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และความสัมพันธสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 51 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5               

ที่เ รียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เ ร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงานโดยเปรียบเทียบ กับนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู

ตามปกติ  และศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน                    

ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรประชากรเปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5                 

ที่ศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551                   

กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนถลางพระนางสราง                 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไดมาโดยการสุมจํานวน 2 หองเรียนและสุมแยกกลุม                  

เปนกลุมทดลอง 1หองเรียน และกลุมควบคุม 1  หองเรียน  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ  
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ทดลองดวยตนเองท้ังสองกลุม โดยใชเวลาในการทดลองรวม 16 ชั่วโมง เคร่ืองมือ              

ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู ดวยกิจกรรมสรางสรรค              

ชิ้นงาน เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน 

ตามลําดับดังน้ี (1) อันดับที่ของแบบรูป (2) แบบรูปและความสัมพันธ   (3) ฝกคิด                

สรางสรรค   (4) สถานการณแบบรูปและความสัมพันธ   (5) แบบรูปตามเง่ือนไข                

(6) ความสัมพันธตามรูปรางและขนาด (7) สรางฝนดวยตาราง (8) ชุดแทนแกรม  

สรางสรรค  (9) แกปญหาดวยแบบรูป  (10) พับกระดาษสรางสรรค  2) แผนการจัด             

การเรียนรูตามปกติ เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .85  

และ 4) แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .74            

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก สถิติที (t – test for dependent 

samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (analysis  of covariance : ANCOVA) 

ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน 

เปนกิจกรรมที่ ส ง เสริมดานทักษะกระบวนการคิดในการเ รียนรูคณิตศาสตร              

แกนักเรียน ที่ไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ 

การคิดแกปญหา การเชื่อมโยง การใหเหตุผล การวิ เคราะห  การคิดสังเคราะห              

โดยนักเรียนลงมือปฏิบั ติจริง  และสรางสรรคชิ้นงานดวยตนเอง  ไดแสดงออก              

ดานความคิดอยางอิสระ สงผลใหนักเรียนสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน              

มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีสมาธิใน การเรียนมากขึ้น มีความม่ันใจ กลาคิด              

กลาทํา และกลาแสดงออก มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถนํา              

ความรูไปประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรูอื่น และผลการวิจัยทางสถิติ พบวา              

1) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  เ ร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ              

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01              

2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่ เ รียนดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม              

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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คําสําคัญ : การเรียนคณิตศาสตร  กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน  แบบรูปและความสัมพันธ  

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study learning acheivement of 

mathematic taught by creative task activity method on pattern and relation for 

Prathomsuksa five students, to compare learning achievement of students 

taught by creative task activity method and conventional methods, and to 

study students’ attitudes towards mathematic.   

The populations were Prathomsuksa five students at 

Thalangpranangsang school in Thalang district, Phuket province in the second 

semester of the 2010 academic year. The samples were those selected                     

2 classrooms by mean of purposive sampling, and divided into two groups             

by mean of simple random sampling, a control group and an experimental 

group. 

The research instruments consisted of 1) 10 lesson plans using 

creative task activities on pattern and relation for Prathomsuksa five students 

which were (1) ordinal number of pattern, (2) pattern and relation, (3) creative 

thinking, (4) noticing in created pattern, (5) pattern conditions, (6) relation 

based on shape and size, (7) creative table, (8) creative tan gram, (9) solve 

with pattern, and(10) beautiful paper, 2) normal lesson plans, 3) a mathematic 

achievement test on pattern and relation with a reliability at .85 and 4) attitude 
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test for mathematic learning with a reliability at .74.  Data were analyzed by              

t–test for dependent samples and ANCOVA.   

   The findings revealed that learning achievement using creative task 

activity method on pattern and relation for Prathomsuksa five students after 

studying was higher significantly at the 0.1 level, 2) learning achievement              

of students taught by creative task activity method was higher than those 

taught by normal methods at the .01 level of significance, and 3) students 

taught by  creative task activity method had attitudes towards mathematic              

at high level. The results of using creative task activity method could develop 

mathematic learning achievement on pattern and relation, encouraged 

students’ creativity to learn mathematic with direct experiences by observing, 

acting, and making their own works, and also develop thinking process              

in learning mathematic. 

 

Key  word : learning acheivement of mathematic, creative task activity,    

                   pattern and relation 
 

 

บทนํา 

การเรียนรูเปนผลมาจากการคิด ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูถึงกระบวนการ

คิดที่ดี เปนระบบการเรียนรูที่ดี จึงนําไปสูความเขาใจท่ีลุมลึกของผูเรียน ความเขาใจ

เหลาน้ีมีสวนเก่ียวของกับการขยายความยืดหยุนและการกระตุนเตือนที่จะนํา       

ความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ (ศักด์ิสิน   ชองดารากุล,   2553 : 8) จากการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่ผานมา มีขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู              

ที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห เพื่อสนับสนุน            

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ เนนใหความสําคัญ              

กับปจจัยที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู ทั้งครู ผูปกครอง ชุมชน การจัดการเรียน            

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 26 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด

ความสามารถในการคิดเปนสมรรถนะท่ีสําคัญท่ีผูเรียนพึงเกิดขึ้นตามจุดหมายของ

หลักสูตรเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการคิด เปนความสามารถ               

ในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู กลุมสาระการเรียนรู
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 จะเห็นไดวา  การจัดการเ รียนรูกลุมสาระการเ รียนรูคณิตศาสตร              

เปนภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตร

กําหนด  ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนรูให กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5              

เน่ืองจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (สุคนธ สินธพานนท, วรรัตน  

วรรณเลิศลักษณ และพรรณี  สินธพานนท, 2552 : 23-24) กลาวถึงพัฒนาการ              

ทางสติปญญาวาเด็กท่ีอยูในชวงอายุ 10-12 ป มีพัฒนาการความคิดสรางสรรค              

มีความพยายามที่จะทําส่ิงตางๆอยางตอเนื่อง ชอบคนควาทดลองดวยการใช

ประสบการณตรง มีความสามารถทางจินตนาการ และมีพัฒนาการทางความคิด            

อยางเปนรูปธรรมไปสูนามธรรม  ในระยะน้ีเด็กสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผล และ

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู

กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร   เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน กับนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ  

 3 .   เพื่ อ ศึกษา เจตคติ ในการ เ รียนคณิตศาสตร  ของนั ก เ รียน                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา             

ปที่ 5 ที่เรียนดวยแผน การจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 2.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 

ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู

ตามปกติ  

 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ที่ เ รียนคณิตศาสตร ดวยแผน                

การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ               

มีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร  
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วิธีการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรค              

ชิ้นงาน เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย           

ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการศึกษาคนควาเก่ียวกับประชากร และกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรโรงเรียนถลาง              

พระนางสราง พุทธศักราช 2552 ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ก ลุ ม ตั วอย า ง  เป นนั ก เ รี ยน ช้ันประถม ศึกษาปที่  5  ภาค เ รียน ท่ี  2              

ปการศึกษา 2553 โรงเรียนถลางพระนางสราง  ที่ไดมาโดยการสุมจํานวน 2 หองเรียน 

และสุมแยกกลุม เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และ กลุมควบคุม 1 หองเรียน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรค              

ชิ้นงาน เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย ได

สรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไวดังตอไปนี้  

 1.  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน  จํานวน 10 แผน  พรอมแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน  

 2.  แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  

 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ มีขอบเขตเนื้อหาเพื่อวัดความรูความเขาใจเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ 

สําหรับใชกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยเปนแบบทดสอบแบบเติมคําตอบท่ี

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
 การดําเนินการวิจัย  

ในการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงาน เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีลําดับ

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

1. ปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนรู บทบาท ของผูเรียน 

และจุดประสงคการเรียน รวมทั้งวิธีการประเมินผลการเรียนรูใน การทดลองวิจัยคร้ังน้ี 

 2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง แบบรูปและ

ความสัมพันธไปทดสอบ กอนเรียนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวนํามาตรวจ 

บันทึกผลเก็บไวเปนคะแนนกอนเรียน  

 3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยเปนผูสอนกลุมทดลองดวย   แผนการจัดการ

เรียนรู เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ โดยใชกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน และสอนกลุม

ควบคุม ดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติดวยตนเอง    

 4. เม่ือทําการทดลองครบตามกําหนด  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ไปทดสอบหลังเรียนกับกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมแลวนํามาตรวจ บันทึกผลเก็บไวเปนคะแนนหลังเรียน 

 5. นําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง แบบ

รูปและความสัมพันธทั ้งกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม              

ทําการวิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลวิจัยดังตอไปนี้ 

 1. คาสถิติพื้นฐาน มีดังนี้  คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  จัดทําโดย  การหาคาความเท่ียงตรง                   

เชิงเนื้อหา โดยใช คาดัชนีความสอดคลอง คาความเช่ือม่ัน และคาอํานาจจําแนก              

ของแบบทดสอบ 

 3.  การศึกษาผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและ

ความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนใชสถิติที่                  

(t-test for dependent samples) 

 4.  การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ  ของนักเ รียน ช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่ เ รี ยนด วยแผนการจัด                  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 31 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน

เ ร่ื อ ง แบบ รูปและความ สัมพั น ธ   สํ าห รับนั ก เ รี ยนชั้ นป ระถมศึ กษาป ที่  5              

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและ

ความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ เ รียนดวยแผนการจัดการเรียนรู ดวยกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่ เรียนดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานมีเจตคติตอการเรียน

คณิตศาสตรอยูในระดับดี  

 อภิปรายผลการวิจัย  

 จากการวิจัย เร่ืองผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงานเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

 1.อภิปรายผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 

เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน จากการวิจัย  พบวา            

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

   1.1 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานในการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทางดานการคิด  ความคิดสรางสรรค  

การให เห ตุผล  การพัฒนาด านสติปญญา  โดยมุ งฝ กฝนให นั ก เ รี ยน เป น ผู                         

ลงมือทําและปฏิบัติจริงในการสรางช้ินงาน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถ                       

สรางผลงานอยางสรางสรรค และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น 

ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดา  มิตกิตติ  (2545)  ศึกษาผลการสอน

คณิตศาสตรตามขั้นตอนการสอนแบบร วมมือ กันสรางสรรค สู ความสํา เ ร็จ                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร                  

เร่ือง บทประยุกต  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน             

และมีคารอยละความกาวหนาสูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนที่ไดรับการสอน            

ตามขั้นตอนการสอนแบบรวมมือกันสรางสรรคสูความสําเร็จมีปฏิสัมพันธ ที่ดีตอกัน 

และงานวิจัยของสานสวาท  คนม่ัน (2553)  ทําการ ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการเรียนรู

คณิตศาสตรเร่ืองเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอน                

แบบ 4 MAT ผลการศึกษาพบวา แผนการเรียนรูคณิตศาสตรที่สรางขึ้นจํานวน  6  แผน 

ใชเวลาสอน 12 ชั่วโมง  โดยใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT สามารถพัฒนาการเรียนรู
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 1.2 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน ในการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองแบบรูปและ

ความสัมพันธ  เปนกิจกรรมการเ รียนรูที่ ชวยกระตุนใหนักเ รียน  อยากเ รียนรู              

ดวยตนเอง มีขอคนพบจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการออกแบบชิ้นงานตางๆ ในแตละแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนให              

ความสนใจและมีความกระตือรือรนในการทําช้ินงาน เชน การออกแบบการปูพื้น

กระเบื้อง การทํากรอบหนาตาง การออกแบบปายนิทศ การเขียนลายผา เปนตน              

ขอคนพบนี้ สอดคลองกับแนวคิดของทฤษฏีการสรางสรรคความรู  (อัมพร  มาคะนอง, 

2546 : 6) ที่ระบุวา แนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  

ความรูจะตองเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้นโดยผูเรียน  ผูเรียนจะใชความรูและประสบการณ             

ที่มีอยูเปนพื้นฐาน ในการสรางความรูใหม  การเรียนรูจึงเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายในตัว

ผูเรียนจากการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน โดยครูผูสอนคอยชวยเหลือใหผูเรียนนําความรู

เดิมที่มีอยูออกมาใช และไตรตรองส่ิงที่ไดรับจากการอภิปรายกับผูอื่น  ครูผูสอน              

มีหนาที่จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสม  และสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู           

ไดเอง และสอดคลองกับความคิดของกุลยา  ตันผลาชีวะ (2544 : 20-22) ที่กลาววา

การสอนตองมีบรรยากาศของการเรียนที่ผอนคลาย  ครูสามารถนําการสอนหลายวิธี 

มาใชเพื่อใหผูเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่แตกตางจากการน่ังฟงอยางเดียว              

ส่ิงที่ผูเรียนคนพบตนเองไมเพียงแตสรางความสุขในการเรียนเทานั้นแตยังปลูกฝง             

นิสัยการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียนอีกดวย 

 1.3 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานในการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีลําดับของแผนการจัดการเรียนรูที่ลําดับ

ตามความยากงายของเนื้อหา โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู              

ที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยยึดหลักการลําดับความ สําคัญของเน้ือหาจากงายไปหายาก 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

 

 1.4 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานในการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีขั้นตอนการสอน เปนลําดับ เพื่อให               

ผูเรียนสามารถสรางชิ้นงานไดดวยตนเอง โดยเร่ิมตนจากการแนะนําใหผูเรียนรูจัก

สังเกตตัวอยางสถานการณของแบบรูปที่กําหนดให  จากนั้นครูผูสอนแนะนํา                         

ใหผูเรียนรูจักวิเคราะหตัวอยางสถานการณเพื่อกําหนดแบบรูปของส่ิงท่ีกําหนดให 

เพื่อใหผูเรียน  มีพื้นฐานความรูที่จะใชเปนประสบการณเดิมสําหรับการสรางช้ินงาน             

มีขั้นตอนที่สําคัญในกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน  คือ การใหผูเรียนออกแบบสรางสรรค

ชิ้นงานดวยความคิดของตนเอง โดยใชประสบการณเดิมจากการสังเกตตัวอยาง

สถานการณ และการวิเคราะหตัวอยางสถานการณที่กําหนดให โดยเปดโอกาสให

ผู เ รียนสรางสรรคชิ้นงานที่แปลกใหม  ไมซ้ํ าใคร  และข้ันการนําเสนอผลงาน                      

เปนการฝกใหผูเรียนกลาแสดงออกในการถายทอดความคิดและความรูที่ตนเอง               

ไดรับ และขั้นตอนสุดทายการสรุปองคความรู เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใช               

ความรู  ที่ ได รับไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  ซึ่ งขั้นตอนกิจกรรม                       

การสรางสรรคชิ้นงานน้ี สอดคลองกับทฤษฎีการสรางสรรคความรูดวยตนเองโดย             

การสรางสรรคชิ้นงาน เพเพิรท (Papert) (อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2550 : 96) 

กลาวถึงความสําคัญของทฤษฎีนี้วา การเรียนรูที่ดีเกิดจากการสรางพลังความรูใน

ตนเองและดวยตัวของผูเรียนเอง หากผูเรียนมีโอกาสในการสรางความคิดและ                 

นําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงาน โดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม    

ทําใหเห็นความคิดน้ันเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น และเม่ือผูเรียนสรางส่ิงใดส่ิงหนึ่งไว

เทากับวาการสรางความรูในตนเอง ความรูที่ ผู เ รียนสรางขึ้นนี้ จะมีความหมาย                
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 1.5 กิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานในการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูป

และความสัมพันธ  เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผู เ รียนใชทักษะการคิด              

ทักษะการสังเกต การใหเหตุผล การเชื่อมโยง การนําความรูทางคณิตศาสตรไป

ประยุกต ใช  และการแกปญหา  การคิดสรางสรรค  ในการเ รียนคณิตศาสตร              

โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีใบงานใหผู เรียนทํา และสรางสรรคชิ้นงาน              

ดวยตนเอง รวมท้ังแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ที่มีโจทย

เก่ียวกับการใหผูเรียนไดแสดงออกทางดานความคิดอีกดวย  ซึ่งการศึกษาความคิด

สรางสรรคที่ไดจากชิ้นงานของนักเรียนพบวา นักเรียนสรางสรรคชิ้นงานไดแปลกใหม 

โดยกิจกรรมการสรางสรรคชิ้นงานที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนน้ี 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สาวิตรี วงศสุกัลป (2545)  ศึกษาการพัฒนากิจกรรม              

การ เ รี ยนการสอนวิ ชาคณิตศาสตร ที่ เ น นการพัฒนาความ คิดสร า งสร รค              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ผลการศึกษา พบวา  นักเรียนมีความสามารถดานความคิด

สรางสรรคทางคณิตศาสตรสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน  44.27  และหลังเรียน 

57.08      

จะเห็นไดวาผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เรื่องแบบรูปและ

ความสัมพันธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู 

เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน ทําใหทราบถึงคุณภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธโดยใชกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงาน ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชกิจกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู

ใหแกผู เ รียน  ซึ่งเปนเทคนิคการสอนที่ทําใหผู เ รียนเกิดความสนใจ ใฝรูใฝเรียน              

มีความกระตือรือรน และไดรับการพัฒนาในหลายดานทั้งทางดานสติปญญา  อารมณ 

และสังคม  การที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู มีบทบาทเปนผูกระทําได

ทดลองฝกปฏิบั ติจริงจะชวยให ผู เ รียนเกิดความพรอม  มีความสุข  สนุกสนาน              

ในการเรียน   รวมทั้งเกิดทักษะและพฤติกรรมตามจุดประสงคที่วางไว สงเสริมใหผูเรียน

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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   2.  อภิปรายผลการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร  

เร่ืองแบบรูปและความ สัมพันธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการ

จัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความ สัมพันธ ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานกับ

นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ พบวา คะแนนผลการจัดการเรียนรู

ทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธของนักเรียนกลุมทดลอง ไดคะแนน

เฉล่ียกอนเรียนเทากับ  8.94 และไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 31.06  สวนคะแนน

ผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธของนักเรียน               

กลุมควบคุม ไดคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 9.38 และไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

เทากับ 26.09 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์                      

ทางคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่ต้ังไว แสดงวาวิธีการ

จัดการเรียนรูแตกตางกัน  ทําใหนักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธที่ไดในการวิจัยคร้ังน้ี สอดคลองกับผลการวิจัยของ                

สุจีรา  ชางอยู  (2550) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและ

เจตคติตอการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปที่  5 โดยจัดการเ รียนรูแบบซิปปา  และจัดการเ รียนรูปกติ                        

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองทศนิยมหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5               

ที่สอนโดยจัดการเรียนรูแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เ ร่ืองทศนิยมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                      

ที่ระดับ .01 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยจัดการเรียนรูแบบซิปปา                     

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองทศนิยมสูงกวาการสอน
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  จะเห็นไดวา ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ 

โดยใชกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานกับแผนการจัดการเรียนรูตามปกติทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองแบบรูป และความสัมพันธของนักเรียนทั้งสองกลุม

แตกตางกัน  

   3. ผลการศึกษาเก่ียวกับเจตคติของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียน พบวา

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอ 3 สอดคลอง

กับทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับเจตคติของตรินดิส (Triandis) ที่วา องคประกอบของความรู

ความเขาใจ เปนองคประกอบท่ีประมวลความรูความเขาใจ ความคิดโดยทั่ว ๆ ไป              

ที่มีตอส่ิงของหรือปรากฏการณตาง ๆ ทําใหเกิดเจตคติซึ่งแสดงออกในแนวคิดวาอะไร

ถูก อะไรผิด และสอดคลองกับงานวิจัยของสุภวรรณ  บุญประเสริฐ (2551) ศึกษาผล

การใช แบบฝกพัฒนา ทักษะกระบวนการ คิดทางคณิตศาสตร  เ ร่ื อ ง ระบบ              

จํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะกระบวนการคิด

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทางคณิตศาสตร ดวยกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงาน  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5               

แสดงใหเห็นวา แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง แบบรูปและความสัมพันธ โดยใชกิจกรรม

สรางสรรคชิ้นงาน เปนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามมาตรา 22 และ

สอดคลองกับมาตรา 23 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พุทธศักราช 2542 ใหความสําคัญในการจัดการเรียนรู สงเสริมทั้งดานความรู ความคิด 

มีการจัดการเรียนรูหลากหลาย ฝกใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน เรียนรูไดตามความถนัด

และศักยภาพของตนเอง มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เปนไปตามลําดับ เพื่อใหผูเรียน 

สรางความรูและสรางสรรคชิ้นงานทางคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีการสรางสรรค

ความรูดวยการสรางสรรคชิ้นงาน ที่ เนนให ผู เ รียนนําความรู  ความคิดที่ ไดจาก                       

การเรียนรูมาสรางสรรคชิ้นงาน และ เปนแผนการจัดการเรียนรู ที่มีขั้นนํา ขั้นปฏิบัติ

กิจกรรม และขั้นสรุปความรูดวยตัวนักเรียนเอง และมีลําดับขั้นตอนการสอน  5  ขั้น  ที่

มุงใหผูเรียนรูจักการสังเกต การวิเคราะห สังเคราะห เช่ือมโยงความรูกับศาสตรอื่น                
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 ขอเสนอแนะ 

  การวิจัย เร่ือง ผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน  

เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ผูวิจัยมีแนวคิด

และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะทั่วไป   

1. ครูควรนําผลการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร ดวยกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงาน  เร่ืองแบบรูปและความสัมพันธ ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อเปนนวัตกรรมทางการสอนคณิตศาสตร ในระดับช้ันตาง ๆ  

หรือนําไปประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 2. โรงเรียนควรสงเสริมการสอนเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  

โดยสรางกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางสรรคชิ้นงาน  

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

      1.  ควรมีการพัฒนากิจกรรมสร างสรรคชิ้ นงาน  ในการเ รียนรู

คณิตศาสตร เปนการจัดการเรียนรูแบบเปนหนวยบูรณาการเน้ือหาทุกกลุมสาระ                 

โดยจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับสภาพบริบทของสถานศึกษา

และทองถ่ินนั้น ๆ  

 2. ควรเปรียบเทียบวิธีสอนโดยใชกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงานกับวิธี

สอนแบบตางๆ  เพื ่อศึกษาวาวิธีการสอนใดที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรของผูเรียนไดดีที่สุด 

 3.  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมสรางสรรคชิ้นงาน                

ในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ  หรือในระดับชั้นอื่น 
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