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ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว
ทางการจัดการศึกษาแบบ Active Learning สำหรับการศึกษา   
ภาคบังคับ โดยการมีส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี 
 

ผู้วิจัย   อนุชา  สมานมิตร 
 

สาขาวิชา  คณิตศาสตร์ 
 

ปีการศึกษา  2561 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
แนวทางการจัดการศึกษาแบบ Active Learning 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Active Learning สำหรับการศึกษาภาคบังคับ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี 3) เพ่ือประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Active Learning สำหรับการศึกษาภาคบังคับ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Active Learning สำหรับ
การศึกษาภาคบังคับ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ นักเรียน และผู้ปกครอง 
ปีการศึกษา 2561 จังหวัดราชบุรี จำนวน 11 โรงเรียน และใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษาขาดระบบตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการ
เรียนรู้ไม่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ไม่ได้ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม หนังสือและเอกสารประกอบการ
เรียนมีเนื้อหาที่ยากเกินไปไม่เหมาะกับนักเรียนบางคน ขาดแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียนคณิตศาสตร์ ครูยังมีการช่วยเหลือด้านการเรียนคณิตศาสตร์ไ ม่ทั่วถึง มีวิธีการสอนใน
ห้องเรียนไม่หลากหลายไม่เน้นให้นักเรียนคิด ยังเน้นบอกความรู้และทางลัดทำให้ไม่เกิดความรู้ที่แท้จริง 2) 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการการศึกษาแบบ Active Learning 
สำหรับการศึกษาภาคบังคับแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ 1. หลักสูตร ความพร้อม และบริบทของ
สถานศึกษา 2. สื่อและแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3. กิจกรรมการเรียนรู้ 4. การวัดและประเมินผล และ 
5. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 3) ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบฯ พบว่า เห็นด้วยมากที่สุดทุก
ประเด็น 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อรูปแบบฯ พบว่า มีความพึงพอใจมากในทุก
ด้าน  
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) study guidelines for organizing mathematics 
learning activities according to the Active Learning approach 2) development of Mathematics 
Learning Activity Model Based on Active Learning for Compulsory Education by Participation of 
Teachers in Ratchaburi Province 3) assess the consistency of the pattern of Mathematics 
Learning Activity Model Based on Active Learning for Compulsory Education and 4) study the 
satisfaction of teachers and students towards Mathematics Learning Activity Model Based on 
Active Learning for Compulsory Education. Target groups used in the research are Math 
teachers, students and parents from Academic year 2018, Ratchaburi Province, 11 schools. And 
Using statistics to analyze data is the mean ( X ) and standard deviation (S.D.). 

The results of the study revealed that: 1 )  Educational institutions lack the quality 
management system for learning management. Learning activities do not focus on students to 
take action. Not working together as a group. Books and study materials have too hard content 
that are not suitable for some students. Lack of care guidelines to help students with Math 
learning problems. Teachers help in studying math not thoroughly. The method of teaching in 
the classroom is not varied, not focusing on students to think. Focus on telling knowledge and 
shortcuts, causing no real knowledge. 2) Mathematics Learning Activity Model Based on Active 
Learning for Compulsory Education Divided into 5 issues: Study, Support, Activities, 
Assessment, Result with learners. 3) The results of the consistency assessment found that 
most agreed on all issues. 4) The results of the satisfaction of teachers and students towards 
the activity revealed that they were very satisfied in all aspects. 


