
กล่าวของบัญญัติ ชานาญกิจ (2549: 3) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนที่มีคุณค่า ท้าทายความรู้
ความสามารถ ให้นักเรียนได้ลงมือคิดและปฏิบัติอย่างมีความหมาย สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่าง
แน่นอน การเรียนรู้เชิงรุกมีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการรับรู้ในลาดับที่สูงขึ้น เช่น การคิดแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
นอกจากนี้เมื่ อพิจารณาขั้น ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้วิจั ยสังเคราะห์ขึ้น มี
ขั้นตอนในการจัดการการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นเตรียมความพร้อม 2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 3. ขั้นสะท้อน
คิด อภิปราย และสรุปผล 4. ขั้นประยุกต์ใช้พบว่า ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยผู้วิจัยจัดเตรียมโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีความท้า
ทายและเกี่ยวข้องกับนักเรียนส่งผลทาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนใจ เห็นคุณค่าของการแก้ปัญหา และยังช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเห็นได้จากผลการวิจัยของ Rotgans and Schmidt (2011,
p. 58) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนแบบการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการใช้สถานการณ์ความสนใจและสถานการณ์เชิงวิชาการ
ในชั้นเรียน พบว่า ความสนใจในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหลังการใช้การกระตุ้นโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุกและการเสนอปัญหา และสอดคล้องกับแนวคิดของ Bitter (1990 อ้างถึงใน สิริพร
ทิพย์คง, 2544: 79-80 ) ที่ว่า การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ครูควรเลือกปัญหาที่เป็นความน่าสนใจ
ต่อนักเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป อีกทั้งในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้ฝึกให้นักเรียนดาเนินการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจปัญหา ในขั้นนี้ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่โจทย์
กาหนดและทาความเข้าใจว่าโจทย์ถามอะไร ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ฝึกให้นักเรียนเลือกวิธีการคิด
คานวณ สมบัติ กฎ หรือสูตรที่เหมาะสม และง่ายต่อการนามาใช้ในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ดาเนินการตามแผน
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ในขั้นนี้ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ และขั้นที่ 4 สรุปคาตอบ ในขั้นนี้ฝึกให้นักเรียนสรุป
คาตอบและพิจารณาคาตอบให้ครบถ้วน การฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมีขั้นตอน ทาให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์ ดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับขั้นตอนที่ 3 ขั้นสะท้อนคิด อภิปราย และสรุปผล เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ผ่านมา แล้วสะท้อนความคิดของตนเองออกมาด้วยการนาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาต่อเพื่อนร่วมห้อง และเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่น ๆ ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวทางการจน
นาไปสู่การสร้างข้อสรุป โดยมีผู้วิจัยคอยปรับปรุงข้อสรุปให้มีความถูกต้องและชัดเจน จึงทาให้นักเรียนเกิดการ
ขยายความคิด ได้เห็นมุมองการแก้ปัญหาของผู้อื่นอย่างหลากหลายและสามารถนาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาครั้ง
ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ อัมพร ม้าคนอง (2554: 48) ที่ว่า ครูควรฝึกให้นักเรียนประเมิน และ
ขยายความคิดจากการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งการที่นักเรียนบางคนอธิบายวิธีคิดของตนเองให้เพื่อนฟัง
อาจเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคนอื่น ๆ ขยายความคิดของตนเอง หรือการให้นักเรียนอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย จะช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์และสะท้อนความคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
ประเมินและขยายความคิดจากการแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของตนเอง
ซึ่งจะเป็นบทเรียน (Lesson learned) สาหรับการแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปได้ (อัมพร ม้าคนอง, 2554: 30-31)
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยมอบหมายงานให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้ไปใช้แ ก้ปัญหาในสถานการณ์
อื่น ๆ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทาให้นักเรียนมีโอกาสแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537 :
85-86) ที่ว่า การจัดหาปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ มาให้นักเรียนฝึกคิดเป็นประจามีส่วนช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาส
ฝึกแก้ปัญหาบ่อย ๆ จนเคยชิน ทาให้นักเรียนได้ฝึกการวางแผนการแก้ปัญหา นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย สามารถพิจารณาเลือกวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
แก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก
เรื่อง สถิติ ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี
เพราะในแต่ละขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนล้วนแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การทาความเข้าใจ
การวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหาจนได้คาตอบ ตลอดจนการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
ได้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ สัญญา ภัทรากร (2552: 152) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีชีวิต ชีวาที่มี ต่อความสามารถในการแก้ปัญ หาและการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความน่าจะเป็น ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา เรื่องความน่าจะเป็น สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา เรื่อง ความน่าจะเป็น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ขึ้นไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ด้านความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย
การเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 2 ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นักเรียนได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผล
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์นาหลักการทางคณิตศาสตร์มาสร้างข้อสรุป รวมทั้งนักเรียนได้สะท้อนความคิดของ
ตนเองออกมาด้วยการแสดงออกเกี่ยวกับการพูด การเขียน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
และยอมรับในข้อสรุปนั้น โดยมีผู้วิจัยคอยช่วยส่งเสริมให้เกิดการคิดและอภิปรายด้วย
การใช้ ค าถามน า คอยชี้ แ นะ ให้ก าลั ง ใจเมื่ อนั กเรี ย นให้เหตุ ผ ลที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผลหรือ ไม่ ส ามารถให้เหตุ ผ ล
ประกอบการคิดนั้นได้ และช่วยปรับปรุงแก้ไขการให้เหตุผลนั้นให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทาให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น ได้ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถนาหลักการทางคณิตศาสตร์มาอธิบายข้อสรุป
ได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2554: 50) ที่
เสนอแนะว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะพัฒนาขึ้นได้ ครูควรให้นักเรียนได้
ปฏิบัติด้วยตนเองทั้งในบริบททางคณิตศาสตร์ และบริบทอื่นๆ รวมทั้งพยายามใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนแสดงเหตุ
ผลได้อย่างต่อเนื่อง โดยครูควรให้ความสาคัญกับทุกเหตุผลไม่เฉพาะเหตุผลที่ถูกต้องหรือสมเหตุสมผลเท่านั้น การ
ให้นักเรียนได้อธิบาย ชี้แจงเหตุผลจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนการทางานเพื่อสะท้อนความคิดของตน และที่
สาคัญคือ นักเรียนจะได้ข้อสรุปหรือตัดสินความถูกต้องของสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง มากกว่าที่จะเชื่อตามที่ครูบอก
หรือตามที่หนังสือเขียนไว้
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่
ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น พบว่า ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นขั้นที่สร้างความพร้อมให้กับนักเรียน โดย
ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมหรือมโนทัศน์พื้นฐานสาหรับการสร้างความรู้ใหม่ ผู้วิจัยใช้การ
ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือการตั้งคาถาม เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและกระตุ้นการคิดทบทวนความรู้เดิมของ
นักเรียน ทาให้นักเรียนให้มีความพร้อมสาหรับการสร้างความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนาความรู้เดิมมาช่วยในการ
เชื่อมโยงและสร้างข้อสรุปด้วยตนเองอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นหากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานมากพอจะทาให้
นักเรียนสามารถให้เหตุผลที่นาไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
อัมพร ม้าคนอง (2554: 26-27) ที่ว่า การให้เหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของการคิด การพัฒนาการคิดนั้นครูต้องมั่นใจว่า
นักเรียนมีความรู้เพียงพอในเรื่องที่กาลังจะคิดหากไม่แน่ใจ ครูอาจทบทวนหรือให้ความรู้พื้นฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้ในการคิดได้ ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม เป็น ขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษา
แก้ปัญหาด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มี 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นทาความเข้าใจปัญหา 2) ขั้น
วางแผนการแก้ปัญหา 3) ขั้นดาเนินการตามแผน และ 4) ขั้นสรุปคาตอบ โดยผู้วิจัยเน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและโต้แย้งกันด้วยเหตุผล ทาให้นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้
เหตุผลในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาและดาเนินการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สาหรับขั้นตอนที่ 3 ขั้นสะท้อนคิด
อภิปราย และสรุปผล เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง คิดไตร่ตรองในสิ่งที่เรียนรู้และแนวคิดที่ได้
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จากการปฏิบัติกิจกรรม แล้วสะท้อนสิ่งได้รับด้วยการนาเสนอความคิดนั้นให้เพื่อน ๆ ฟังพร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบ หรือนักเรียนนาเสนอประเด็นที่เป็นความสงสัยของตนเองแล้วให้ผู้อื่นร่วมกันอภิปราย โต้แย้งด้วย
เหตุผลจนนาไปสู่ข้อ สรุป ทาให้นักเรียนได้ฝึกการคิดหาคาตอบและการหาเหตุผลเพื่อนามาอธิบายข้อสงสัย
นักเรียนได้เห็นมุมมองการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลที่แตกต่างและหลากหลายของเพื่อนร่วมห้อง โดยมีผู้วิจัย
เป็นผู้ใช้คาถามกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในชั้นเรียนจนได้ข้อสรุป และคอยเสริมข้อความรู้ ที่ยังขาดหายไป ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ว่า การจัดการเรียนการสอน ครูควรสอนให้นักเรียนเกิด
ความรู้ทางคณิตศาสตร์จากการคิด และการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกับผู้อื่น มีการใช้คาถามช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนได้คิดและค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง อาจเลือกใช้คาถามที่นักเรียนสงสัยมาเป็นประเด็นในการอภิปราย
ร่วมกันเพื่อให้ได้แนวคิดที่หลากหลายและนาไปสู่ข้อสรุป และเกิดการประยุกต์ใช้ได้ (ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี,
2542: 7 ;อัมพร ม้าคนอง, 2546: 8) และในขั้นตอนที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยมอบหมายให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา โดยนาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล ตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีแก้ปัญหา วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีความหลากหลาย ทาให้
นักเรียนได้ฝึกการให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา ขยายมุมมองและประสบการณ์ในการให้เหตุผล และฝึกให้
นักเรียนเป็นคนคิดอย่างมีเหตุผลอย่างสม่าเสมอ
จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกสามารถช่วยพัฒนา ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ได้เป็นอย่างดี เพราะในแต่ละขั้นตอนการจัด
กิจ กรรมการเรียนการสอนแสดงให้เห็น ถึง การพัฒ นาความสามารถในการให้เหตุผ ลและคิด แก้ปั ญหาอย่ า ง
สมเหตุสมผลและส่งเสริมให้นักเรียนได้ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผลจนนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง
อย่างต่อเนื่องตลอดการจัดการเรียนการสอน จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ Rosenthal(1995,
pp. 223-228) ที่ได้ศึกษากลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงของมหาวิทยาลัยมิน
เนโซตา ผลการศึกษาพบว่า การใช้กลวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก อันได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือกัน
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ การจดบันทึกสั้น ๆ ของหัวข้ อที่สาคัญ การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้น
และการใช้คาถามของครูเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ ส่งผลให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น และ
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ พรรณทิภา ทองนวล (2554: 198) ได้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาโดยเน้นการใช้ตัวแทนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลและ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พบว่า ด้า นความสามารถในการให้เหตุผ ลทางคณิ ตศาสตร์ของนั กเรียน หลัง ได้รับการจัด การเรีย นรู้อย่างมี
ชีวิตชี วาโดยเน้น การใช้ตัว แทน เรื่อง ความสัมพั นธ์และฟัง ก์ชัน สูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นการใช้ตัวแทน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ครูควรสร้าง
ปฎิสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในห้องเรียน สร้างบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน โดยเฉพาะในขั้นตอน
ที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมและขั้นตอนที่ 3 ขั้นสะท้อนคิด อภิปราย และสรุปผล ครูควรมีความอดทนในการรอฟัง
ความคิดเห็นต่าง ๆ จากนักเรียน คอยเอาใจใส่และรับฟังการแสดงความคิดเห็น คอยให้คาชี้แนะให้คาปรึกษา
ปรับแก้ข้อสรุปของนักเรียนให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ครูควรให้แรงเสริมเมื่อนักเรียน
ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจ กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น และครูควรให้กาลังใจและให้
คาแนะนาเมื่อนักเรียนตอบคาถามหรือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกแต่ละครั้ง ครูควรจัดกิจกรรมให้
หลากหลาย เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และลงมื อกระทากิจกรรมด้วยตัวเอง เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก โดย
ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น ความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กับเนื้อหาคณิตศาสตร์
อื่น ๆ เช่น เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูทมี่ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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