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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้กับเกณฑ์และ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําวิจัยเป็นนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จํานวน 
1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 36 คนโดยการสุ่มแบบกลุ่ม มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จับสลากมา 1 
ห้องเรียนจากห้องเรียนทั้งหมดซึ่งทางวิทยาลัยจัดห้องเรียนโดยคละความสามารถ ใช้เวลาทดลอง
ทั้งสิ้น 17 คาบ คาบละ 60 นาที โดยใช้แผนการวิจัยแบบ One-group Pretest-Posttest Design 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียน
บันทึกการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์และ 3) แบบประเมินความสุขในการเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test 
for One Sample และ t-test  for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 76.76    
 2. ความสุขในการเรียนของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับ
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Abstract 
 The purposes of this research were to compare the mathematical 
achievements of students after receiving Context-Based Learning with journal writing 
to the criterion, and to compare student’s learning happiness before and after 
Context-Based Learning, which includes journal writing. The subjects of this study 
included thirty six First Year Vocational Certificate students in the first semester of 
the 2016 academic year from Thonburi Commercial College. They were selected 
using the cluster random sampling technique. The experiment lasted for seventeen 
sixty minute periods. A One-Group Pretest-Posttest Design was used in this study. The 
research instruments included lesson plans for context-based learning and journal 
writing related to the ratio, proportion and percentage, the mathematical 
achievement of the ratio, proportion and percentage test and the learning happiness 
questionnaire. The data were statistically analyzed by using a t-test for one sample 
and t-test for the dependent samples. The results were as follows: 
 1. The mathematical achievement of students after receiving Context-Based 
Learning with journal writing was statistically higher than the criterion of 70 percent 
at the .01 level of significance, with an average testing score of 76.76 percentage. 
 2. The learning happiness of students after receiving Context-Based Learning 
with journal writing was statistically higher than before learning at the .01 level of 
significance. 
 
Keywords : Context-Based Learning, journal writing, mathematical achievement, 
learning happiness 
 
บทนํา 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนา ความรู้ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม
และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไป
ด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทําได้โดยสะดวกราบร่ืนได้ผล
ที่แน่นอนและรวดเร็ว วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทต่อการพัฒนามนุษย์ ช่วยพัฒนาความคิด ทําให้มนุษย์
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มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล คิดเป็นระบบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ที่พบเจอได้อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน คณิตศาสตร์มีส่วนสําคัญในการคาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป้าหมายของการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์มุ่งเน้นให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองตามศักยภาพ รวมถึง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การ
ดําเนินชีวิต การศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2545: 1)จากความสําคัญของการศึกษาและวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการบรรจุสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้ในหลักสูตรและจัดให้มี
การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นหมวดวิชาทักษะชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ ตลอดจนสามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ, 2557: 11-17)  อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินระดับชาติพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับตํ่าและควรได้รับการปรับปรุง เช่นจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ในรายวิชาความรู้ด้านการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยใช้
คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555-2557 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 2  ซึ่งพบว่าคะแนนส่วนใหญ่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็มโดยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละ 32.70 , 38.10 
และ 42.48 คะแนนตามลําดับ และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 2 ได้คะแนน
เฉลี่ยเป็นร้อยละ 25.16 , 24.71 และ 41.37 คะแนน ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ, 2558: ออนไลน์)   
 ข้อมูลจากการประเมินระดับชาติสะท้อนให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับที่ควรได้รับการพัฒนา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน
เก่ียวกับการเรียนคณิตศาสตร์ทําให้เกิดการฝังใจและต่อต้านไม่ยอมรับในการเรียน พ้ืนฐานความรู้เดิม
ไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ ทําให้ไม่เข้าใจบทเรียนใหม่ (ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี.  
2542: 145) รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน ทําให้นักเรียนไม่เห็นความสําคัญและเห็นคุณค่าในการเรียนคณิตศาสตร์ (สุนีย์ คล้ายนิล. 
2547: 14-15) 
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 ความสุขในการเรียนเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญและช่วยส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากความสุขจะทําให้ผู้เรียนพร้อมที่จะทํากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆและส่งผลให้
เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีกําลังใจแสวงหาความรู้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียน ต่อเพ่ือน ต่อครูและต่อโรงเรียน ช่วย
ให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เรียนรู้ว่าสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (สุชาดา แก้วพิกุล,  
2555: 74-76 และกิติยวดี บุญซื่อและคณะ, 2540: 11-25) ซึ่งการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเรียนอย่างมี
ความสุข จะสามารถทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและทัศนคติ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอนในเน้ือหาวิชาน้ันๆ อย่างสมบูรณ์ (จํารัส นองมาก, 2547: 6) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่ เน้นการ
เช่ือมโยงบริบทจากชีวิตจริงเข้ากับการเรียนการสอน เน้นการใช้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สร้างขึ้น
ให้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์ หลักการ กฎและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทําให้เข้าใจแนวคิด หลักการ    
กฏ และสิ่งต่างๆเหล่าน้ันได้ดีขึ้น (Bennett; & Holman, 2002: 165-166) โดยจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะกิจกรรมท่ีเน้นการระดมความคิดและแก้ปัญหาร่วมกันของนักเรียน (Darkwah, 2006: 15) 
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียนในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต  นักเรียน
สนใจในเน้ือหาและจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด (ศราวุธ จอมนํา, 2557: 91) ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานน้ีเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวิถีชีวิตจริงทําให้นักเรียนเกิด
ความต้องการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เกิดความสนใจในการเรียนรู้  ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน และ
เห็นคุณค่าในการเรียน เน่ืองจากนําสิ่งที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจําวันหรือสถานการณ์จริงมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียนรู้จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียน (สุชาดา แก้วพิกุล, 2555: 74) 
การทํากิจกรรมการอภิปรายหาข้อสรุปภายในกลุ่มของนักเรียนจะทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน (ศราวุธ จอมนํา, 2557: 18; อ้างอิงจาก Crawford; & 
Witte, 1999) และการเรียนรู้จากสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจมโนทัศน์ จึงทํา
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น (บพิธ กิจมี, 2551: 54) และเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กล่าวว่า
ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหา (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 8-9)  
 การเขียนบันทึกการเรียนรู้เป็นการเขียนสรุปสาระสําคัญในแต่ละเน้ือหาที่เรียนด้วยภาษาของ
ตนเองและเขียนอธิบายแนวคิดเพ่ือตอบคําถามที่เน้นตรวจสอบความเข้าใจของตนเองรวมทั้งยังใช้เป็น
การเขียนเก่ียวกับข้อสงสัยต่างๆ การแสดงความรู้สึกส่วนตัว การแสดงความคิดและความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการหรือเน้ือหาที่ได้จากการเรียนรู้ของตัวเอง (สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์, 2542: 35) นอกจากน้ี
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ยังช่วยให้ทราบถึงความรู้สึก ความพึงพอใจและเจตคติของนักเรียนในการ
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เรียนในคาบน้ัน ทําให้ครูสามารถนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(ศุภลักษณ์ ครุฑคง, 2556: 11-14)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับ
การเขียนบันทึกการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละที่มี ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี ที่ 1 วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี ผลที่ ได้การวิจัยน้ีครั้งน้ีจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์สําหรับครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึงครูและผู้ที่
เก่ียวข้องได้แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 2. ความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับ
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการ
เรียนรู้ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียน
บันทึกการเรียนรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน ผู้วิจัยได้นํา
แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานของเบนเน็ตและโฮลแมน (Bennett; & 
Holman, 2002: 165-166) โดยลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ น้ันจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้นํา
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สถานการณ์จากชีวิตประจําวันหรือในงานอาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ประกอบกับให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้
เพ่ือเป็นการสรุปและทบทวนความรู้ที่ผู้เรียนได้รับและเป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน มี
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 20 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 
517 คน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐาน  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังน้ี 
1. ขั้นสัมพันธ์กับบริบท 
2. ขั้นเผชิญประสบการณ์ 
3. ขั้นสรุปมโนทัศน์ 
4. ขั้นส่งต่อมโนทัศน์ 

บันทึกการเรียนรู้   
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
1. การสรุปหลกัการและ
แนวคิดของบทเรียน  
2. การตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของตนเอง  
3. การสะท้อนเก่ียวกับผล
การเรียนรู้ของตนเอง 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
บริบทเป็นฐาน ร่วมกับการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
    2.1 ขั้นสัมพันธ์กับบริบท 
    2.2 ขั้นเผชิญประสบการณ์ 
    2.3 ขั้นสรุปมโนทัศน์ และ
เขียนบันทึกการเรียนรู้ส่วนที่ 1 
     2.4 ขั้นส่งต่อมโนทัศน์ 
3. ขั้นสรุปและเขียนบันทึกการ
เรียนรู้ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

1. ผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนคณิตศาสตร์ 
2. ความสุขในการเรียน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit)  จับสลากมา 1 ห้องเรียน จํานวน
นักเรียน 36  คน จากทั้งหมด 20 ห้องเรียน ซึ่งวิทยาลัยจัดห้องเรียนโดยคละความสามารถ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.42 – 0.77 ค่า
อํานาจจําแนกรายข้อ (r) ระหว่าง 0.40 – 0.82 และความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR – 
20 ของ Kuder-Richardson เท่ากับ 0.98 
 3. แบบประเมินความสุขในการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 30 
ข้อแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนละ 10 ข้อ ประกอบด้วยตอนที่ 1 ความรู้สึกต่อตนเองในการเรียน ตอนที่ 2 
ความรู้สึกต่อวิชาที่เรียนและตอนที่ 3 สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (t) ระหว่าง 
2.343 – 6.263 และความเช่ือมั่นของแบบประเมินโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ     
ครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.93  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ขอความร่วมมือโดยทําหนังสือขออนุญาตกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี  
 2. ผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้กับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยช้ีแจงให้นักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
 3. นําแบบประเมินความสุขในการเรียน ประเมินความสุขกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลา 1 คาบแล้วบันทึกคะแนน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
 4. ดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เวลา 14 คาบ  
 5. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และวัดความสุขในการเรียนด้วยแบบประเมิน
ความสุขในการเรียน โดยใช้เวลา 2 คาบแล้วบันทึกคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เป็นคะแนนหลังเรียน  
 6. นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
สถิติ t-test for One Sample และสถิติ t-test  for Dependent Samples   
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 19.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.86 โดยคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 76.76  
 2. ความสุขในการเรียนของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับ
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ สงูกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการเขียนบันทึกการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการ
เรียนรู้โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี  
  1.1 ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมที่เก่ียวข้อง
กับเน้ือหาที่จะเรียน โดยครูใช้คําถามถามนักเรียนเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิม  
  1.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังน้ี 
   1.2.1 ขั้นสัมพันธ์กับบริบท (Relate) ขั้นตอนน้ีเป็นการเรียนรู้จากบริบทของชีวิตจริง
นําเสนอสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปราย
เก่ียวกับสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนให้นักเรียนร่วมกันระบุปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา 
โดยครูเป็นคนคอยช้ีแนะในการจัดการเรียนรู้ 
   1.2.2 ขั้นเผชิญประสบการณ์ (Experience) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้
ร่วมมือกันทํากิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาตามแนวทางที่ได้จากขั้น
สัมพันธ์กับบริบท  
   1.2.3 ขั้นสรุปมโนทัศน์ (Concept) ขั้นตอนน้ีให้นักเรียนได้นําเสนอข้อค้นพบหรือ
แนวคิดที่สําคัญที่ได้จากการทํากิจกรรมในขั้นเผชิญประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนนําเสนอแนวคิดที่
ค้นพบและร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาตัวอย่างที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือหลักการที่ค้นพบและให้นักเรียน
เขียนบันทึกการเรียนรู้ในส่วนที่ 1 เพ่ือสรุปหลักการและแนวคิดของบทเรียนด้วยภาษาของตนเอง 
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   1.2.4 ขั้นส่งต่อมโนทัศน์ (Transfer) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้นําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆที่ใกล้เคียงกับบริบทเดิม ในกิจกรรมการแก้ปัญหาให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงแนวทางการนํามโนทัศน์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆในชีวิตประจําวัน  
  1.3 ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และหลังจากจบกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในส่วนที่ 
2 และส่วนที่ 3 เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและสะท้อนเก่ียวกับผลการเรียนรู้ของตนเอง 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 76.76 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเหตุผลดังน้ี การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
ร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ น้ันเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนทบทวนเน้ือหาความรู้เดิมที่เก่ียวข้องกับ
เน้ือหาที่จะเรียน โดยครูใช้คําถามถามนักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม รวมถึงช้ีแจงจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ ขั้นตอนน้ีมีความสําคัญมากเพราะการทบทวนความรู้ที่เดิมที่มีความจําเป็น
ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบ จะช่วยให้นักเรียนไม่มีอุปสรรคในการเรียนรู้ หากนักเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานไม่เพียงพอจะทําให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ชมนาด เช้ือ
สุวรรณทวี (2542: 145) กล่าวว่าสาเหตุที่ทําให้นักเรียนเรียนอ่อนทางคณิตศาสตร์คือพ้ืนฐานความรู้เดิม
ไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่ ทําให้เรียนตามเพ่ือนไม่ทัน ไม่เข้าใจบทเรียนใหม่ 
วิธีการท่ีผู้วิจัยใช้ในการทบทวนความรู้เดิมคือการใช้คําถามในการถามตอบนักเรียน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบเพื่อให้เข้าใจมากย่ิงขึ้นหรือให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยตนเองก่อนที่จะมาเรียนในคาบถัดไป 
โดยอาจจะมอบหมายเป็นการบ้านหรือคําถามชวนคิดสั้นๆเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหาคําตอบมาอภิปราย
ร่วมกัน 2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ย่อยคือ 2.1) ขั้นสัมพันธ์กับบริบท 
โดยการนําเสนอสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรู้จักและมีประสบการณ์ร่วมกันมาเป็นอย่างดี 
โดยที่นักเรียนไม่ได้คํานึงถึงเลยว่าสถานการณ์เหล่าน้ีล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนคณิตศาสตร์ เช่น
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อ การทํานํ้าผลไม้จากนํ้าผลไม้เข้มข้น 
เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์เหล่าน้ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และเกิดความสนใจในการ
เรียนรวมทั้งทําให้นักเรียนรับรู้ว่าเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพบเจอ
อยู่ในชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบิลท์และคนอ่ืนๆ (ศราวุธ 
จอมนํา, 2557: 21, อ้างอิงจาก Bulte; et al. 2006: 1063) ที่ได้ศึกษาผลของการนําเอาบริบทมาใช้เป็น
กรณีศึกษาในหน่วยการเรียนรู้เรื่องคุณภาพนํ้า สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนพบว่า
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาเคมีสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพราะได้ทํา
กิจกรรมในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 2.2) ขั้นเผชิญประสบการณ์ ในขั้นตอนน้ีนักเรียนจะทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มตามความสมัครใจของผู้เรียนโดยใช้บริบทในขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับครู
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นําเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาและหาข้อสรุปของแนวทาง
ในการแก้ปัญหาซึ่งในขั้นตอนน้ีนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างอิสระครูทําหน้าที่คอยช่วยเหลือนักเรียนบาง
ขั้นตอนที่นักเรียนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยครูจะใช้คําถามที่คอยกระตุ้นให้นักเรียนคิดเพ่ือเป็น
แนวทางในการหาคําตอบของกลุ่ม ในขั้นตอนน้ีครูผู้สอนก็ควรจะกําหนดเวลาให้ชัดเจนและกําหนด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลา และในบางกิจกรรมในข้ันเผชิญประสบการณ์น้ีครูจะนํานักเรียนไปเรียนรู้ใน
สถานที่จริงและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผู้วิจัยสังเกตได้ว่านักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ โดยมีนักเรียนบางคนได้
บอกกับผู้วิจัยว่าต้ังแต่เรียนคณิตศาสตร์มาไม่เคยเจอวิธีการเรียนแบบน้ี เขารู้สึกต่ืนเต้นและรู้สึกว่า
คณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบ่ือหน่ายอีกต่อไป 2.3) ขั้นสรุปมโนทัศน์ ขั้นตอนน้ีให้นักเรียนได้นําเสนอข้อ
ค้นพบหรือแนวคิดที่สําคัญที่ได้จากการทํากิจกรรมในขั้นเผชิญประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนนําเสนอ
แนวคิดที่ค้นพบและร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาตัวอย่างที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือหลักการท่ีค้นพบและให้
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในส่วนที่ 1 เพ่ือสรุปหลักการและแนวคิดของบทเรียนด้วยภาษาของ
ตนเอง ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่านักเรียนเข้าใจหลักการแนวคิดของบทเรียนที่ได้
เรียนได้มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในส่วนน้ี ถ้าพบว่านักเรียนยังเขียน
อธิบายไม่เข้าใจหรือไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยก็จะบอกให้นักเรียนทราบทันทีซึ่งส่งผลต่อการเข้าใจโดยตรง หาก
นักเรียนเข้าใจได้อย่างถูกต้องก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับสมชาย วรกิจเกษม
สกุล (2540:  27) ที่กล่าวถึงความสําคัญของการเขียนบันทึกการเรียนรู้ว่าการเขียนบันทึกการเรียนรู้ช่วย
ให้ครูผู้สอนได้นําบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนมาพิจารณาความรู้และความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด มีข้อบกพร่องใดที่ควรได้รับการแก้ไข 2.4) ขั้นส่งต่อมโนทัศน์ 
เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนนําความรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนๆที่ใกล้เคียงกับบริบทเดิมที่ได้เรียนรู้
และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในการแก้ปัญหาและขั้นตอนสุดท้าย 3) ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนท่ีให้
นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังจากจบ
กิจกรรมการเรียนรู้แล้วครูให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและสะท้อน
เก่ียวกับผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนที่
เรียนรู้แล้วหรือยัง ถ้าหากนักเรียนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนผู้วิจัยก็จะให้ข้อมูลในการแก้ไขทันที และ
นักเรียนจะเขียนถึงผลการเรียนรู้ของตนเองว่ามีความเข้าใจในเร่ืองที่เรียนมากน้อยเพียงใด โดยใช้ภาษา
ของตนเองและเป็นส่วนที่นักเรียนสามารถเขียนบอกได้ว่าต้องการให้ผู้วิจัยอธิบายเพ่ิมเติมในเรื่อง
อะไรบ้าง เพ่ือจะทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากย่ิงขึ้น การท่ีนักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีก็จะส่งผลดีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับศุภลักษณ์ ครุฑคง (2556:  26) ที่กล่าวว่าการเขียนบันทึกการ
เรียนรู้มีความสําคัญกับนักเรียนในการทบทวน อธิบาย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ที่ได้รับ มี
ความสําคัญสําหรับครูในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและประเมินการสอนของตนเอง และมี
ความสําคัญต่อครูและนักเรียนร่วมกันในการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนจากบันทึกการเรียนรู้ที่
นักเรียนอธิบาย หรือแสดงความคิดเห็น  
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 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึก
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสตีวาท (ศุภลักษณ์  ครุฑคง, 
2556: 60, อ้างอิงจาก  Stewart. 1992) ได้ศึกษาผลการเขียนบันทึกการเรียนรุ้ ใน ช้ัน เรียน
คณิตศาสตร์การสอบสวนท่ีมีประโยชน์ พบว่านักเรียนมีความรู้สึกกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้
และรู้สึกสนุกและต่ืนเต้นในการเรียนในช้ันเรียนและเอาใจใส่ในการทํากิจกรรม ผลการทดสอบค่าทีใน
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของ TCAP พบว่านักเรียนกลุ่มที่เขียนบันทึกการเรียนรู้มีคะแนนสูง
กว่ากลุ่มที่ไม่ได้เขียนบันทึกการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและพบว่านักเรียนกลุ่มที่เขียนบันทึก
การเรียนรู้และไม่ได้เขียนบันทึกการเรียนรู้มีความวิตกกังวลไม่ต่างกันงานวิจัยของเบนเน็ตและลับเบน 
(ศราวุธ จอมนํา, 2557: 20-21, อ้างจาก Bannett; & Lubben. 2006: 999) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีอายุ 17-18 ปี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามปกติในวิชาเคมี พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บริบทเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
 3. ความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการ
เขียนบันทึกการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่นําเอาสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีนั่กเรียนได้พบเจอมาเป็นหัวขอ้เรื่องในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่แตกต่างไปจากแบบเดิมรวมไปถึงเน้นการทํากิจกรรมกลุ่มแบบ
ร่วมมือของนักเรียน เปิดอิสระให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้มี
ความหลากหลายเช่นการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามหรือการสบืค้นหาข้อมลูจากสือ่
ออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายรวมทั้งให้นักเรียนได้เรียนตามแหล่งเรียนรู้จริงภายในวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่ใช่จํากัดว่าการเรียนคณิตศาสตร์จะต้องเรียนแต่ในช้ันเรียนเท่าน้ันซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางในการสร้างบรรยากาศในการเรียนอย่างมีความสุขของกิติยวดี บุญซื่อและคณะ (2540: 7-
22) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้น้ันบทเรียนเร่ิมจากง่ายไปยาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการ
ยอมรับของเด็กแต่ละวัย มีความต่อเน่ืองในเน้ือหาวิชาและขยายวงไปสู่ความรู้แขนงอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจต่อชีวิตและโลกรอบตัว วิธีการเรียนสนุกไม่น่าเบ่ือ ไม่ยัดเยียดหรือกดดัน เน้ือหาที่เรียนไม่
มากเกินไปจนเด็กเกิดความล้าและไม่น้อยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้มุ่ง
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิดในแนวคดิต่างๆ ของเด็ก บทเรียนไม่จํากัดสถานทีห่รือเวลา มีกิจกรรม
หลากหลาย สนุกชวนให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียนน้ันๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมน้ันๆ ภาษาที่ใช้จูงใจเด็ก นุ่มนวลให้กําลังใจและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้น้ีเน้ือหาในบทเรียนไม่ได้
นําเสนอเรียงเป็นหัวข้อแบบในหนังสือเรียน แต่จะใช้หัวข้อในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นบริบทที่พบเจอมาเป็น
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หัวข้อในการนําเสนอ ทําให้บทเรียนมีความน่าสนใจ น่าติดตาม นอกจากนี้การเขียนบันทึกการเรียนรู้
อาจจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาความสุขในการเรียนของนักเรียนแต่การเขียนบันทึกการเรียนรู้จะ
ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนของตนเองว่าเรียนรู้ดีเพียงใด 
ดังที่วิเศษ ชินวงศ์ (2544:  37-38) ที่กล่าวไว้ว่าการทําให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้น้ันจะต้องเปิด
โอกาสให้นักเรียนประเมินตนเองและการเขียนบันทึกการเรียนรู้ยังทําให้ครูผู้สอนได้รับทราบถึงผลการ
จัดการเรียนรู้ของตนเองด้วยว่าเป็นไปตามความต้องการของนักเรียนมากน้อยเพียงใดและการให้นักเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ว่าในการจัดการเรียนรู้น้ันควรที่จะเพ่ิมเติมเรื่องใดเพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของนักเรียนและการที่ครูได้จัดการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของนักเรียนได้จะทําให้เด็กรู้สึกว่าครูให้ความสนใจ เอาใจใส่ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและนักเรียน เมื่อนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครู ก็จะส่งผลต่อการที่อยากเรียนในวิชาน้ันด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2544: 124-141) ได้กล่าวว่าการเด็กจะเรียนรู้อย่างมี
ความสุขจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญอย่างย่ิงคือครู เด็กสนใจเรียนวิชาน้ันๆ เพราะว่ารักครู เมื่อเด็กรักครู 
ชอบครูและสนใจอยากจะเรียน ทําให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้                 
 จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสุขในการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ียังไม่มีงานวิจัยที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนโดยตรง แต่มีงานวิจัยที่มีส่วนใน
การสนับสนุนผลการวิจัยน้ี ดังน้ีงานวิจัยของลู และอาร์จีลี (สุชาดา แก้วพิกุล. 2555: 75, อ้างอิงจาก Lu 
and Argyle. 2002:  1019) ได้ศึกษาความสุขทางการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า การเรียน
แบบร่วมมือทําให้ความสุขทางการเรียนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากได้ร่วมกิจกรรมอย่างเพลิดเพลิน  งานวิจัยของ
สุชาดา แก้วพิกุล (2555: 99-101) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียน
เป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการศึกษาความสุขในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรนําบริบทที่นักเรียนได้พบเจอจริงในชีวิตประจําวันหรือสอดคล้องกับงานอาชีพของ
นักเรียนแต่ละสาขาอาชีพ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งการนําบริบทที่นักเรียนไม่เคยรับรู้
หรือไม่สอดคล้องกับงานอาชีพจะทําให้เสียเวลาในการอธิบายบริบทน้ัน รวมทั้งจะทําให้การจัดการ
เรียนรู้ในครั้งน้ันไม่น่าสนใจและไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร  
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 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ได้จํากัดเพียงแค่ห้องเรียนเท่าน้ันอาจจะให้ผู้เรียนได้ลงไป
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริงเพราะการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เจอสถานการณ์จริง
หรือใกล้เคียงกับของจริงจะทําให้นักเรียนเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเข้าใจมากขึ้น 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูจะต้องใช้คําถามที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการสรุปและอภิปราย
อย่างมีเหตุผลและส่งเสริมให้นักเรียนใช้คําถามในการอภิปรายกับสมาชิกในกลุ่ม  
 4. การเขียนบันทึกการเรียนรู้น้ันครูควรต้องกําหนดช่วงเวลาให้นักเรียนเขียนได้อย่าง
เหมาะสมและให้นักเรียนเขียนหลังจากที่เสร็จกิจกรรมการเรียนรู้ทันที เพ่ือให้นักเรียนสามารถสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังได้เป็นอย่างดี   
 5. บริบทที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีอาจจะไม่เหมาะสมกับโรงเรียนอ่ืน เน่ืองจากโรงเรียนที่ผู้วิจัย
ดําเนินการทดลองเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้สายอาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการ
เรียนรู้ที่มีต่อตัวแปรอ่ืนๆ เช่นความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  ความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืนๆ  
 2. ควรจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ในเน้ือหา
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนไม่เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  
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