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การแก้ไขข้ อบกพร่ องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ผ่านการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน
37 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่มีขอ้ บกพร่ องทางการเรี ยน มากที่สุด ดังนี้ การระบุ
คาตอบของอสมการ การระบุลกั ษณะของคาตอบของอสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการคูณ
ของการไม่ เท่ ากัน และการแก้โจทย์ปั ญหาเกี่ ยวกับอสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ซึ่ งผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า
คณิ ตศาสตร์ รายบุคคล ที่ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่ อง โดยการจัดการเรี ยนการสอนแบบแนะให้รู้คิด จากคะแนนสอบทั้ง
ฉบับ จานวนนักเรี ยนที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.08 และจานวนนักเรี ยนที่สอบไม่
ผ่านเกณฑ์ มีจานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.92
ABSTRACT

The objectives of this research are to analyze learning deficiencies of learners and to study the mathematics
learning achievement in the inequality via Cognitively Guided Instruction. A sample of 37 students from
Mathayomsuksa 3 were selected by using Purposive Sampling. The results show that the most defective learning come
from: identifying the answer of the inequality, the characteristic of the inequality answer, solving linear inequality of
one variable by the multiplication properties of inequality and word problem solving about linear inequality of one
variable. The individual mathematics learning achievement has been corrected by providing instruction via CGI. It was
found that 30 students passed the criteria of 70 percent representing 81.08 percent, and 7 students failed to pass the
exam representing 18.92 percent.

คาสาคัญ: ข้อบกพร่ องทางการเรี ยน การจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด
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บทนา
การให้ความสาคัญเกี่ ยวกับ “การคิด” และ “การสอนให้คิด” เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึ กษายุค
ปั จจุบนั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกหันมาศึกษาและเน้นในเรื่ องของการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ
ด้าน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผา่ นมาพบว่า การพัฒนาสติปัญญาของผูเ้ รี ยนยังทาได้ไม่
ถึงเป้ าหมายสู งสุ ดตามที่ตอ้ งการ (ทิศนา แขมณี และคณะ, 2541) วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์ พ้ืนฐานของการคิด ด้วยวิธี
คิ ดเราจึ งสามารถนาคณิ ตศาสตร์ ไปแก้ไขปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ วิชาคณิ ตศาสตร์ จึงมี บทบาทยิ่งต่อการพัฒนา
ความคิด ทั้งความคิดในเชิงตรรกะ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็ นรากฐานแห่ งความเจริ ญของเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
ปั จจุบนั การเรี ยนรู ้สาระวิชา ควรเป็ นการเรี ยนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครู ช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรม
ที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิ ช, 2555) จากการ
สารวจข้อมูลเบื้องต้นหลังจากการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรื่ อง อสมการ ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาในชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนขาดความเข้าใจในการแปลความหมายของ
สัญลักษณ์อสมการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ การแก้อสมการ และการแก้โจทย์ปัญหา
ของอสมการ ตลอดจนทักษะทางคณิ ตศาสตร์หลายอย่าง จึงทาให้นกั เรี ยนมีผลคะแนนจากการสอบเรื่ องนี้ต่า ดังนั้นใน
การการจัดการสอน การแก้ไขปั ญหาที่เกิดกับผูเ้ รี ยน จึงเป็ นหน้าที่ของผูส้ อน ที่ตอ้ งศึกษาและแก้ไขข้อบกพร่ องทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน เพื่อสร้างให้ผเู ้ รี ยนบรรลุผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนด ผูส้ อนจาเป็ นต้องค้นหาจุดบกพร่ องของผูเ้ รี ยนแต่
ละคน และค้นหาสาเหตุของความบกพร่ องในการเรี ยน ผูส้ อนจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องหาวิธีการ เพื่อทาให้ขอ้ บกพร่ อง
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนปรากฏออกมาและหาทางแก้ไขได้ทนั ที (ศิ ริเดช สุ ชีวะ, 2550) เช่น การขาดความสมบูรณ์ในส่ วน
สาคัญบางประการ หรื อความบกพร่ องที่เกิ ดมาจากความไม่เข้าใจเนื้ อหา หลักการ กฎ และทฤษฎี อันเป็ นสาเหตุของ
ปั ญหาที่ ทาให้ผูเ้ รี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ (Riccomini, 2005) การแก้ไขข้อบกพร่ อง
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง อสมการ นั้นทาเพื่อสร้างพื้นฐานในการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ช้ นั สูงรวมทั้งเป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงต่าง ๆ และเป็ นเรื่ องที่นาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน แต่อสมการเป็ นเรื่ องที่มีเนื้อหา
ยากต่อการเข้าใจเนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมมีโครงสร้างแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผลกันและสื่ อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ดงั นั้นผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่จึงเกิดปั ญหาในการเรี ยนรู ้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในเรื่ องนี้ไม่สูง (ละออง เลี้ยง
จอหอ, 2547) การจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด (Cognitive guided instruction: CGI) ที่เป็ นการจัดการสอนที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ นวิธีการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งรู ปแบบหนึ่ งที่ช่วยให้ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเหตุผล
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนยึดความรู ้พ้ืนฐานของ
ผูเ้ รี ยน ให้ผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาตนเองโดยที่ผสู ้ อนจะใช้การสังเกต การใช้คาถามนาเพื่อแนะแนวทางให้ผเู ้ รี ยนคิดอย่าง
ต่อเนื่ อง จนผูเ้ รี ยนเข้าใจในเนื้ อหา (Carpenter et. al, 2000 อ้างถึงในสุ นีย ์ คาควร, 2559) ซึ่ งสอดคล้องกับ (Carpenter et
al. 1989: 499-531) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนควรพัฒนาความเข้าใจของผูเ้ รี ยนโดยเน้นที่ความสาคัญระหว่าง
ทักษะและการแก้ปัญหา ใช้การแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งสาคัญของการเรี ยนการสอน การจัดสถานการณ์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือ
ทากิจกรรมและเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ดว้ ยตนเองด้วยความเข้าใจ ผูเ้ รี ยนควรสามารถเชื่อมโยงปั ญหา มโนทัศน์
หรื อทักษะกับความรู ้เดิมที่มีอยูไ่ ด้ เนื่องจากการเรี ยนการสอนนี้ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้และความคิดของผูเ้ รี ยน
ผูว้ ิจยั เห็นว่าเนื้ อหาเรื่ อง อสมการกับการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด มีความสอดคล้องกันในด้านของการ
สื่ อสาร สื่ อความหมาย บนพื้นฐานประสบการณ์ เดิ ม ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะแก้ไขข้อบกพร่ องทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการสาหรับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โดยการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด อันเป็ นประโยชน์ต่อ
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ครู ผสู ้ อนได้นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนที่แก้ไขปั ญหาทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผเู ้ รี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องทางการเรี ยน รายบุคคล วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ
2. เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ รายบุคคล ที่ ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่ อง โดยการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบแนะให้รู้คิด
สมมติฐานการวิจยั
ข้อบกพร่ องทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนการสอน
แบบแนะให้รู้คิด ได้รับการแก้ไข เป็ นรายบุคคล โดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ผา่ นร้อยละ 70
วิธีการวิจยั
ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร เป็ นผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสตรี วดั อัปสรสวรรค์ กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 จานวน 420 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ห้อง 7 โรงเรี ยนสตรี วดั อัปสร
สวรรค์ กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 37 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื่องจากนักเรี ยนกลุ่มนี้มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับอ่อน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
1. แบบสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 2 ฉบับ
แต่ล ะฉบับมีท้ งั หมด 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความรู ้ความจา และความเข้าใจ เรื่ อ ง อสมการ เป็ นแบบทดสอบปรนัย
(เติมคาตอบ) และตอนที่ 2 การคิดคานวณ และการนาไปใช้ เรื่ อง อสมการ เป็ นแบบทดสอบอัตนัย (แสดงวิธีทา)
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
แนะให้รู้คิด จานวน 12 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จานวน 1
ฉบับ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย (เลือกตอบ 4 ตัวเลือก) จานวน 20 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. สุ่ มนักเรี ยนจากกลุ่มประชากรมา 1 ห้องเรี ยน โดยการเลื อกแบบเจาะจง เพื่อเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใ น
งานวิจยั ซึ่งได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 7
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั
3. ทาการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนเรี ยน
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 7 โดยใช้แบบสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยที่ผวู ้ จิ ยั จะไม่กาหนดเวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ
4. ตรวจแบบสารวจ วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องของนักเรี ยนแต่ละคน
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5. แนะนาขั้นตอนการจัดกิ จกรรมและบทบาทของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน ให้นักเรี ยนเห็ น
ความสาคัญของการเรี ยนแบบแนะให้รู้คิด
6. ดาเนิ นการสอนโดยผูว้ ิจยั ซึ่ งใช้เวลาสอน 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ทาการวัดการประเมินตามกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยมีการเก็บคะแนนระหว่างเรี ยนจากการทาใบกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรี ยน
7. เมื ่อ เสร็ จ สิ ้ น การทดลอง ท าการส ารวจข้อ บกพร่ อ งทางการเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ เรื ่ อ ง อสมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยน กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 7 โดยใช้แบบสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยที่ผวู ้ จิ ยั จะไม่กาหนดเวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นข้อบกพร่ องในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ของนักเรี ยน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในแต่ละจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. วิเคราะห์คะแนนข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 เป็ น
รายบุคคล ก่อนและหลังการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด โดยเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 โดยจาแนกตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของนักเรี ยน ที่ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่ องโดยการจัดการสอน
แบบแนะให้รู้คิด เป็ นรายบุคคล
ผลการวิจยั
1. ผลการสารวจข้ อบกพร่ องทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ โดยเทียบกับเกณฑ์ ผ่านร้ อยละ 70
ผู้วจิ ยั ได้ วเิ คราะห์ ตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ แบ่ งเป็ น 7 จุดประสงค์ ดังนี้
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ 1 ผูเ้ รี ย นสามารถเขี ยนประโยคเกี่ ย วกับจานวนให้เ ป็ นประโยคที่ ใ ช้สัญลักษณ์
, , ,  หรื อ  ได้
ผลการส ารวจข้อ บกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง อสมการ เกี่ ย วกับ การแปลความหมายของค าที่ ใ ช้แทน
เครื่ องหมายอสมการ พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่ไม่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 45.95 และจานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิดเป็ นร้อย
ละ 54.05 ซึ่งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการแปลความหมายของคาที่ใช้แทนเครื่ องหมายอสมการที่พบมากที่สุด คือ คาว่า " ไม่
น้อยกว่า " คิดเป็ นร้อยละ 48.65 รองลงมา คือ คาว่า " ไม่เกิน " และคาว่า " อย่างน้อย " คิดเป็ นร้อยละ 45.95 และ 45.95
ตามลาดับ (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการแปลความหมายของคาที่ใช้แทนเครื่ องหมายอสมการ
ผลการส ารวจข้อ บกพร่ องทางการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง อสมการ เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นประโยคภาษาเป็ นประโยค
สัญลักษณ์ พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่ไม่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 21.62 และจานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 78.38 ซึ่ง
ข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ที่พบมากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจคาว่า " ผลต่าง "
คิดเป็ นร้อยละ 35.14 รองลงมา คือ ความสะเพร่ าในการเปลี่ยนประโยคภาษาของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนไม่สามารถเขียน
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เปลี่ยนประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ คิดเป็ นร้อยละ 32.43 และ 24.32 ตามลาดับ (ตัวอย่างการตอบคาถาม
แสดงดังรู ปที่ 2)

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ที่ 2 ผูเ้ รี ยนสามารถระบุวา่ ประโยคที่กาหนดให้ เป็ นหรื อไม่เป็ นอสมการและอสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ยวกับความหมายของอสมการ พบว่า จานวนผูเ้ รี ยน
ที่ไม่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 48.65 และจานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 51.35 ซึ่งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับความหมาย
ของอสมการที่ พ บมากที่ สุด คื อ ผูเ้ รี ย นไม่ ส ามารถเขี ย นอธิ บายความหมายของอสมการได้ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.65
รองลงมา คือ ไม่เข้าใจคาสัง่ หรื อโจทย์ คิดเป็ นร้อยละ 2.70 (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ปที่ 3)

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับความหมายของอสมการ
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ยวกับความหมายของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 100.00 ซึ่ งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับความหมายของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดี ยวที่ พบมากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนไม่สามารถเขียนอธิ บายความหมายของอสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียวได้ คิดเป็ นร้อยละ
97.30 รองลงมา คือ ไม่เข้าใจคาสัง่ หรื อโจทย์ คิดเป็ นร้อยละ 2.70
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ที่ 3 ผูเ้ รี ยนสามารถหาคาตอบและเขียนกราฟแสดงคาตอบของอสมการที่กาหนดให้ได้
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ยวกับการระบุคาตอบของอสมการ พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่
บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 100.00 ซึ่ งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการระบุคาตอบของอสมการที่พบมากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนไม่ระบุคาตอบ
หรื อระบุคาตอบผิด คิดเป็ นร้อยละ 89.19 รองลงมา คือ ไม่เข้าใจคาสัง่ หรื อโจทย์ คิดเป็ นร้อยละ 10.81
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ ยวกับการระบุลกั ษณะของคาตอบของอสมการ
พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 100.00 ซึ่งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการระบุลกั ษณะของคาตอบของอสมการที่
พบมากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนไม่ระบุลกั ษณะของคาตอบ หรื อระบุลกั ษณะของคาตอบผิด คิดเป็ นร้อยละ 86.49 รองลงมา คือ
ไม่เข้าใจคาสัง่ หรื อโจทย์ คิดเป็ นร้อยละ 13.51 (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ปที่ 4)
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รู ปที่ 4 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการระบุคาตอบของอสมการและการระบุลกั ษณะคาตอบของอสมการ
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ ยวกับการเขียนกราฟคาตอบของอสมการ พบว่า
จานวนผูเ้ รี ยนที่ ไม่บกพร่ องคิ ดเป็ นร้ อยละ 5.41 และจานวนผูเ้ รี ยนที่ บกพร่ องคิ ดเป็ นร้อยละ 94.59 ซึ่ งข้อบกพร่ อง
เกี่ยวกับการเขียนกราฟคาตอบของอสมการที่พบมากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนไม่เขียนสร้างกราฟ หรื อไม่สามารถสร้างกราฟได้
คิ ดเป็ นร้อยละ 48.65 รองลงมา คื อ ระบุ สัญลักษณ์ แสดงคาตอบบนกราฟผิด และกาหนดตาแหน่ งหรื อทิ ศทางของ
คาตอบบนกราฟผิด คิดเป็ นร้อยละ 21.62 และ 18.92 ตามลาดับ (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ปที่ 5)

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเขียนกราฟคาตอบของอสมการ
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ยวกับการระบุวา่ กราฟแสดงจานวน พบว่า จานวน
ผูเ้ รี ยนที่ไม่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 8.11 และจานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 91.89 ซึ่ งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการ
ระบุว่ากราฟแสดงจานวนใดที่ พบมากที่ สุด คือ ผูเ้ รี ยนเข้าใจว่า ต้องเปรี ยบเทียบจานวนที่ตาแหน่ งของหัวลูกศรบอก
ทิศทางอยู่ กับจานวนที่มีจุดทึบหรื อจุดโปร่ งอยู่ หรื อจานวนที่มีจุดทึบหรื อจุดโปร่ งอยู่ กับจานวนที่มีจุดทึบหรื อจุดโปร่ งอยู่
และไม่สามารถระบุได้ถูกต้อง ว่ากราฟแสดงจานวนใด คิดเป็ นร้อยละ 29.73 และ 29.73 ตามลาดับ รองลงมา คือ ไม่เขียน
ระบุวา่ กราฟที่กาหนดให้แสดงจานวนใด คิดเป็ นร้อยละ 18.92 (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ปที่ 6)

รู ปที่ 6 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการระบุกราฟแสดงจานวน
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ท4ี่ ผูเ้ รี ยนสามารถแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่กาหนดให้ โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
สมบัติการบวกของการไม่เท่ากัน พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่ไม่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 5.41 และจานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิด
เป็ นร้อยละ 94.59 ซึ่งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการบวกของการไม่เท่ากันที่
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พบมากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนไม่ทราบขั้นตอนในการแก้อสมการ คิดเป็ นร้อยละ 27.03 รองลงมา คือ การบวก และลบเอกนาม
ผิด และการบวก และลบจานวนจริ งผิด คิดเป็ นร้อยละ 24.32 และ 13.51 ตามลาดับ (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ป
ที่ 7)

รู ปที่ 7 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้สมบัติการบวกของ
การไม่เท่ากัน
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 100.00 ซึ่ งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการคูณของการไม่เท่ากันที่พบมากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนไม่ทราบขั้นตอนในการ
แก้อสมการ คิดเป็ นร้อยละ 40.54 รองลงมา คือ ใช้สมบัติการคูณ คูณด้วยเศษส่ วนผิด (การหาร) และสรุ ปคาตอบผิด
หรื อไม่สรุ ปคาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 24.32 และ 13.51 ตามลาดับ (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ปที่ 8)

รู ปที่ 8 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้สมบัติการคูณของ
การไม่เท่ากัน
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
สมบัติการบวกและการคูณของการไม่เท่ากัน พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่ไม่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 5.41 และจานวนผูเ้ รี ยนที่
บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 94.59 ซึ่งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการบวกและการ
คูณของการไม่เท่ากันที่พบมากที่สุด คือ ผูเ้ รี ยนไม่ทราบขั้นตอนในการแก้อสมการ คิดเป็ นร้อยละ 35.14 รองลงมา คือ
เศษส่ วน แยกตัวเศษและตัวส่ วนออกเป็ นคนละปั ญหา การใช้ขอ้ มูลผิด และไม่เข้าใจคาสั่งหรื อโจทย์ คิดเป็ นร้อยละ
13.51, 10.81 และ 10.81 ตามลาดับ (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ปที่ 9)

รู ปที่ 9 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้สมบัติการบวกและการ
คูณของการไม่เท่ากัน
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จุดประสงค์ การเรียนรู้ ท5ี่ ผูเ้ รี ยนสามารถเขียนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ที่6 ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้เรื่ องการแก้อสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว หาคาตอบของ
โจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ท7ี่ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
ผลการสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว พบว่า จานวนผูเ้ รี ยนที่ไม่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 5.41 และจานวนผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องคิดเป็ นร้อยละ 94.59
ซึ่ งข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่พบมากที่ สุด คือ ความไม่ถูกต้องใน
การแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกับที่เคยเรี ยนมาแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 40.54 รองลงมา คือ ไม่ทราบขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา
และไม่เข้าใจคาสัง่ หรื อโจทย์ คิดเป็ นร้อยละ 32.43 และ 21.62 ตามลาดับ (ตัวอย่างการตอบคาถามแสดงดังรู ปที่ 10)

รู ปที่ 10 ตัวอย่างการตอบคาถามของนักเรี ยนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นรายบุคคล ก่ อน
และหลังการจัดการสอนแบบแนะให้ รู้ คดิ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ผ่านร้ อยละ 70
การวิจยั นี้ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ น
รายบุคคล ก่อนและหลังการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 ซึ่ งผลของคะแนน
ข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อสมการ (รวมทุกจุดประสงค์) ของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นรายบุคคล
ก่อนการจัดการเรี ยนการสอนแบบแนะให้รู้คิด โดยเทียบกับเกณฑ์ผา่ นร้อยละ 70 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนของผูเ้ รี ยน
เท่ากับ 19.52 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 25.54 ซึ่งจานวนผูเ้ รี ยนที่สอบไม่ผา่ นเกณฑ์ มีจานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
และหลังจากผูว้ ิจยั ได้ทาการจัดการเรี ยนการสอนแบบแนะให้รู้คิด แล้ว คะแนนข้อบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
อสมการ (รวมทุกจุดประสงค์) ของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นรายบุคคล หลังการจัดการเรี ยนการสอนแบบแนะให้
รู ้คิด โดยเทียบกับเกณฑ์ผา่ นร้อยละ 70 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยน เท่ากับ 61.14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 78.38 ซึ่ง
จานวนผูเ้ รี ยนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มีจานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.92 และจานวนผูเ้ รี ยนที่สอบผ่านเกณฑ์ มีจานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 81.08 ดังรู ปที่ 11
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รู ปที่ 11 กราฟแสดงคะแนนข้อบกพร่ องทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ (รวมทุกจุดประสงค์)
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อีกทั้งผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ที่ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่ องโดยการจัดการสอน
แบบแนะให้รู้คิด เป็ นรายบุคคล พบว่า หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้รับการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการของ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ ที่ 3 สู งกว่าก่อนการจัดการสอนแบบแนะให้รู้
คิด ซึ่ งคะแนนพัฒนาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจเนื้ อหาบทเรี ยนเพิ่มมากขึ้น และเมื่อ
พิ จ ารณาคะแนนพัฒ นาการสัม พัท ธ์ ผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนมี ค ะแนนพัฒ นาการเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 71.50 อยู่ใ นเกณฑ์
พัฒนาการระดับสูง
และหลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้รับการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด แล้ว พบว่า ผูเ้ รี ยนจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.35 มีระดับพัฒนาการระดับสู งมาก ผูเ้ รี ยนจานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.54 มีระดับพัฒนาการระดับสู ง ผูเ้ รี ยน
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.11 มีระดับพัฒนาการระดับต้น ดังรู ปที่ 12

รู ปที่ 12 กราฟแสดงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของนักเรี ยนแต่ละคนหลังได้รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบแนะให้รู้คิด
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากการน าแบบสารวจข้อบกพร่ องทางการเรี ยนไปทดสอบกับผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสารวจและวิเคราะห์
ข้อบกพร่ องทางการเรี ยน ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยลักษณะของแบบสารวจเป็ นข้อสอบแบบปรนัยเติมคาตอบ และ
แบบอัตนัยแสดงวิธีทา พร้อมทั้งให้อิสระแก่ผเู ้ รี ยนในการให้คาตอบและเหตุผลของการตอบ แต่กรณี ที่ผเู ้ รี ยนไม่เขียน หรื อ
ไม่ได้อธิ บายแสดงเหตุผล ผูว้ ิจยั ให้ผเู ้ รี ยนเขียนอธิ บายในข้อนั้นถึงเหตุผลที่แท้จริ งของตัวผูเ้ รี ยน เมื่อเก็บข้อมูลเรี ยบร้ อย
แล้วผูว้ ิจยั นาแบบสารวจมาตรวจ บันทึ กข้อมูลของข้อบกพร่ อง พร้อมทั้งบันทึ กคะแนนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล ตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยเที ยบกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 นั่นคือ หากผูเ้ รี ยนมีผลคะแนนในจุดประสงค์การเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปให้ถือว่าผูเ้ รี ยนไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเรี ยนในจุดประสงค์การเรี ยนรู ้น้ นั แต่หากผูเ้ รี ยนมีผลการ
เรี ยนน้อยกว่าร้อยละ 70 ให้ถือว่าผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องในจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้น้ นั โดยข้อบกพร่ องเหล่านั้นเกิ ดจาก
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบผลที่ต่ากว่าระดับความสามารถที่คาดหวัง
ของผูเ้ รี ยน เมื่อเทียบตามอายุ โดยแสดงออกถึงความยากลาบากในการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องต่าง ๆ เช่น พื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ความคิด ความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะการคิดคานวณ ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ ภาษาทางคณิ ต ศาสตร์ มิ ติ สัม พัน ธ์ ทัก ษะการรั บ รู ้ ท างสายตา เกี่ ย วกับ คณิ ต ศาสตร์ กฎ ทฤษฎี และ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทั้งนี้ ขอ้ บกพร่ องมีสาเหตุบางประการจากตัวบุคคล ที่เกิดจากความสะเพร่ า ขาดสมาธิใน
การทางาน (มนิสากานต์ ฉ่ าชื่น, 2551, สมศักดิ์ ใจเพ็ชร์, 2550 และวรนุช มาตระกูล, 2551) ผลปรากฏว่า ผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่
มีขอ้ บกพร่ องทางการเรี ยน เรื่ อง อสมการ มากที่สุด 3 ลาดับ คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ 3 บกพร่ องมากที่สุด คือ การระบุ
คาตอบของอสมการ และการระบุลกั ษณะของคาตอบของอสมการ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ 4 บกพร่ องมากที่สุด คือ การ
แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ 5, 6, 7 บกพร่ องมาก
ที่สุด คือ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ รายบุคคล ที่ ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่ อง โดยการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบแนะให้รู้คิด จากคะแนนสอบทั้งฉบับ จานวนนักเรี ยนที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 81.08 และจานวนนักเรี ยนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มีจานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.92 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ไว้ แต่เมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละคน พบว่า นักเรี ยนจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.35 มีระดับพัฒนาการระดับสู งมาก นักเรี ยนจานวน 15 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 40.54 มีระดับพัฒนาการระดับสู ง และ
นักเรี ยนจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.11 มีระดับพัฒนาการระดับกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการสอนแบบแนะให้
รู ้คิด ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นได้ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไข ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญนั้น มีลาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน โดย
เน้นให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรี ยนเอง ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม ทา
ใบกิจกรรมระหว่างเรี ยน และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทาการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุ ปเนื้ อหาที่เรี ยนร่ วมกัน
หลังเรี ยนจบเนื้ อหา โดยมีครู ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาสนับสนุน เอื้ออานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ ทาให้
นักเรี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหาที่เรี ยนมากขึ้น ได้ทราบข้อบกพร่ องของตนเอง นาไปสู่ การแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น
นั้นทันที ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสูงขึ้น ดังคากล่าวของ คาร์เพนเทอร์ (Carpenter et al. , 2000: 1) ที่
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสอนแนะให้รู้คิดเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยน และทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหา โดย
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานปรัชญาที่วา่ ความรู ้และความเชื่อของครู ที่เกิดจากการทาความเข้าใจการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
แล้วนามาพิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีผลการคิดของนักเรี ยนและการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ได้ดีที่สุด
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ต้องเรี ยนผ่านการแก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นีย ์ คาควร (2559: 100) พบว่า การจัดการสอนแบบแนะ
ให้รู้คิด เป็ นการจัด การสอนที่ มีลาดับ ชัด เจน และในแต่ข้ นั ตอนจะส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นเกิด การเรี ย นรู ้ที่ จ ะเชื่อ มโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ชี วิตจริ ง ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ องใกล้ตวั โดยให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิจริ ง ทา
ให้ผู เ้ รี ย นเรี ย นรู ้ด ว้ ยตนเอง เห็ น ความสาคัญ ของคณิ ต ศาสตร์ ม ากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ อาภารั ตน์
ผลาวรรณ์ (2556 : 152) พบว่า กิ จกรรมการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด เป็ นกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
โดยจัด กลุ่ม ผู เ้ รี ย นแบบคละความสามารถให้ผู เ้ รี ย นในกลุ่ม มีส่ ว นร่ ว มในการคิด และแก้ปั ญ หาร่ ว มกัน ผู เ้ รี ย น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ ง กัน และกันอันนาไปสู่ ก ารเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม ซึ่ ง สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ กุลกาญจน์
สุ ว รรณรั ก ษ์ (2556) พบว่า การจัด การสอนแบบแนะให้รู้ คิ ด ที่ เ น้น ทัก ษะการเชื่ อ มโยงระหว่า งคณิ ต ศาสตร์ กับ
ชี วิตประจาวัน เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ที่จะเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ชี วิตจริ ง ในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ องใกล้ตวั โดยให้ผูเ้ รี ยนลงมื อปฏิ บตั ิจริ ง ทาให้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง เห็ น
ความสาคัญของคณิ ตศาสตร์มากขึ้น
3. จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการสอนและการวิจยั ในครั้งต่อไป
ดังนี้
1. ผูส้ อนควรเอาใจใส่ ดูแล การทากิจกรรมและควรสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อกระตุน้
นักเรี ยนให้ตื่นตัวในการปฏิ บัติกิจกรรมและคอยแนะให้นักเรี ยนเกิ ดการคิ ดอย่างสม่ าเสมอเพื่อแก้ไขในส่ วนที่ ย งั
บกพร่ อง
2. ผูส้ อนควรปฏิบตั ิกิจกรรมให้สาเร็ จในแต่ละแผนการสอน เนื่องจากผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ผวู ้ จิ ยั ทาการทดลองเป็ น
ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนอ่อน ผูเ้ รี ยนไม่สามารถที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายได้ดว้ ยตนเอง หรื อหากมีงานที่มอบหมายให้
ผูเ้ รี ยนกลับไปทาเป็ นการบ้าน หลังจากที่ผสู ้ อนตรวจใบกิจกรรมแล้ว ควรหาเวลาว่าง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนซักถามใน
ข้อบกพร่ องที่พบจากตัวผูเ้ รี ยนเอง
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการ คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี วดั อัปสรสวรรค์ ที่ให้ความร่ วมมือเป็ น
อย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ สาหรับงานวิจยั ฉบับนี้
เอกสารอ้ างอิง
กุลกาญจน์ สุ วรรณรักษ์. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ และเจตคติทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การชัง่ และการตวง ของ
ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด ที่ เน้นทักษะการเชื่ อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์ กบั
ชี วิ ต ประจ าวัน [ปริ ญญานิ พ นธ์ การศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา] บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ; 2556.
ทิศนา แขมมณี และคณะ.ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุ งเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ; 2541.
มนิสากานต์ ฉ่ าชื่น. การสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การชัง่ การตวงสาหรับนักเรี ยน
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วรนุ ช มาตระกูล. การวินิจฉัยข้อบกพร่ องทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเวกเตอร์ ในสามมิ ติ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นจุ น วิทยาคม จัง หวัด พะเยา. [ปริ ญ ญานิ พ นธ์ การศึ กษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ศึกษา] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.
วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรี ยนรู ้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุ งเทพฯ : มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์; 2555.
ศิริเดช สุชีวะ. การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของผูเ้ รี ยน ในสุวมิ ล ว่องวานิช การประเมินผลการเรี ยนรู ้แนวใหม่.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.
สมศักดิ์ ใจเพ็ชร์. ผลการจัดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์โดยใช้เกมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องทางด้านทักษะการคิดคานวณของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 20. [สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา] บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ; 2551.
สุ นีย ์ คาควร. ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบการสอนแนะให้รู้คิด ที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง พื้นที่ ผิวและปริ มาตรของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
สาธิ ต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา [ปริ ญญานิ พนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการ
สอน] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559.
อาภารัตน์ ผลาวรรณ์. ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบแนะให้รู้คิด เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ความตระหนักในการรู ้คิด และความมีวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 [ปริ ญญานิ พนธ์การศึ กษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการมัธยมศึ กษา]
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ; 2556.
Carpenter, T.P. et al. (1989). Using knowledge of children’ s mathematics thinking in classroom teaching : An
experimental study, American Educational Research Journal. 26(4), pp. 499-531.

Carpenter, T.P. et al. (2000), Cognitively guided instruction: A research-based teacher professional
development program for elementary school mathematics. National center for improving
student learning and achievement in mathematics and science.
Riccomini. , 2005, Identification and remediation of systematic error patterns in subtraction Learning Disability
Quarterly, pp. 233 – 242.

1594

