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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้
เพื่อศึกษาความรับผิดชอบ และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ านวน 34 คน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา การทดสอบค่าที (t – test one 
group) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี คือ1)
การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และส่งผลให้ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 

                                                         
1อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จ านวน 8 
แผน มี 6 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันสร้างแรงจูงใจ ข้ันทบทวนความรู้เดิม ข้ันจัด
โครงสร้างแนวคิดใหม่ ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้ันสะท้อนความคิด และข้ัน
ประเมินผล 3) นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และ 5) การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่าข้ันสร้างแรงจูงใจ 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนและกิจกรรมน้ันควรจะ
สอดคล้องกับเน้ือหาท่ีจะเรียนด้วยเพื่อจะได้เช่ือมโยงสู่บทเรียน ข้ันทบทวน
ความรู้เดิม ควรเพิ่มเติมตัวอย่างท่ีหลากหลายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน ข้ัน
จัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ ควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ ท่ีท าให้นักเรียนเห็นเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจน ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้ันสะท้อนคิด กิจกรรมควรมีวิธีการ
ท่ีหลากหลาย และข้ันประเมินผลควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน 
 
ค าส าคญั:  การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์, การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 

Abstract 
The intention of this research is to study the environment, 
problems, and requirements to design and construct a learning 
system, in order to contrast the outcomes, exhibit the 
responsibility, and advance the learning organization. In this 
establishment of mathematical analysis skill by utilizing self-
directed learning, the population used is students of 7th grade 
class in Ang Thong Phattana school of 34 persons. Statistics 
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used to inspect this study are the one-sample t-test, the 
average, and the standard deviation. Results of this research 
found that 1) the study of environment, problems, and 
requirements showed that students were deficient in 
mathematical analysis skills causing lack of motivation to study 
the certain subject, making them irresponsible of the works 
they are assigned with 2) the design of 8 self-directed learning 
plans are composed of 6 steps which are motivating, reviewing, 
constructing the attitude, exchanging, reflection, and 
evaluation 3) the students assigned with self-directed learning 
plan were capable of mathematical analysis at the measure 
higher than current criterion with the statistical significance of 
.05 4) the students in the self-directed learning plan were 
excellent with their responsibilities, and 5) the establishment 
of mathematical analysis skill by utilizing self-directed learning 
has been founded that the motivating step should be 
correlated with the content of the curriculum so that the 
students can apply them to the lesson; the reviewing step 
should be added with multiple examples to make students 
comprehend with the lesson better; the constructing the 
attitude step should contain more media in order to let 
students see the clearer picture of the lesson; the exchanging 
and reflection steps should be composed of various activities; 
lastly, the evaluation step should allow students to take part 
in it. 
Keywords:  mathematical analysis, self-directed learning 
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บทน า 

 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์มี
ผลต่อ การเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์
ความเป็นไปในโลก  การจัดการศึกษาจึง ต้องเร่งพัฒนาคนให้มีความรู้  
ความสามารถ และรู้เท่าทันเหตุการณ์ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว
ข้างต้นหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกรอบทิศทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีโลก มีความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถในการสื่อสาร การ
คิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551) ดังน้ันจึงต้องพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้ังสมรรถนะเชิง
วิชาชีพครู และพัฒนาผู้เรียนไปในเวลาเดียวกันการสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพต่อสังคมได้น้ัน ผู้สอนจะต้องมีความพร้อมโดยการพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองจากความร่วมมือในการท างาน เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู (Darling – Hammond, 1996)  
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เป็นหัวใจส าคัญท่ี
ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบช่วยให้
คาดการณ์ พิจารณาจ าแนก แยกแยะรายละเอียดของเรื่องราว สิ่งของหรือ
เหตุการณ์เพื่อค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง ท ามาจากอะไร ประกอบ
ข้ึนมาได้อย่างไร มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและความเข้าใจจนสามารถน าไปสู่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(กฤษฎา  แก้วสิงห์, 2551) ผู้ท่ีคิดวิเคราะห์เป็นจะสามารถแก้ปัญหาได้ในทุก
สถานการณ์ การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 
ประเภทคือ การวิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of elements) การวิเคราะห์
ว่า สิ่งท่ีอยู่น้ันอะไรส าคัญ หรือจ าเป็นหรือมีบทบาทมากท่ีสุด ตัวไหนเป็นผล 
เหตุผลใดถูกต้อง และเหมาะสมมากที่สุด การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis 
of relationships) เป็นความสามารถในการค้นหาว่าความส าคัญย่อยๆของการ
ค้นหาเรื่องราว หรือเหตุการณ์น้ันต่างติดต่อเกี่ยวพันกันอย่างไรสอดคล้องหรือ
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ขัดแย้งกันอย่างไร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อาจจะถามความสัมพันธ์ของเน้ือ
เรื่องกับเหตุ เน้ือเรื่องกับผล เหตุกับผล การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of 
organizational principles) เป็นความสามารถท่ีจะจับเค้าเงื่อนของเรื่องราว
น้ันว่ายึดหลักการใด มีเทคนิคการเขียนอย่างไรจึงชวนให้คนอ่านมีมโนภาพ 
หรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเป็นสื่อสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ ค าถามวิเคราะห์หลักการมักจะมีค าว่า ยึดหลักการใด มีหลักการใดอยู่
เสมอ (Bloom, 1961) ถ้าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ก็จะสามารถแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆที่เจอได้  
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ต าบลคลองแม่ลาย 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ขาดการบูรณาการความรู้ต่างๆท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
กิจกรรมท่ีฝึกให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ท าให้
นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน  และส่งผลให้ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบ
ตามมา ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดรูปแบบ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ระหว่างครูกับนักเรียน สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้และแสวงหาความรู้ โดยอาศัยประสบการณ์ จากความรู้เดิมเป็นฐาน
และเช่ือมโยงความรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับ บริบทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่น ามา
แก้ปัญหาการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ชาคริต เรืองประพันธ์, 2556) ท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และมีความสนใจท่ี
อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนภายในตัวผู้เรียน ความรู้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง ท่ีพบเห็นเป็น
ความรู้ใหม่กับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งผู้เรียนจะประมวลประสบการณ์
ท้ังหมดมาสร้างความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา (จิรนันท์ มะลิวรรณ์ , 
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2550) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่การเติม
สมองท่ีว่างเปล่าของนักเรียนให้เต็ม หรือการได้มาซึ่งความคิดใหม่ๆ หากแต่
เป็นการพัฒนาความคิดท่ีนักเรียนมีอยู่แล้วในลักษณะเป็นการสร้างความคิด
จากพื้นความคิดเดิมมากกว่าการดูดซึมความคิด (Bell, 1983) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองเป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนเรียนรู้ควบคู่ไปกับการกระท า (Learning 
by doing) และผู้เรียนต้องมีการท าความเข้าใจความรู้ใหม่ โดยต้องอาศัย
ประสบการณ์เดิมท่ีสั่งสมมาเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ (Dewey, 1976) 
 จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ท่ีส่ง เสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ และความรับผิดชอบ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และหวังว่าผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และมี
ความรับผิดชอบ และผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงข้ึนด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่ อ ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา   
  2.เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
  3.เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา กับเกณฑ์  
 4. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
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 5. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
สมมติฐานการวิจัย  
 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็น
เน้ือหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองทศนิยม    
  ตัวแปร 
         ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
         ตัวแปรตาม ได้แก่ - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 

         - ความรับผิดชอบ 
 ระยะเวลา 
   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 
กระบวนการวิจัย หรือ วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากร  
  ประชากรในการวิจัยในครั้งน้ีเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 34 คน 
  เครื่องมือวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วย  
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    1. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
    2. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน อยู่
ระหว่า 0.60 – 1.00 
   3. แบบวัดความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  
ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย แบบตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ น าไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ านวน 20 คน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโขมงหัก จ านวน 10 คน รวมทั้งหมด 30 
คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.75 ค่าความยากง่าย (p) 
อยู่ระหว่าง 0.43– 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.53 
    4. แบบวัดความรับผิดชอบ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 12 ข้อ 
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
   1. ข้ันวางแผน (Planning) ด าเนินการดังน้ี 
   1.1 การก าหนดเป้าหมาย เป็นข้ันตอนท่ีผู้วิจัย ผู้บริหาร 
ครู นักศึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เห็นปัญหา ความต้องการ 
ความพร้อมในการด าเนินการ 
   1.2 ประชุมร่วมกับครู นักศึกษา เพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
    1.3 จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ แบบวัดผลการเรียนรู้ ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
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   2. ข้ันลงมือปฏิบัติ (Action) 
    2.1 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง จ านวน 8 แผน โดยให้ครูเป็น
ผู้ด าเนินการสอน และให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ 
   3. ข้ันสังเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation)  
   3.1 การวัดผลการเรียนรู้ ได้แก่ 

  - วัดความสามารถในการคิดวิ เ คราะห์ทา ง
คณิตศาสตร์ และวัดความรับผิดชอบ โดยด าเนินการวัดหลังการจัดการเรียนรู้ 

  3.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
  - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 

โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
  - ความรับผิดชอบ โดยการวัดหลังการจัดการ

เรียนรู ้
   4. ข้ันสะท้อนผล (Reflection)  
   นักวิจัย ครู นักศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล หรือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  1. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
   2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
   3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับ
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นักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา กับเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที 
(t – test one group) 
   4. การศึกษาความรับผิดชอบ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ใช้
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผล
ค่าเฉลี่ยดังน้ี 
   4.50 - 5.00 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับมากท่ีสุด 
  3.50 - 4.49 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับมาก 
  2.50 - 3.49 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับน้อย 
  1.00 - 1.49 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับน้อยท่ีสุด 
   5. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ผลวิจัยปรากฏว่า  
 1. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา พบผล 
ดังน้ี จากการสนทนากลุ่มของผู้วิจัย ผู้อ านวยการ ครู และนักศึกษา พบว่า
นักเรียนมีปัญหาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ขาดการบูรณา
การความรู้ต่างๆท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมท่ีฝึกให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ และส่งผลให้ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีได้รับ
มอบหมาย ท าให้การงานไม่ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ วา
รส
าร
พกิุ
ล



วารสารพิกุล ปีท่ี 18  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2563  
 
 

173 

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ านวน 8 แผน มี 6 ข้ันตอน 
ดังน้ี ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างแรงจูงใจ คือ ครูจัดกิจกรรมหรือต้ังค าถามให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจและความสนใจในการเรียน โดยกิจกรรมหรือค าถามท่ีจัดข้ึนน้ันจะเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เน้ือหา ข้ันท่ี 2 ข้ันทบทวนความรู้เดิม คือ ครู
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหรือกิจกรรมท่ีครูและนักเรียนร่วมกัน
ออกแบบเพื่อทบทวนความรู้เดิมท่ีเคยเรียนผ่านมาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเรียนเน้ือหาใหม่ ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ คือ เป็นข้ันท่ีครูให้
เรียนท ากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา เช่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม 
เป็นต้น โดยใช้สื่อประกอบการสอนในการท ากิจกรรมข้ันท่ี 4 ข้ันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ เป็นข้ันท่ีให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด วิธีการ
กระบวนการคิดต่างๆ เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่ของนักเรียน โดยการ
ให้นักเรียนท าใบงานหรือใบกิจกรรมและน ามาอภิปรายร่วมกัน ข้ันท่ี 5 ข้ัน
สะท้อนความคิด คือ ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติจากช่ัวโมงเรียนช่ัวโมงน้ัน ข้ันท่ี 6 ข้ันประเมินผล คือ เป็นข้ันท่ีครู
ประเมินจากการท าแบบทดสอบฯลฯ และจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ในเรื่องท่ีเรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีต้ังไว้หรือไม่ และเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีไม่
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4. นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าพเจ้าวา
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สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และข้าพเจ้าต้ังใจท่ีจะท าให้
ผลงานท่ีรับมอบหมายเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและครู ตามล าดับ 
  5. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบผล ดังน้ี จากการ
สนทนากลุ่ม สะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ระหว่างผู้วิจัย ครู และนักศึกษา พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ช้ันท่ี 1 ข้ันสร้าง
แรงจูงใจ ควรเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนและกิจกรรมน้ันควร
จะสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีจะเรียนด้วยเพื่อจะได้เช่ือมโยงสู่บทเรียน ข้ันท่ี 2 ข้ัน
ทบทวนความรู้เดิม ควรเพิ่มเติมตัวอย่างท่ีหลากหลายให้นักเรียนเข้าใจมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อเช่ือมโยงเน้ือหา หรือควรมีสื่อการเรียนรู้ในทบทวนเน้ือหาเพื่อท่ีจะ
เช่ือมโยงไปเน้ือหาใหม่ ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ ควรเพิ่มสื่อการ
เรียนรู้ท่ีท าให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ข้ันท่ี 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนควรมีวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นคู่ หรือระหว่างกลุ่ม ข้ันท่ี 5 สะท้อนความคิด การสะท้อนคิดของ
นักเรียนควรจะมีวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การอธิบาย การตอบค าถาม การ
ยกตัวอย่าง ข้ันท่ี 6 ข้ันประเมินผล ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน 
วิธีการประเมินต้องยืดหยุ่นและมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายวิธี 
 
การอภปิรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้  
  1. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา พบผล 
ดังน้ี จากการสนทนากลุ่มของผู้วิจัย ผู้อ านวยการ ครู และนักศึกษา พบว่า
นักเรียนมีปัญหาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ขาดการบูรณา
การความรู้ต่างๆท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมท่ีฝึกให้นักเรียนพัฒนา
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ทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ และส่งผลให้ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีได้รับ
มอบหมาย ท าให้การงานไม่ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ การคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์และความรับผิดชอบเป็นเรื่องส า คัญมากในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ จ าเป็นท่ีผู้สอนต้องพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น และท าด้วยตนเองอยู่เสมอ ผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับ Bloom (1956) กล่าวว่าเมื่อผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้ก็สามารถคิดแยกแยะ
อย่างมีเหตุผลได้ หาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเน้ือหาต่างๆว่า
ประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และท่ีเป็น
อย่างน้ันอาศัยหลักการอะไร และความรับผิดชอบก็เป็นปัจจัยท่ีส าคัญและ
จ าเป็นต้องปลูกฝังหรือเสริมสร้างให้กับนักเรียน และสอดคล้องกับ สุวารินทร์  
โรจน์ขจรนภาลัย (2547) กล่าวว่าบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบจะมีความเพียร
พยายาม อดทน และต้ังใจท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไว้เพื่อเกิด
ความก้าวหน้าต่อตนเองและสังคม 
  2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ านวน 8 แผน มี 6 ข้ันตอน 
ดังน้ี ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างแรงจูงใจ คือ ครูจัดกิจกรรมหรือต้ังค าถามให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจและความสนใจในการเรียน โดยกิจกรรมหรือค าถามท่ีจัดข้ึนน้ันจะเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เน้ือหา ข้ันท่ี 2 ข้ันทบทวนความรู้เดิม คือ ครู
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหรือกิจกรรมท่ีครูและนักเรียนร่วมกัน
ออกแบบเพื่อทบทวนความรู้เดิมท่ีเคยเรียนผ่านมาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเรียนเน้ือหาใหม่ ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ คือ เป็นข้ันท่ีครูให้
เรียนท ากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา เช่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม 
เป็นต้น โดยใช้สื่อประกอบการสอนในการท ากิจกรรมข้ันท่ี 4 ข้ันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ เป็นข้ันท่ีให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด วิธีการ
กระบวนการคิดต่างๆ เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่ของนักเรียน โดยการ

วา
รส
าร
พกิุ
ล



วารสารพิกุล ปีท่ี 18  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2563  
  

176 

ให้นักเรียนท าใบงานหรือใบกิจกรรมและน ามาอภิปรายร่วมกัน ข้ันท่ี 5 ข้ัน
สะท้อนความคิด คือ ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติจากช่ัวโมงเรียนช่ัวโมงน้ัน ข้ันท่ี 6 ข้ันประเมินผล คือ เป็นข้ันท่ีครู
ประเมินจากการท าแบบทดสอบฯลฯ และจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ในเรื่องท่ีเรียนว่า เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีต้ังไว้หรือไม่ และเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีไม่
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ  Martin 
(1994) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้  เป็น
กระบวนการทางความคิดเน้นถึงความคิดวิเคราะห์ จากการผสมผสานระหว่าง
ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งถูกสร้างข้ึนเองโดยตัวผู้เรียนเองโดยเช่ือ
ว่ากุญแจส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ก็คือตัวผู้เรียนจะสร้างแนวความคิด
ด้วยตนเองเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับความรู้เดิม และสอดคล้องกับ 
Zahoric (1995) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ ครูควร
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียน เรียนรู้สิ่งใหม่ ให้นักเรียนได้รับความรู้ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวมก่อนท่ี
จะเรียนรู้ส่วนย่อยให้นักเรียนได้ส ารวจ ตรวจสอบความรู้ท่ีสร้างข้ึนด้วยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ให้นักเรียนได้ขยายและตกแต่งความรู้ของ
ตนเองด้วยการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในสถานการณ์จริง ให้นักเรียนสะท้อน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 3. นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกล่าวเกิดจากการฝึกกระบวนการคิด ให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด 
วิธีการกระบวนการคิดต่างๆ เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่ของนักเรียน มี
การอภิปรายร่วมกัน และมีการสะท้อนความคิด สอดคล้องกับการวิจัยของ 
Moore (2005) ศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ผลการวิจัยพบว่า 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ค าถามอย่างมีหลักเหตุผลเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยส าคัญ เกิดการพลิกผันของนักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์สูงสุดและต่ าสุด
ร้อยละ 25 และพบว่าผลในคะแนนในแบบทดสอบก่อนการทดลองมีการ
พัฒนาข้ึนร้อยละ 100 นักเรียนท่ีมีคะแนนต่ าสุด 15 คน ซึ่งพิจารณาจากค่า
คะแนน Z มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนร้อยละ 100 ทัศนคติ ความมั่นใจ และความ
พากเพียรพยายามของนักเรียนทุกคนมีการพัฒนาสูงข้ึน พวกเขาสามารถใช้
กลวิธีทางการเรียนรู้ท่ีดีกว่า มีพฤติกรรมหลบเลี่ยงน้อยลง และยังเต็มใจ ท่ีจะ
ท างานเสริม ต้องการประสบความส าเร็จและต้องการมีส่วนร่วมมากข้ึน พวก
เข้าร่วมอภิปรายแนวความคิดร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้การสนับสนุน
ซึ่งกันและกันท าการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ รู้จักการร้องขอและให้ความ
ช่วยเหลือ และรู้จักการสร้างมิตรภาพในแบบเพื่อน  
 4. นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าพเจ้า
สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และข้าพเจ้าต้ังใจท่ีจะท าให้
ผลงานท่ีรับมอบหมายเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและครู ตามล าดับ ผลดังกล่าว
เกิดจากการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์  การแสดงความคิดเห็น การกล้า
แสดงออก ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบจะมีความเพียรพยายาม ต้ังใจท างาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งฤดี  ศิริบุรี (2551) 
ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก มี
ความรับผิดชอบและมีความสุขในการเรียน นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป   วา
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  5. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการสะท้อนผลหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ระหว่างผู้วิจัย ครู และ
นักศึกษา พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ช้ันท่ี 1 ข้ันสร้างแรงจูงใจ ควรเป็นกิจกรรม
ท่ีกระตุน้ให้นักเรียนอยากเรียนและกิจกรรมน้ันควรจะสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีจะ
เรียนด้วยเพื่อจะได้เช่ือมโยงสู่บทเรียน ข้ันท่ี 2 ข้ันทบทวนความรู้เดิม ควร
เพิ่มเติมตัวอย่างท่ีหลากหลายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน เพื่อเช่ือมโยงเน้ือหา 
หรือควรมีสื่อการเรียนรู้ในทบทวนเน้ือหาเพื่อท่ีจะเช่ือมโยงไปเน้ือหาใหม่ ข้ันท่ี 
3 ข้ันจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ ควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ท่ีท าให้นักเรียนเห็นเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจน ข้ันท่ี 4 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
นักเรียนควรมีวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคู่ หรือระหว่าง
กลุ่ม ข้ันท่ี 5 สะท้อนความคิด การสะท้อนคิดของนักเรียนควรจะมีวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การอธิบาย การตอบค าถาม การยกตัวอย่าง ข้ันท่ี 6 ข้ัน
ประเมินผล ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน วิธีการประเมินต้อง
ยืดหยุ่นและมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายวิธี การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการท่ีน าผลจากการจัดการเรียนรู้มา
สะท้อนผลเพื่อปรับปรุงให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดีข้ึน เพื่อจะได้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนนครั้งต่อไป ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี (2554) กล่าวถึงแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ ดังน้ี กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุอุปกรณ์  สิ่งของต่างๆ 
ผู้เรียนจัดกระท า ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งน้ันๆ จน
เกิด เป็นความรู้ความเข้าใจข้ึน ดังน้ัน ความเข้าใจเป็นสิ่ง ท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการคิด ครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้
เกิดข้ึน กล่าวคือ  ผู้ เรียนต้องมีโอกาสเรียนรู้ ในบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือและการ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับบุคคลอื่น ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้  ของผู้เรียน
กว้างข้ึน ซับซ้อนข้ึน และหลากหลายข้ึน ในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีบทบาท
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ในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี โดยผู้เรียนจะเป็นผู้น าตนเองและควบคุมตนเองใน
ระหว่างการเรียนรู้บทบาทการสอนของครูเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอด ไป
เป็นผู้ให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้  
การประเมินผลการเรียนการสอน ต้องเป็นไปตามสภาพจริงและหลายหลาย วิธี
ยืดหยุ่นไปตามลักษณะความสนใจ และสร้างความหมายท่ีแตกต่างกันของแต่
ละบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนด าเนินการการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และควรศึกษาข้ันตอน
การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ก่อนท ากิจกรรม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใน
เน้ือหาคณิตศาสตร์อื่นๆ เพราะเป็นวิธีการท่ีสามารถน าไปช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ได้  
 
สรุปผล 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.82 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.14 ค่า t = 3.388 และ Sig. = .002 นักเรียนท่ี
เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D.= 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.62, S.D. = 0.60)  
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รองลงมาคือ ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ( X  = 4.44, 
S.D. = 0.61) และข้าพเจ้าต้ังใจท่ีจะท าให้ผลงานท่ีรับมอบหมายเป็นท่ียอมรับ
ของเพื่อนและครู ( X  = 4.41, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
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