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บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  ฉบบัพทุธศกัราช 2542  ได้กําหนดไว้ในมาตรา  22  

ว่าแนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้        

และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัที�สดุ  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  นอกจากนั �นในมาตรา 24  ยงัได้กําหนดให้จัดเนื �อหาสาระ

และกิจกรรม  ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน  โดยคํานึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบคุคล  การที�จะพฒันาผู้ เรียนให้เรียนรู้  พฒันาตนเอง และสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่าง

สอดคล้องกบัความถนดั  ความสนใจและความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียนนั �น  ผู้สอนจะต้อง

มีความเข้าใจและตระหนกัในความสามารถของผู้ เรียนเป็นลําดบัแรก เพื�อที�จะใช้เป็นข้อมลูในการ

จดัการเรียนการสอนที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั (กิ�งฟ้า สินธวุงษ์ และคณะ, 2545, หน้า 3) ซึ�งแนวคิดนี �

สอดคล้องกบัแนวคิดที�ว่า ผู้สอนจะต้องทําความเข้าใจในลกัษณะธรรมชาติของผู้ เรียน ตลอดจน

การเรียนรู้ของผู้ เรียนและเรียนรู้ว่าผู้ เรียนมีพื �นฐานอย่างไร มีความสนใจ มีความต้องการอะไร 

รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นอย่างไร  มีวิธีการศกึษาอย่างไร (How to study) มีปัญหาในการเรียน   

อย่างไรบ้าง เพื�อจะได้จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้มากที�สดุ และช่วยเหลือ

ผู้ เรียนให้สามารถปรับปรุงตนเองให้เรียนรู้ได้มากที�สดุด้วย (ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2542, หน้า 15) 

ในสภาพความเป็นจริงปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจลักษณะและ

สภาพปัญหาของผู้ เรียน จึงทําให้การเรียนการสอนมีอปุสรรคและเกิดช่องว่างระหว่างผู้ เรียนกับ

ผู้ สอน เพราะผู้ สอนมักจะคํานึงถึงเนื �อหาสาระที�สอนมากกว่าตัวผู้ เ รียน จากผลการวิจัยของ 

อทุมุพร จามรมาน (2538, หน้า 34) พบวา่นกัเรียนร้อยละ 91 ที�ประสบความสําเร็จในการเรียนนั �น

เป็นผู้ที�มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างถกูต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) เป็นกญุแจสําคญัที�ใช้พัฒนาประสิทธิภาพทางการ

เรียนให้ดียิ�งขึ �น ซึ�งมีผลกระทบต่อบุคคลนั �น ๆ ทั �งทางตรงและทางอ้อม คนแต่ละคนมีรูปแบบ      

การเรียนรู้ที�แตกต่างกัน รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนเกิดจากการผสมผสานระหว่างข่าวสาร     

ที�ได้รับเข้ามา การจดัรวบรวมและการนําขา่วสารนั �นไปใช้ (กรมวิชาการ, 2542, หน้า 76 – 77) และ

นกัการศกึษาหลายท่าน อาทิ  อจัฉรา  ธรรมาภรณ์  (2531), อาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์ (2533), Guild 

(1981), Hunt(1981) และ Dunn (1981)  ได้ศึกษาถึงความสําคญัของรูปแบบการเรียนรู้ ของ
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นกัเรียน พบวา่ เป็นความจําเป็นที�ครูต้องสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพื�อใช้เป็นเครื�องมือ

ในการสะท้อนภาพลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที�ใช้ในการเรียนรู้ที�ผู้ เรียนชอบ สะดวกและ

เกิดผลต่อการเรียนรู้ได้ดีที�สุด เพื�อเป็นข้อมูลพื �นฐานที�สําคัญสําหรับผู้ สอนใช้ตัดสินใจในการ

วางแผนและจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที�เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะพิเศษเฉพาะคน

บางครั �งเราพบวา่ผู้ เรียนบางคนอาจเรียนได้ดีด้วยการฟังคําอธิบาย การรายงาน บางคนจะเรียนได้ดี

ต้องมีกิจกรรมหลากหลาย และมีสื�ออปุกรณ์การสอนเข้าช่วย บางคนเรียนได้ดีถ้ามีการค้นคว้า  

ตามลําพัง หรือมีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับเพื�อนเป็นต้น (กองวิจัยทางการศึกษา, 2543,   

หน้า 3) นอกจากนั �นยงัมีการวิจยัสนบัสนนุวา่ ถ้าผู้สอนจดัสภาพการเรียนการสอนไมส่อดคล้องกับ

สภาพที�ผู้ เรียนชอบแล้ว  ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนจะตํ�ากว่ากลุ่มที�ได้รับการจัดการเรียนการสอน    

ที�สอดคล้องกบัแบบการจดัสภาพการเรียนการสอนที�ผู้ เรียนชอบ งานวิจยัหลายเรื�องที�ออกแบบวิจยั

มาอย่างดี พบวา่ นกัเรียนสามารถบอกแนวทางที�เขาจะเรียนรู้อย่างมีสมัฤทธิ�ผลที�ดีที�สดุได้ (อจัฉรา  

ธรรมาภรณ์, 2531 และ Dunn, 1981, อ้างถึงใน กองวิจยัทางการศกึษา, 2543, หน้า 3)  

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที�ช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั �งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โลกในปัจจุบันเจริญขึ �นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ซึ�งต้องอาศยัความรู้ทางคณิตศาสตร์   

ดงัคํากลา่วของ คาร์ล ฟรีดริค เกาส์ (Carl Friedrich Gauss) ซึ�งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนั  

ที�มีชื�อเสียงในคริสต์ศตวรรษที� 19 ว่า “คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์และเลขคณิตเป็น

ราชินีของคณิตศาสตร์” (Mathematics is the queen of sciences and arithmetic is the queen 

of mathematics) นอกจากนี �คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที�สมบูรณ์ เป็น

พลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริเริ�ม

สร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทํางาน มีความสามารถในการตดัสินใจ 

มีความรับผิดชอบตอ่กิจการงานที�ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลกัษณะของความเป็นผู้ นําในสงัคม 

(สิริพร  ทิพย์คง, 2545, หน้า 1) 

 การเรียนคณิตศาสตร์มีวตัถปุระสงค์ เพื�อให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ

คิดคํานวณ และใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื�องมือในการเรียน และมีชีวิตที�มีคณุภาพ จึงเป็นสิ�งจําเป็น       

ที�ผู้ เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที�เหมาะสมที�จะช่วยให้ผู้ เรียนได้เจริญเติบโต และได้

พฒันาตนเองให้มีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี � (สิริพร  ทิพย์คง, 2545, หน้า 5) 

 1.   มีความรู้และความเข้าใจในคณิตศาสตร์ขั �นพื �นฐานและทักษะการคิดคํานวณ   

สามารถเลือกหลกัการ กฎ หรือสตูรมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 2.    มีเหตผุลเชิงตรรกะในการคิด สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างชดัเจน 
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 3.   มีความประทับใจ มองเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ 

ตลอดจนมีเจตคติที�ดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 

 4.    มีความสามารถในการใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มีทักษะในการเรียนรู้ 

และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวนั 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั �นพื �นฐาน 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            

ได้กําหนดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ�งประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ�ง กําหนดให้ผู้ เ รียนทุกคนในระดับการศึกษาขั �นพื �นฐาน

จําเป็นต้องเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ดงันี � การนําความรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้

ในการแก้ปัญหา การดําเนินชีวิตและการศึกษาต่อ การมีเหตมุีผล มีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ 

พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 7) ดงันั �นการ

จดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพบรรลตุามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร จึงเป็น

สิ�งสําคญัและจําเป็นที�ต้องกระทําอย่างยิ�ง  

 จากการศกึษาผลการประเมินคณุภาพการศึกษาคณิตศาสตร์ระดบันานาชาติ ดงันี � ผล

การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ TIMSS (Third International Mathematics 

Science Study) พบว่าผลสัมฤทธิ�ด้านเนื �อหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ�

คอ่นข้างตํ�า   โดยประเทศไทยมีคะแนนเป็นลําดบัที� 27 จากทั �งหมด 39 ประเทศที�เข้าร่วมโครงการ 

และในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศที�เข้าร่วมโครงการ ประเทศไทยเป็นลําดับที� 3 รองจาก

ประเทศ สิงคโปร์และมาเลเซีย แตส่งูกวา่ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (สนีุย์ คล้ายนิล, 2546, 

หน้า 18) การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ PISA (Programmed  for International 

Student Assessment)  ผลการประเมินพบวา่  ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี�ยตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยในกลุ่ม

ประเทศองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที�เรียกว่า OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development)  และมีตําแหน่งอยู่ประมาณควอร์เตอร์ที�สาม 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษา, 2552, หน้า 4) และจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาคณิตศาสตร์ระดบัประเทศจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั �นพื �นฐาน  (O – 

NET)  ปีการศกึษา 2552 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 มีคะแนนเฉลี�ย

เท่ากับ 36.08 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในส่วนของจังหวดัพิษณุโลกมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 

37.18 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน (สถาบนัทดสอบทางการศึกษา, 2552) ซึ�งมีค่าตํ�ากว่าร้อยละ 

50 ทั �งในระดบัประเทศและระดบัจังหวดั  จากผลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์  ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที�ควร 
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 จากความสําคญัดงักลา่ว  ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อาจจะเกี�ยวข้องกับ

รูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียน  ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที�จะศกึษาเกี�ยวกบัรูปแบบการเรียนรู้ที�ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที�  6 ในโรงเรียน

มธัยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เพื�อที�จะนําข้อมลูที�ได้จากการศึกษาครั �งนี �เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ� งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ สอน ในการเพิ�ม

ประสิทธิภาพทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนในอนัที�จะปรับปรุงการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื�อเป็นการพฒันาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื�อศกึษารูปแบบการเรียนรู้  และผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษา 

ปีที� 6 ในโรงเรียนมธัยมศกึษา จงัหวดัพิษณโุลก   

 2. เพื�อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ กับผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 ในโรงเรียนมธัยมศกึษา จงัหวดัพิษณโุลก 

 3. เพื�อค้นหารูปแบบการเ รียนรู้ที�ดีที� สุดที�ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเ รียนวิชา

คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 ในโรงเรียนมธัยมศกึษา จงัหวดัพิษณโุลก 

 

 ความสําคัญของการวจิัย 

 1. ทําให้ทราบวา่รูปแบบการเรียนรู้ใดบ้างที�มีความสมัพันธ์กับผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน  

วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 

 2. ทําให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทราบวา่ ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 ขึ �นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ใดบ้าง เพื�อที�จะนําไปพิจารณาในการ

จดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีผลสมัฤทธิ�สงูขึ �น 

 3. เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย เพื�อค้นหาตวัพยากรณ์อื�นๆ ที�น่าสนใจและมีอิทธิพล  

ตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 1.  ขอบเขตด้านเนื �อหา 

 การวิจัยครั �งนี � มุ่งวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ที�มีผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที�  6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก        

โดยศึกษารูปแบบการเรียนรู้ดงัต่อไปนี � แบบอิสระ (Independent)  แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance)  

แบบร่วมมือ  (Collaborative) แบบพึ�งพา (Dependent) แบบแข่งขนั (Competitive) และแบบ     

มีสว่นร่วม (Participant)  

 2.  ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู 

  2.1  ประชากร  ได้แก่  นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที�  6 ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2553 

ของโรงเรียนมธัยมศกึษา ในจงัหวดัพิษณโุลก จํานวนทั �งหมด 3,292  คน  จากโรงเรียนมธัยมศกึษา

จํานวน 39 โรงเรียน 

  2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2553 ของโรงเรียนมธัยมศกึษา ในจงัหวดัพิษณโุลก จํานวน  370 คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษา 6 

โรงเรียน  ซึ�งได้จากการสุ่มแบบหลายขั �นตอน (Multi-stage Random Sampling) ตามขนาด     

ของโรงเรียน 

 3.  ขอบเขตด้านตวัแปรที�ศกึษา  

 ตวัแปรที�ใช้ในการศกึษาวิจยัครั �งนี �แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable) ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น   

6 รูปแบบ คือ 

           3.1.1  แบบอิสระ (Independent)   

               3.1.2  แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance)         

             3.1.3  แบบร่วมมือ (Collaborative)    

               3.1.4  แบบพึ�งพา (Dependent)   

               3.1.5  แบบแขง่ขนั (Competitive)   

                            3.1.6  แบบมีสว่นร่วม (Participant)  

         3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบตัิของผู้ เรียนในการจดัการเกี�ยวกบั

การเรียนซึ�งแตกตา่งกนัตามสติปัญญา ลกัษณะเฉพาะของผู้ เรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียน

เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  ในการศึกษาค้นคว้าครั �งนี �ผู้ศึกษาใช้รูปแบบ

การเรียนรู้ 6 รูปแบบ ตามแนวคิดและทฤษฎีของกราชา และไรซ์แมน (จาก Grasha; & Reichman, 

1975, pp. 13 – 15 อ้างอิงใน เรวดี โลห์ประเสริฐ, 2546, หน้า 12 – 14)  ดงันี � 

     1.1  แบบอิสระ (Independent) รูปแบบการเรียนรู้นี �เป็นลกัษณะของนกัเรียนที�ชอบคิด

ด้วยตนเอง ชอบที�จะทํางานด้วยความคิดของตนเอง แต่ก็จะรับฟังความคิดเห็นของเพื�อนคนอื�นๆ 

ในชั �นเรียน เขาจะตั �งใจในเนื �อหาที�รู้สกึวา่สําคญั และมีความเชื�อมั�นในความสามารถในการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

        1.2  แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance)  รูปแบบการเรียนรู้แบบนี �เป็นลกัษณะของนกัเรียนที�

ไมส่นใจเรียนเนื �อหาวิชาในชั �นตามแบบแผน ไมม่ีสว่นร่วมกบัครู นกัเรียนและคนอื�นๆ ไม่สนใจสิ�งที�

เกิดขึ �นในชั �นเรียน ทรรศนะของนกัเรียนกลุม่นี �คือห้องเรียนไมใ่ช่สิ�งที�น่าสนใจ 

     1.3   แบบร่วมมือ (Collaborative) รูปแบบการเรียนรู้นี �เป็นลกัษณะของนักเรียนที�มี

ความรู้สกึวา่เขาสามารถเรียนรู้ได้มากที�สดุด้วยการร่วมมือกนั แลกเปลี�ยนความคิดเห็น สติปัญญา

และความสามารถซึ�งกนัและกนั  นกัเรียนแบบนี �จะชอบร่วมมือกบัครู และกลุ่มเพื�อนๆ ชอบทํางาน

ร่วมกับคนอื�นๆ และจะมองห้องเรียนเป็นสถานที�ซึ�งเหมาะสมสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์พบปะ

สงัสรรค์ทางสงัคม และเรียนรู้เนื �อหาวิชา 

     1.4  แบบพึ�งพา (Dependent) รูปแบบการเรียนนี �เป็นลกัษณะของนักเรียนที�มีความ

อยากรู้อยากเห็นทางวิชาการน้อยมาก และจะเรียนรู้เฉพาะสิ�งที�กําหนดให้เรียนเท่านั �น เขามองว่า

ครูและเพื�อนร่วมชั �นเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสนับสนุนทางวิชาการ เขาพยายามแสวงหาผู้ ที�

สามารถที�จะแนะแนวทางในการศกึษา และต้องการได้รับการบอกกลา่ววา่ควรทําอะไรบ้าง 

     1.5  แบบแขง่ขนั (Competitive) รูปแบบการเรียนรู้แบบนี �เป็นลกัษณะของนักเรียนที�

พยายามกระทําสิ�งตา่งๆ ให้ดีกวา่คนอื�นๆ ในชั �นเรียน เขามีความรู้สึกว่าจะต้องแข่งขนักับคนอื�นๆ 

เพื�อให้ได้รับรางวลัในชั �นเรียน เช่น ระดบัคะแนนที�ดีกวา่ คําชมเชยจากครู โดยนักเรียนที�มีรูปแบบ

การเรียนแบบแข่งขันจะมองบรรยากาศในชั �นเรียนว่าเป็นสนามแข่งขันจะต้องมีแพ้หรือชนะ       

และเขาต้องเป็นผู้ชนะเสมอ 
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    1.6  แบบมีสว่นร่วม (Participant) รูปแบบการเรียนรู้แบบนี �เป็นลกัษณะของนกัเรียนที�

ต้องการเรียนรู้เนื �อหาวิชาและชอบที�จะเข้าชั �นเรียน มีความรับผิดชอบที�จะเรียนรู้ให้ได้มากที�สดุจาก

ชั �นเรียน และมีส่วนร่วมกับผู้ อื�น ทําตามที�ตกลงร่วมกัน เขามีความรู้สึกว่าควรจะมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชั �นเรียนให้มากที�สดุเท่าที�จะมากได้ แต่จะมีส่วนน้อยถ้ากิจกรรมนั �นเป็นกิจกรรมที�ไม่

เกี�ยวกบัการเรียนในชั �นเรียน 

 2.  ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถทางวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 โดยยึดสาระการเรียนรู้ ตามหลักสตูรการศึกษา    

ขั �นพื �นฐาน พทุธศกัราช 2544 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในที�นี �หมายถึงคะแนนที�ได้จากการ

ตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที�ผู้วิจยัสร้างและพฒันาขึ �น 


