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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การใชกิ้จกรรมปฏิบติัเพื่อส่งเสริมการสร้างความคิดรวบยอด 
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บทคดัย่อ 

 

 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาผลการใชกิ้จกรรมปฏิบติัเพื่อส่งเสริม   
การสร้างความคิดรวบยอด เร่ือง รูปวงกลม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลจุน 
(บา้นบวัสถาน) จงัหวดัพะเยา กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียน
อนุบาลจุน (บา้นบวัสถาน) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 31 คน การจดักิจกรรมการเรียนรู้
เนน้กิจกรรมท่ีให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัจริง เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติั
กิจกรรม นกัเรียนบนัทึกผลหรือตอบค าถามในกิจกรรมแลว้น าเสนอ อภิปราย และหาขอ้สรุปหรือ
ความคิดรวบยอดดว้ยตนเองจากการปฏิบติักิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมปฏิบติัเพื่อส่งเสริมการสร้างความคิดรวบยอด เร่ือง รูปวงกลม 
จ านวน 8 แผน บนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน บนัทึกหลงัการสอนของครู และแบบทดสอบวดั
ความคิดรวบยอด เร่ือง รูปวงกลม จ านวน 7 ขอ้ ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการสอนตาม
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ระหวา่งการสอนผูว้จิยัไดบ้นัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของ
นกัเรียน หลงัจากสอนครบทุกแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดั
ความคิดรวบยอด เร่ือง รูปวงกลม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละและวธีิพรรณนาวเิคราะห์
ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนมีความคิดรวบยอด เร่ือง รูปวงกลม ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 จ านวน 26 คน  
จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this independent study was to use hand-on activity to promote concepts on 
circles of Prathomsuksa 6 students, Anubanchun School, Phayao Province. The participants were 31 
students studying Prathomsuksa 6/1 at Anubanchun School during the second semester of the 2014 
academic year. Learning activities focused on learning by doing so that the students would receive 
real experiences from the activities. The activities were also comprised of documentation or 
answering questions, presentation, discussion, and self-conceptualization. The research instruments 
consisted of eight learning activities using hand-on activities to promote concepts on circles, 
students’ journal writing and mathematics concepts test of 7 items. The researcher collected data 
through all the instructional plans, during teaching, the researcher recorded the development of 
students’ conceptualization. After teaching all plans, students’ conceptualization was examined by 
using the mathematics concepts of circle. The data were analyzed by using frequency, percentage 
and descriptive analysis. The research findingsrevealed that 26 students (83.87%) of all students had 
higher score of the mathematics concept on circle than 60 percent. 

 

 

 


