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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ขอ้บกพร่องทางการเรียนของผูเ้รียน และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ผา่นการจดัการสอนแบบแนะใหรู้้คิด  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
37 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง  ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีขอ้บกพร่องทางการเรียน  มากท่ีสุด ดงัน้ี การระบุ
ค าตอบของอสมการ  การระบุลกัษณะของค าตอบของอสมการ การแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใชส้มบติัการคูณ
ของการไม่เท่ากัน และการแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ รายบุคคล ท่ีไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่อง โดยการจดัการเรียนการสอนแบบแนะใหรู้้คิด จากคะแนนสอบทั้ง
ฉบบั จ านวนนกัเรียนท่ีสอบผา่นเกณฑร้์อยละ 70  มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 และจ านวนนกัเรียนท่ีสอบไม่
ผา่นเกณฑ ์มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 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. 

 
 
 
 
 
 

ค าส าคญั: ขอ้บกพร่องทางการเรียน  การจดัการสอนแบบแนะใหรู้้คิด  
Keywords: Learning deficiencies, Cognitively Guided Instruction  
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บทน า 
การให้ความส าคญัเก่ียวกบั “การคิด” และ “การสอนให้คิด” เป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการศึกษายคุ

ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกหันมาศึกษาและเนน้ในเร่ืองของการพฒันาผูเ้รียนให้เติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ 
ดา้น แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีผา่นมาพบวา่ การพฒันาสติปัญญาของผูเ้รียนยงัท าไดไ้ม่
ถึงเป้าหมายสูงสุดตามท่ีตอ้งการ (ทิศนา แขมณีและคณะ, 2541) วิชาคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์พ้ืนฐานของการคิด ดว้ยวิธี
คิดเราจึงสามารถน าคณิตศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได ้ วิชาคณิตศาสตร์จึงมีบทบาทยิ่งต่อการพฒันา
ความคิด ทั้งความคิดในเชิงตรรกะ และความคิดเชิงสร้างสรรค ์เป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ 
ปัจจุบนัการเรียนรู้สาระวชิา ควรเป็นการเรียนจากการคน้ควา้เองของศิษย ์โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรม
ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ของตนเองได ้(วิจารณ์ พานิช, 2555)  จากการ
ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้หลงัจากการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
เร่ือง อสมการ ซ่ึงเป็นเน้ือหาในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า นักเรียนขาดความเขา้ใจในการแปลความหมายของ
สัญลกัษณ์อสมการ เก่ียวกบัการเปล่ียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ การแกอ้สมการ และการแกโ้จทยปั์ญหา
ของอสมการ ตลอดจนทกัษะทางคณิตศาสตร์หลายอยา่ง จึงท าใหน้กัเรียนมีผลคะแนนจากการสอบเร่ืองน้ีต ่า ดงันั้นใน
การการจดัการสอน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน จึงเป็นหนา้ท่ีของผูส้อน ท่ีตอ้งศึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการ
เรียนของนกัเรียน เพื่อสร้างใหผู้เ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด ผูส้อนจ าเป็นตอ้งคน้หาจุดบกพร่องของผูเ้รียนแต่
ละคน และคน้หาสาเหตุของความบกพร่องในการเรียน ผูส้อนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาวธีิการ เพื่อท าใหข้อ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ของผูเ้รียนปรากฏออกมาและหาทางแกไ้ขไดท้นัที (ศิริเดช  สุชีวะ, 2550)  เช่น การขาดความสมบูรณ์ในส่วน
ส าคญับางประการ หรือความบกพร่องท่ีเกิดมาจากความไม่เขา้ใจเน้ือหา หลกัการ กฎ และทฤษฎี อนัเป็นสาเหตุของ
ปัญหาท่ีท าให้ผูเ้รียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Riccomini, 2005) การแก้ไขขอ้บกพร่อง
ทางการเรียนของนกัเรียน  เร่ือง อสมการ นั้นท าเพ่ือสร้างพ้ืนฐานในการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ชั้นสูงรวมทั้งเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ และเป็นเร่ืองท่ีน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั แต่อสมการเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหา
ยากต่อการเขา้ใจเน่ืองจากมีลกัษณะเป็นนามธรรมมีโครงสร้างแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกนัและส่ือความหมายโดยใช้
สญัลกัษณ์ดงันั้นผูเ้รียนส่วนใหญ่จึงเกิดปัญหาในการเรียนรู้ ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองน้ีไม่สูง (ละออง  เล้ียง
จอหอ, 2547)  การจดัการสอนแบบแนะใหรู้้คิด (Cognitive guided instruction: CGI) ท่ีเป็นการจดัการสอนท่ีไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยให้ผูส้อนจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ โดยให้ผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนยึดความรู้พ้ืนฐานของ
ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีการพฒันาตนเองโดยท่ีผูส้อนจะใชก้ารสังเกต การใชค้  าถามน าเพ่ือแนะแนวทางให้ผูเ้รียนคิดอยา่ง
ต่อเน่ือง จนผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหา (Carpenter et. al, 2000 อา้งถึงในสุนีย ์ค  าควร, 2559) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Carpenter et 
al. 1989: 499-531) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนควรพฒันาความเขา้ใจของผูเ้รียนโดยเนน้ท่ีความส าคญัระหวา่ง
ทกัษะและการแกปั้ญหา ใชก้ารแกปั้ญหาเป็นส่ิงส าคญัของการเรียนการสอน การจดัสถานการณ์ เพื่อใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ท ากิจกรรมและเพ่ือให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองดว้ยความเขา้ใจ ผูเ้รียนควรสามารถเช่ือมโยงปัญหา มโนทศัน์
หรือทกัษะกบัความรู้เดิมท่ีมีอยูไ่ด ้เน่ืองจากการเรียนการสอนน้ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้และความคิดของผูเ้รียน 

ผูว้ิจยัเห็นว่าเน้ือหาเร่ือง อสมการกบัการจดัการสอนแบบแนะให้รู้คิด มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นของการ
ส่ือสาร ส่ือความหมาย บนพ้ืนฐานประสบการณ์เดิม ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะแก้ไขขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการสอนแบบแนะให้รู้คิด อนัเป็นประโยชน์ต่อ
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ครูผูส้อนไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนท่ีแกไ้ขปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดแก่ผูเ้รียนต่อไป  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือวเิคราะห์ขอ้บกพร่องทางการเรียน รายบุคคล วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ  
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รายบุคคล ท่ีไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่อง โดยการจดัการ

เรียนการสอนแบบแนะใหรู้้คิด  
 
สมมตฐิานการวจิยั 

ขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนการสอน
แบบแนะใหรู้้คิด ไดรั้บการแกไ้ข เป็นรายบุคคล โดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑผ์า่นร้อยละ 70 
 
วธีิการวจิยั 

ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร เป็นผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 420 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 7 โรงเรียนสตรีวดัอปัสร
สวรรค ์กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เน่ืองจากนกัเรียนกลุ่มน้ีมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัอ่อน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั 
1. แบบส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 ฉบบั 

แต่ละฉบบัมีทั้งหมด 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความรู้ความจ า และความเขา้ใจ เร่ือง อสมการ เป็นแบบทดสอบปรนยั 
(เติมค าตอบ) และตอนท่ี 2 การคิดค านวณ และการน าไปใช ้เร่ือง อสมการ เป็นแบบทดสอบอตันยั (แสดงวธีิท า) 

2.  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ
แนะใหรู้้คิด จ านวน 12 แผน 

3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 
ฉบบั เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั (เลือกตอบ 4 ตวัเลือก) จ านวน 20 ขอ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. สุ่มนักเรียนจากกลุ่มประชากรมา 1 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
งานวจิยั ซ่ึงไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง 7 
 2. ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยั 
 3. ท าการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง อสมการ  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียน 
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 7 โดยใชแ้บบส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง อสมการ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยท่ีผูว้จิยัจะไม่ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการท าแบบทดสอบ 
 4. ตรวจแบบส ารวจ วเิคราะห์ขอ้บกพร่องของนกัเรียนแต่ละคน 
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 5. แนะน าขั้นตอนการจัดกิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการเรียนแบบแนะใหรู้้คิด 
 6. ด าเนินการสอนโดยผูว้ิจยั ซ่ึงใชเ้วลาสอน 12 คร้ัง คร้ังละ 50 นาที ท าการวดัการประเมินตามกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ โดยมีการเก็บคะแนนระหวา่งเรียนจากการท าใบกิจกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรมในการเรียน 
 7. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ท าการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เ ร่ือง อสมการ  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียน กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 7 โดยใชแ้บบส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง อสมการ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยท่ีผูว้จิยัจะไม่ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการท าแบบทดสอบ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์และสรุปประเด็นขอ้บกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ของนักเรียน     ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในแต่ละจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2. วิเคราะห์คะแนนขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็น

รายบุคคล ก่อนและหลงัการจดัการสอนแบบแนะให้รู้คิด โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 โดยจ าแนกตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และวิเคราะห์คะแนนพฒันาการของนกัเรียน ท่ีไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่องโดยการจดัการสอน
แบบแนะใหรู้้คิด  เป็นรายบุคคล 

 
ผลการวจิยั 

1. ผลการส ารวจข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ โดยเทียบกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 
ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งเป็น 7 จุดประสงค์ ดงันี ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 ผูเ้รียนสามารถเขียนประโยคเก่ียวกับจ านวนให้เป็นประโยคท่ีใช้สัญลกัษณ์ 
, , ,    หรือ   ได ้ 

 ผลการส ารวจข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกับการแปลความหมายของค าท่ีใช้แทน
เคร่ืองหมายอสมการ พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ีไม่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 45.95 และจ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อย
ละ 54.05 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการแปลความหมายของค าท่ีใชแ้ทนเคร่ืองหมายอสมการท่ีพบมากท่ีสุด คือ ค าวา่ " ไม่
นอ้ยกวา่ " คิดเป็นร้อยละ 48.65 รองลงมา คือ ค าวา่ " ไม่เกิน " และค าวา่ " อยา่งนอ้ย " คิดเป็นร้อยละ 45.95 และ 45.95 
ตามล าดบั (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูปท่ี 1) 

 
 
 

 
 

รูปที ่1 ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการแปลความหมายของค าท่ีใชแ้ทนเคร่ืองหมายอสมการ 
 

ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกับการเปล่ียนประโยคภาษาเป็นประโยค
สญัลกัษณ์ พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ีไม่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 21.62 และจ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อยละ 78.38 ซ่ึง
ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเปล่ียนประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่เขา้ใจค าวา่   " ผลต่าง " 
คิดเป็นร้อยละ 35.14 รองลงมา คือ ความสะเพร่าในการเปล่ียนประโยคภาษาของผูเ้รียน และผูเ้รียนไม่สามารถเขียน

1586



        HMO18-5 
 

 

เปล่ียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ได้ คิดเป็นร้อยละ 32.43 และ 24.32 ตามล าดบั (ตวัอย่างการตอบค าถาม
แสดงดงัรูปท่ี 2) 

 

 
 
 
 

 

รูปที ่2  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการเปล่ียนประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่  2 ผูเ้รียนสามารถระบุวา่ประโยคท่ีก าหนดให ้เป็นหรือไม่เป็นอสมการและอสมการ
เชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัความหมายของอสมการ พบวา่ จ านวนผูเ้รียน
ท่ีไม่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 48.65 และจ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อยละ 51.35 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัความหมาย
ของอสมการท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่สามารถเขียนอธิบายความหมายของอสมการได้ คิดเป็นร้อยละ 48.65 
รองลงมา คือ ไม่เขา้ใจค าสัง่หรือโจทย ์คิดเป็นร้อยละ 2.70 (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูปท่ี 3) 
 

 
  
 
 

รูปที ่3  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัความหมายของอสมการ 

ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัความหมายของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัความหมายของอสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียวท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่สามารถเขียนอธิบายความหมายของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้คิดเป็นร้อยละ 
97.30 รองลงมา คือ ไม่เขา้ใจค าสัง่หรือโจทย ์คิดเป็นร้อยละ 2.70 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที ่3 ผูเ้รียนสามารถหาค าตอบและเขียนกราฟแสดงค าตอบของอสมการท่ีก าหนดใหไ้ด ้
ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัการระบุค าตอบของอสมการ พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ี

บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการระบุค าตอบของอสมการท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่ระบุค าตอบ 
หรือระบุค าตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 89.19 รองลงมา คือ ไม่เขา้ใจค าสัง่หรือโจทย ์คิดเป็นร้อยละ 10.81  

ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัการระบุลกัษณะของค าตอบของอสมการ 
พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการระบุลกัษณะของค าตอบของอสมการท่ี
พบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่ระบุลกัษณะของค าตอบ หรือระบุลกัษณะของค าตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 86.49 รองลงมา คือ 
ไม่เขา้ใจค าสัง่หรือโจทย ์คิดเป็นร้อยละ 13.51 (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูปท่ี 4) 
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รูปที ่4  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการระบุค าตอบของอสมการและการระบุลกัษณะค าตอบของอสมการ 
 

ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัการเขียนกราฟค าตอบของอสมการ พบว่า 
จ านวนผูเ้รียนท่ีไม่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 5.41 และจ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อยละ 94.59 ซ่ึงขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัการเขียนกราฟค าตอบของอสมการท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่เขียนสร้างกราฟ หรือไม่สามารถสร้างกราฟได ้
คิดเป็นร้อยละ 48.65 รองลงมา คือ ระบุสัญลกัษณ์แสดงค าตอบบนกราฟผิด และก าหนดต าแหน่งหรือทิศทางของ
ค าตอบบนกราฟผิด คิดเป็นร้อยละ 21.62 และ 18.92 ตามล าดบั (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูปท่ี 5) 

 
 
 
 
 

รูปที ่5  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการเขียนกราฟค าตอบของอสมการ 

ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัการระบุวา่กราฟแสดงจ านวน พบวา่ จ านวน
ผูเ้รียนท่ีไม่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 8.11 และจ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อยละ 91.89 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการ
ระบุว่ากราฟแสดงจ านวนใดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนเขา้ใจว่า ตอ้งเปรียบเทียบจ านวนท่ีต าแหน่งของหัวลูกศรบอก
ทิศทางอยู ่กบัจ านวนท่ีมีจุดทึบหรือจุดโปร่งอยู ่หรือจ านวนท่ีมีจุดทึบหรือจุดโปร่งอยู ่กบัจ านวนท่ีมีจุดทึบหรือจุดโปร่งอยู ่
และไม่สามารถระบุไดถู้กตอ้ง วา่กราฟแสดงจ านวนใด คิดเป็นร้อยละ 29.73 และ 29.73 ตามล าดบั รองลงมา คือ ไม่เขียน
ระบุวา่กราฟท่ีก าหนดใหแ้สดงจ านวนใด คิดเป็นร้อยละ 18.92 (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูปท่ี 6) 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่6  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการระบุกราฟแสดงจ านวน 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ที4่ ผูเ้รียนสามารถแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวท่ีก าหนดให ้โดยใชส้มบติัของการไม่เท่ากนั 
ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้

สมบติัการบวกของการไม่เท่ากนั พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ีไม่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 5.41 และจ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิด
เป็นร้อยละ 94.59 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยใชส้มบติัการบวกของการไม่เท่ากนัท่ี
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พบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่ทราบขั้นตอนในการแกอ้สมการ คิดเป็นร้อยละ 27.03 รองลงมา คือ การบวก และลบเอกนาม
ผิด และการบวก และลบจ านวนจริงผิด คิดเป็นร้อยละ 24.32 และ 13.51 ตามล าดบั  (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูป
ท่ี 7) 
 

 
 

 
 
 

รูปที ่7  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยการใชส้มบติัการบวกของ 
            การไม่เท่ากนั 
 

ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้
สมบติัการคูณของการไม่เท่ากนั พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการแก้
อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใชส้มบติัการคูณของการไม่เท่ากนัท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่ทราบขั้นตอนในการ
แกอ้สมการ คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมา คือ ใชส้มบติัการคูณ คูณดว้ยเศษส่วนผิด (การหาร) และสรุปค าตอบผิด 
หรือไม่สรุปค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.32 และ 13.51 ตามล าดบั (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูปท่ี 8) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยการใชส้มบติัการคูณของ 
การไม่เท่ากนั 
ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้

สมบติัการบวกและการคูณของการไม่เท่ากนั พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ีไม่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 5.41 และจ านวนผูเ้รียนท่ี
บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 94.59 ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยใชส้มบติัการบวกและการ
คูณของการไม่เท่ากนัท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูเ้รียนไม่ทราบขั้นตอนในการแกอ้สมการ คิดเป็นร้อยละ 35.14 รองลงมา คือ 
เศษส่วน แยกตวัเศษและตวัส่วนออกเป็นคนละปัญหา การใชข้อ้มูลผิด และไม่เขา้ใจค าสั่งหรือโจทย ์คิดเป็นร้อยละ 
13.51, 10.81 และ 10.81 ตามล าดบั (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูปท่ี 9) 

 

 
 

 
 
รูปที ่9  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยการใชส้มบติัการบวกและการ 

คูณของการไม่เท่ากนั 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ที5่ ผูเ้รียนสามารถเขียนอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวจากโจทยปั์ญหาท่ีก าหนดให ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่6 ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้เร่ืองการแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว หาค าตอบของ

โจทยปั์ญหาท่ีก าหนดใหไ้ด ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ที7่ ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้

 ผลการส ารวจขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ เก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว พบวา่ จ านวนผูเ้รียนท่ีไม่บกพร่องคิดเป็นร้อยละ 5.41 และจ านวนผูเ้รียนท่ีบกพร่องคิดเป็นร้อยละ 94.59 
ซ่ึงขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความไม่ถูกตอ้งใน
การแกปั้ญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัท่ีเคยเรียนมาแลว้ คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมา คือ ไม่ทราบขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหา 
และไม่เขา้ใจค าสัง่หรือโจทย ์คิดเป็นร้อยละ 32.43 และ 21.62 ตามล าดบั (ตวัอยา่งการตอบค าถามแสดงดงัรูปท่ี 10) 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที ่10  ตวัอยา่งการตอบค าถามของนกัเรียนเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายบุคคล ก่อน

และหลงัการจดัการสอนแบบแนะให้รู้คดิ  โดยเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

การวจิยัน้ีไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็น
รายบุคคล ก่อนและหลงัการจดัการสอนแบบแนะให้รู้คิด โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑผ์่านร้อยละ 70 ซ่ึงผลของคะแนน
ขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง อสมการ (รวมทุกจุดประสงค)์ ของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นรายบุคคล 
ก่อนการจดัการเรียนการสอนแบบแนะใหรู้้คิด โดยเทียบกบัเกณฑผ์า่นร้อยละ 70 พบวา่ คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของผูเ้รียน 
เท่ากบั 19.52 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.54 ซ่ึงจ านวนผูเ้รียนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ ์มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 และหลงัจากผูว้ิจยัไดท้ าการจดัการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด แลว้ คะแนนขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ เร่ือง 
อสมการ (รวมทุกจุดประสงค)์ ของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นรายบุคคล หลงัการจดัการเรียนการสอนแบบแนะให้
รู้คิด โดยเทียบกบัเกณฑผ์า่นร้อยละ 70 พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของผูเ้รียน เท่ากบั 61.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.38 ซ่ึง
จ านวนผูเ้รียนท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ ์มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 และจ านวนผูเ้รียนท่ีสอบผ่านเกณฑ ์มีจ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.08  ดงัรูปท่ี 11 
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รูปที ่11 กราฟแสดงคะแนนขอ้บกพร่องทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ (รวมทุกจุดประสงค)์ 

อีกทั้งผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์คะแนนพฒันาการของผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่องโดยการจดัการสอน
แบบแนะใหรู้้คิด  เป็นรายบุคคล  พบวา่ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดรั้บการจดัการสอนแบบแนะใหรู้้คิด ผูเ้รียนมีพฒันาการของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 3 สูงกวา่ก่อนการจดัการสอนแบบแนะใหรู้้
คิด ซ่ึงคะแนนพฒันาการดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนเพ่ิมมากข้ึน และเม่ือ
พิจารณาคะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ ผูเ้รียนแต่ละคนมีคะแนนพฒันาการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 71.50 อยู่ในเกณฑ์
พฒันาการระดบัสูง  

และหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดรั้บการจดัการสอนแบบแนะให้รู้คิด แลว้ พบวา่  ผูเ้รียนจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.35 มีระดบัพฒันาการระดบัสูงมาก ผูเ้รียนจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54 มีระดบัพฒันาการระดบัสูง ผูเ้รียน
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 มีระดบัพฒันาการระดบัตน้ ดงัรูปท่ี 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที ่12 กราฟแสดงคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ของนกัเรียนแต่ละคนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบแนะใหรู้้คิด  
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. จากการน าแบบส ารวจข้อบกพร่องทางการเรียนไปทดสอบกับผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์

ขอ้บกพร่องทางการเรียน ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยลกัษณะของแบบส ารวจเป็นขอ้สอบแบบปรนัยเติมค าตอบ และ
แบบอตันยัแสดงวิธีท า พร้อมทั้งใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนในการใหค้  าตอบและเหตุผลของการตอบ แต่กรณีท่ีผูเ้รียนไม่เขียน หรือ
ไม่ไดอ้ธิบายแสดงเหตุผล ผูว้ิจยัให้ผูเ้รียนเขียนอธิบายในขอ้นั้นถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงของตวัผูเ้รียน เม่ือเก็บขอ้มูลเรียบร้อย
แลว้ผูว้ิจยัน าแบบส ารวจมาตรวจ บนัทึกขอ้มูลของขอ้บกพร่อง พร้อมทั้งบนัทึกคะแนนของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยเทียบกบัเกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 นั่นคือ หากผูเ้รียนมีผลคะแนนในจุดประสงคก์ารเรียนรู้นั้น ๆ  
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไปให้ถือวา่ผูเ้รียนไม่มีขอ้บกพร่องทางการเรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น แต่หากผูเ้รียนมีผลการ
เรียนน้อยกว่าร้อยละ 70 ให้ถือว่าผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องในจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น  โดยขอ้บกพร่องเหล่านั้นเกิดจาก
ความสามารถในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์จากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบผลท่ีต ่ากวา่ระดบัความสามารถท่ีคาดหวงั
ของผูเ้รียน เม่ือเทียบตามอาย ุโดยแสดงออกถึงความยากล าบากในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เร่ืองต่าง ๆ เช่น พ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ความคิด ความคิดรวบยอดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ทกัษะการคิดค านวณ ทกัษะการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ภาษาทางคณิตศาสตร์ มิติสัมพนัธ์ ทักษะการรับรู้ทางสายตา เก่ียวกับคณิตศาสตร์ กฎ ทฤษฎี และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีขอ้บกพร่องมีสาเหตุบางประการจากตวับุคคล ท่ีเกิดจากความสะเพร่า ขาดสมาธิใน
การท างาน (มนิสากานต ์ ฉ ่าช่ืน,  2551, สมศกัด์ิ ใจเพช็ร์, 2550 และวรนุช มาตระกลู, 2551) ผลปรากฏวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่
มีขอ้บกพร่องทางการเรียน เร่ือง อสมการ มากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี 3 บกพร่องมากท่ีสุด คือ การระบุ
ค าตอบของอสมการ และการระบุลกัษณะของค าตอบของอสมการ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี 4 บกพร่องมากท่ีสุด คือ การ
แกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใชส้มบติัการคูณของการไม่เท่ากนั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี 5, 6, 7 บกพร่องมาก
ท่ีสุด คือ การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รายบุคคล ท่ีไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่อง โดยการจดัการเรียนการ
สอนแบบแนะใหรู้้คิด จากคะแนนสอบทั้งฉบบั จ านวนนกัเรียนท่ีสอบผา่นเกณฑร้์อยละ 70 มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.08 และจ านวนนกัเรียนท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ ์มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้แต่เม่ือพิจารณาคะแนนพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคน พบว่า นักเรียนจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.35 มีระดบัพฒันาการระดบัสูงมาก นักเรียนจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54 มีระดบัพฒันาการระดบัสูง และ
นกัเรียนจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 มีระดบัพฒันาการระดบักลาง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการสอนแบบแนะให้
รู้คิด ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดผ้า่นการปรับปรุงแกไ้ข ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญนั้น มีล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน โดย
เนน้ให้นกัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนจากตวันกัเรียนเอง ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม ท า
ใบกิจกรรมระหวา่งเรียน และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท าการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น สรุปเน้ือหาท่ีเรียนร่วมกนั
หลงัเรียนจบเน้ือหา โดยมีครูผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าสนับสนุน เอ้ืออ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ ท าให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน ไดท้ราบขอ้บกพร่องของตนเอง น าไปสู่การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน
นั้นทนัที ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน  ดงัค ากล่าวของ คาร์เพนเทอร์ (Carpenter et al. , 2000: 1) ท่ี
กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะใหรู้้คิดเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการพฒันาองคค์วามรู้ของผูเ้รียน และทกัษะพ้ืนฐานในการแกปั้ญหา โดย
ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานปรัชญาท่ีวา่ ความรู้และความเช่ือของครูท่ีเกิดจากการท าความเขา้ใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
แลว้น ามาพิจารณาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีผลการคิดของนกัเรียนและการเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ท่ีสุด
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ตอ้งเรียนผ่านการแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนีย ์ ค  าควร (2559: 100) พบว่า  การจดัการสอนแบบแนะ
ให้รู้คิด เป็นการจดัการสอนที่มีล  าดบัชดัเจน และในแต่ขั้นตอนจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที่จะเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัชีวิตจริง ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วั โดยให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิจริง ท า
ให้ผูเ้ รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เห็นความส าคญัของคณิตศาสตร์มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ าภารัตน์ 
ผลาวรรณ์ (2556 : 152) พบว่า กิจกรรมการจดัการสอนแบบแนะให้รู้คิด เป็นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยจดักลุ่มผูเ้ รียนแบบคละความสามารถให้ผูเ้รียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการคิดและแกปั้ญหาร่วมกนั ผูเ้ รียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอนัน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลกาญจน์ 
สุวรรณรักษ์ (2556)  พบว่า การจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด  ท่ีเน้นทักษะการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวนั เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ท่ีจะเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัชีวิตจริง ในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วั โดยให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง ท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์มากข้ึน 

3. จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการสอนและการวจิยัในคร้ังต่อไป
ดงัน้ี 

1. ผูส้อนควรเอาใจใส่ดูแล การท ากิจกรรมและควรสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติักิจกรรม เพื่อกระตุน้
นักเรียนให้ต่ืนตวัในการปฏิบัติกิจกรรมและคอยแนะให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างสม ่าเสมอเพ่ือแก้ไขในส่วนท่ียงั
บกพร่อง 

2. ผูส้อนควรปฏิบติักิจกรรมใหส้ าเร็จในแต่ละแผนการสอน เน่ืองจากผูเ้รียนกลุ่มท่ีผูว้จิยัท าการทดลองเป็น
ผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนอ่อน ผูเ้รียนไม่สามารถท่ีจะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดด้ว้ยตนเอง หรือหากมีงานท่ีมอบหมายให้
ผูเ้รียนกลบัไปท าเป็นการบา้น หลงัจากท่ีผูส้อนตรวจใบกิจกรรมแลว้ ควรหาเวลาวา่ง เพ่ือใหผู้เ้รียนซกัถามใน
ขอ้บกพร่องท่ีพบจากตวัผูเ้รียนเอง 

 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการ คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็น
อยา่งดีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ส าหรับงานวจิยัฉบบัน้ี 
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