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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (๒) ศกึษาระดบัความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร์ เรือ่ง อสมการเชงิเส้นตัวแปรเดียว 

ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่๓ (๓) ศกึษาความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง อสมการ

เชงิเส้นตวัแปรเดยีว ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยวธิกีารเสริมต่อการ

เรยีนรู ้กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงัหวดันนทบรุี

ที่ก�าลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน ๔๘ คน ท่ีได้มา 

จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (๑) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  

(๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (๓) แบบประเมินระดับความคิด 
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รวบยอด (๔) แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจ สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน และค่าทดสอบสถิติ t

 ผลการวจิยัพบว่า (๑) ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารเสรมิ

ต่อการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ (๒) นักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนโดยวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้มีระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  

(๓) ความพงึพอใจในการเรยีนของนักเรยีนท่ีมต่ีอการจดัการเรยีนรู้โดยวิธกีารเสรมิต่อการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดับ

มากที่สุด

ค�าส�าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ความคิดรวบยอด; แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้

Abstract
 The purpose of this study was to compare the achievement before and after the 

learning of the students. To examine the conceptual level and the level of satisfaction 

in learning mathematics in the topics of single-variable linear inequality for grade 9  

students. The sample of this study was selected from grade 9 students in the secondary 

during the second semester of the academic year 2021. The sample being used in this 

study consisted of 48 students in one class. In this case, the sample was selected  

through the Cluster Random Sampling method. The data were analyzed by (1) the  

management plan of mathematical learning, (2) the educational achievement test  

before and after the learning of the student, (3) the conceptual level assessment and  

(4) the satisfaction level assessment form. Statistics used in the data analysis include  

the median, the standard deviation, and the statistical value t.

 The results of the study were as follows: (1) the student’s academic achievement 

was higher than before due to the use of the learning management plan of scaffolding 

with the statistical significance at the level of 0.52; (2) the students who received the 

learning management plan employing the method of scaffolding had a high level of 

mathematical conception; and (3) the students’ learning satisfaction towards the learning 

management through the method of scaffolding was at the highest level. 

Keywords: Leaning achievement; Concept; Scaffolding
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442 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

บทน�า
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาพ้ืนฐานการคิด การพัฒนาคนให้มีความรู้  

ความสามารถและทักษะในการด�าเนินชีวิต เพ่ือใช้ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ  

ตลอดจนพฒันานวตักรรม เพือ่ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบัส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
1
 ทีไ่ด้กล่าวถงึความส�าคญัของวชิาคณติศาสตร์ว่า คณติศาสตร์มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ  

มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 

ตัดสิน ใจ แก้ปัญหา และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดจุด 

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และมีการคิด 

อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2

 ปัจจบัุนการจดัการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยยงัไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าทีค่วร ดังจะ

เหน็ได้จากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในวชิาคณติศาสตร์ของนกัเรยีนระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ 

และ ๒๕๖๒ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๓๗.๕๐, ๓๐.๐๔ และ ๒๖.๗๓ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

ตามล�าดับ ซึง่ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานคอืร้อยละ ๕๐
3
 ถงึแม้ว่าในปัจจบุนัจะมกีารพฒันาปรบัปรงุมาตรฐาน

หลักสูตรคณิตศาสตร์ให้มีความทันสมัย สอดรับกับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศแล้ว 

ก็ตาม แต่การจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร  

ซึ่งสอดคล้องกับ เกวลิน ชัยณรงค์
4
 ที่ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กรุงเทพ-

มหานคร พบว่าการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของครูยังมีปัญหาอยู่บางประการ กล่าวคือ ส่วนใหญ่

ยงัยดึตดิกับการสอนในรปูแบบเดมิ ๆ  โดยเน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลกั ไม่ค่อยมกีารเตรยีมการสอน

แต่จะสอนโดยใช้ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มากกว่าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ การวัด

และการประเมินผลการเรียนรู้ก็ยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร แบบทดสอบเน้นวัดเฉพาะความรู้ความจ�า 

 1
 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : 

คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑), หน้า ๑.

 2
 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑), หน้า ๔.

 3
 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต,ิ คูม่อืการจดัการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ศูนย์สอบ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.niets.or.th, [๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔].

 4
 เกวลิน ชัยณรงค์, “การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา 
การศึกษาคณิตศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๔-๑๗๙.
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ไม่ได้เน้นในการวัดการประเมินในระดับท่ีสูง สิ่งที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงก็คือครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักสูตรไม่สามารถวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต�่ากว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ อัมพร ม้าคะนอง
5
  

ยงักล่าวถงึปัญหาในการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์อีกว่า การจดัการเรยีนรูข้องครไูม่ได้ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

ได้ฝึกใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เท่าท่ีควร ครูมักเน้นการสอนให้ผู้เรียนจ�าสูตรหรือ 

บทนิยาม เน้นการฝึกตามขั้นตอนที่ครูสอนไว้มากกว่าการฝึกกระบวนการคิด และการหาค�าตอบที่ถูกต้อง

ด้วยวิธีการท่ีไม่หลากหลายจนไม่สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสร้างเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 

อีกทั้งธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ก็ยังมีลักษณะเป็นนามธรรมท่ียากต่อการท�าความเข้าใจ ครูผู้สอน 

อาจยงัไม่สามารถจดัการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างลกึซึง้ ส่งผลให้การจดัการเรยีนรูย้งัไม่บรรลุ

ตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้

 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนจะเกิดจากการที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและ

ได้รับการช่วยเหลอืสนบัสนนุอย่างเป็นระบบ โดยการใช้วธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัระดบัศกัยภาพ

ของผูเ้รยีน ครผููส้อนจงึต้องมหีน้าทีท่�าให้ผูเ้รยีนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนมเีป้าหมาย

ที่ชัดเจน โดยผู้เรียนได้รับค�าแนะน�าที่ถูกต้องเหมาะสม
6
 ซึ่งสอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ
7
 ท่ีกล่าวถึงครูผู้สอนว่าครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาควรต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก

การเป็นผู้ชี้น�า ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อน�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้

ของตน

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้

ได้ด้วยตนเองเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและส�าคญัมากต่อการเรยีนคณติศาสตร์ ซึง่รปูแบบการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

ที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีหลายวิธี เช่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist), 

การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method), การสอนแบบ 4 MAT, การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively 

Guided Instruction: CGI) เป็นต้น แต่รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีช่วยพัฒนาและส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถเติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี คือ

 5
 อมัพร ม้าคนอง, ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์: การพฒันาเพือ่พฒันาการ, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐-๑๒.

 6
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, เติบโตเต็มตามศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๗), หน้า ๔-๖

 7
 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, “มาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชีเ้พือ่การประเมนิคณุภาพภายนอก: 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗”, จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๙ (กุมภาพันธ์ 
- มีนาคม ๒๕๔๗): ๘.
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การจดัการเรยีนรูด้้วยวธิกีารเสรมิต่อการเรียนรู ้(Scaffolding) ดงัท่ี Vygotsky
8
 กล่าวว่า การมปีฏสิมัพนัธ์

ทางสังคมเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จุดเด่นคือ พื้นที่ 

รอยต่อของพฒันาการ (Zone of Proximal Development) ซึง่หมายถงึระยะทางระหว่างระดบัพัฒนาการ

ทางปัญญาที่แท้จริงที่พิจารณาได้จากการที่ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง กับระดับพัฒนาการ

ที่สามารถจะเป็นไปได้ที่พิจารณาได้จากความสามารถของผู้เรียนที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เมื่อได้

รับค�าแนะน�าจากครูผู้สอนหรือเพื่อนที่มีศักยภาพสูงกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ หทัยรัตน์ ยศแผ่น
9
 ที่ท�า 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่มี

ต่อมโนทัศน์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า ผู้เรียน

กลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิกีารเสรมิต่อการเรียนรูม้คีวามสามารถในการส่ือสารทางคณติศาสตร์

และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้แบบปกติ

 แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัค 

ตวิสิต์เชิงสงัคมของ Vygotsky ซึง่แนวคดิการเสรมิต่อการเรยีนรูเ้ปรยีบเสมอืนนัง่ร้านทีช่่วยในการก่อสร้าง

ซึ่งไม่ได้ถูกใช้อย่างถาวร แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อการก่อสร้างบรรลุสู่จุดมุ่งหมายส�าเร็จนั่งร้าน

ก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ สุดท้ายนั่งร้านจะถูกรื้อทิ้ง เปรียบดังการจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถ

ท�างานให้ส�าเรจ็ ให้สามารถท�างานจนประสบความส�าเรจ็ได้ด้วยตนเอง โดยได้รับการกระตุ้นและช่วยเหลอื

ผ่านเพื่อนและครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพสูงกว่า ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่จากพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการเสริมต่อการเรียนรู้

จาก Wood, Bruner and Ross
10

 Anghileri
11

 และ Rochler and Cantlon
12

 โดยแบ่งขั้นตอนการ

 8
 Vygotsky, L, Mind in society: The developmental of higher psychological process,  

(Cambridge: Harvard University Press, 1978), p. 86-89.
 9

 หทัยรัตน์ ยศแผ่น, “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อ 
มโนทัศน์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต, สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๙.
 10

 สรรฐณฐั ปัญญาเสฏโฐ, “ผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ตามแนวคดิการใช้ปัญหาเป็นหลกัและ
การเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๓๒.
 11

 หทัยรัตน์ ยศแผ่น, “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อ 
มโนทัศน์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒”, หน้า ๒๓.
 12

 สายพิณ ล�้าเลิศ, “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ RMT ร่วมกับแนวคิดการ
เสรมิต่อการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอมโนทศัน์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๓”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), 
หน้า ๓๒.
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445การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวฯ

เสริมต่อการเรียนรู้เป็น ๔ ข้ันตอน ดังน้ี (๑) ขั้นเตรียมความพร้อม (๒) ขั้นด�าเนินงาน (๓) ขั้นต่อยอด 

องค์ความรู้ และ (๔) ขั้นสรุปความคิดรวบยอด

 ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาคณติศาสตร์ โดยใช้แนวคดิการเสรมิต่อ

การเรยีนรู ้(Scaffolding) ซึง่เน้นให้ผูเ้รยีนสร้างองค์ความรู ้และเสรมิต่อการเรยีนรูใ้นการเรยีนคณิตศาสตร์

ได้ด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและศกึษาระดบัความคดิรวบยอดรายวชิาคณติศาสตร์ 

เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ ก่อนเรียนและ 

หลังเรียน

 ๒.  เพื่อศึกษาระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 ๓.  เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจในการเรียนรายวิชาคณติศาสตร์ เร่ือง อสมการเชงิเส้นตัวแปรเดียว 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กรอบแนวความคิดการวิจัย
 ผูว้จิยัได้ศกึษาและพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยวธิกีารจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้

ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ มาประมวลในการสร้างกรอบแนวความคดิในการวจัิยและตัวแปร

ที่ศึกษาดังนี้

การจัดการเรียนรู้
โดยวิธีการเสริมต่อ

การเรียนรู้ (Scaffolding)

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. ความคิดรวบยอด 
๓. ความพึงพอใจในการเรียน
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) มีวิธีด�าเนินการวิจัย

ดังนี้ 

 ๑. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย       

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พฒันาการ นนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีทีก่�าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ห้องเรยีน 

ประกอบด้วยนักเรียนชายจ�านวน ๑๔ คน นักเรียนหญิงจ�านวน ๓๔ คน รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน ที่ได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการท�าวิจัย       

  ๒.๑ แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบเสรมิต่อการเรยีนรูใ้นรายวชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง อสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�านวน ๔ แผน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๘ 

ชั่วโมง

  ๒.๒ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียว เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ�านวน ๑ ฉบับ ประกอบด้วยพฤติกรรม ๖ ด้าน 

คือ (๑) ด้านความรู้ความจ�า (๒) ด้านความเข้าใจ (๓) ด้านการน�าความรู้ไปใช้ (๔) ด้านการวิเคราะห์  

(๕) ด้านการสังเคราะห์ และ (๖) ด้านการประเมินค่า จ�านวน ๒๐ ข้อ

  ๒.๓ แบบประเมินระดับความคิดรวบยอด เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แผนผัง 

มโนทัศน์ จ�านวน ๑ ฉบับ ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ (๑) ความถูกต้องของค�ามโนทัศน์ (๒) การจัดล�าดับ

ขั้นตอนแผนผังมโนทัศน์ (๓) การเชื่อมแผนผังมโนทัศน์และ (๔) การยกตัวอย่าง

  ๒.๔ แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการ

เรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) จ�านวน ๑ ฉบับ ประกอบด้วย ๓ ด้าน 

คือ (๑) ด้านครูผู้สอน (๒) ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ (๓) ด้านสื่อและอุปกรณ์

การเรียนการสอน ด้านละ ๕ ข้อ รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๑๕ ข้อ     

ผลการวิจัย
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยวิธี

การจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถสรุปผลการวิจัย

โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ

เสริมต่อการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยค่าทดสอบสถิติ t (t - test for Dependent Samples) 

รายการประเมิน ก่อนเรียน หลังเรียน t

𝑥̅ S.D. 𝑥̅ S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความจ�า (Rem) ๐.๗๕ ๐.๔๔ ๑.๘๘ ๐.๓๓ ๑๓.๖๘**

ความเข้าใจ (Und) ๑.๖๕ ๐.๙๘ ๓.๑๓ ๐.๘๗ ๘.๑๗**

การประยุกต์ใช้ (App) ๑.๔๔ ๐.๙๗ ๒.๙๖ ๐.๘๗ ๘.๐๘**

การวิเคราะห์ (Ana) ๑.๐๖ ๐.๙๑ ๒.๙๐ ๐.๘๑ ๑๐.๖๖**

การสังเคราะห์ (Syn) ๐.๕๖ ๐.๕๘ ๐.๙๖ ๐.๕๘ ๓.๕๙**

การประเมินค่า (Eva) ๐.๓๑ ๐.๔๗ ๐.๗๕ ๐.๔๔ ๔.๙๒**

รวม ๕.๗๗ ๑.๘๕ ๑๒.๕๖ ๑.๒๕ ๒๑.๐๐**

 จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

เสริมต่อการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และเมื่อพิจารณา

พฤติกรรมเป็นรายด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการวิเคราะห์ เพิ่มสูงขึ้น ๑.๘๔ คะแนน  

ด้านการน�าไปใช้ เพิ่มสูงขึ้น ๑.๕๒ คะแนน ด้านความเข้าใจ เพิ่มสูงขึ้น ๑.๔๘ คะแนน ด้านความรู้ความจ�า 

เพิ่มสูงขึ้น ๑.๑๓ คะแนน ด้านการประเมินค่า เพิ่มสูงข้ึน ๐.๔๔ คะแนน และด้านการสังเคราะห์  

เพิ่มสูงขึ้น ๐.๔๐ คะแนน ตามล�าดับ

 ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์คะแนนระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้

เรื่อง 𝑥̅ S.D. ระดับความคิด
รวบยอด

๑. ความรู้เบื่องต้นของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ๔.๑๘ ๐.๔๑ มาก

๒. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการไม่เท่ากันของการบวก ๔.๒๗ ๐.๓๗ มาก

๓. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการไม่เท่ากันของการคูณ ๔.๓๘ ๐.๔๓ มาก

๔. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการไม่เท่ากันของการบวก
    และการคูณ และโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

๔.๒๒ ๐.๑๓ มาก

รวม ๔.๒๖ ๐.๐๙ มาก
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 จากตารางที่ ๒ พบว่า ระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนแบบเสริมต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  

โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅) เท่ากับ ๔.๒๖ คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๐๙ และเมื่อ

พจิารณาพฤตกิรรมเป็นรายข้อ พบว่า ระดบัความคิดรวบยอดทางคณติศาสตร์ในทุกหวัข้ออยูใ่นระดบัมาก

เช่นกัน

 ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์คะแนนระดับความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสื่อ

และอุปกรณ์การเรียนการสอน

รายการประเมิน 𝑥̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ

๑. ด้านครูผู้สอน ๔.๘๙ ๐.๐๗ มากที่สุด

๒. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๔.๘๖ ๐.๐๔ มากที่สุด

๓. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ๔.๙๐ ๐.๐๔ มากที่สุด

รวม ๔.๘๘ ๐.๐๕ มากที่สุด

 จากตารางที ่๓ พบว่า ระดบัความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรียนส�าหรับนกัเรียนทีไ่ด้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) เท่ากับ ๔.๘๘ คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๐๕ และเมื่อพิจารณา

พฤตกิรรมเป็นรายข้อ พบว่า ระดบัความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรยีนในด้านครผููส้อน ด้านกระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

สรุปผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้

 ๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ ท่ีได้รบัจดัการเรยีนรูแ้บบเสรมิต่อการเรยีนรู ้พบว่านักเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๕ และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมเป็น 

รายด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการวิเคราะห์ เพิ่มสูงขึ้น ๑.๘๔ คะแนน ด้านการน�าไปใช้  

เพิ่มสูงขึ้น ๑.๕๒ คะแนน ด้านความเข้าใจ เพิ่มสูงขึ้น ๑.๔๘ คะแนน ด้านความรู้ความจ�า เพิ่มสูงขึ้น ๑.๑๓ 

คะแนน ด้านการประเมินค่า เพิ่มสูงขึ้น ๐.๔๔ คะแนน และด้านการสังเคราะห์ เพิ่มสูงขึ้น ๐.๔๐ คะแนน 

ตามล�าดับ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นได้ว่า พฤติกรรมด้านการวิเคราะห์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม
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สูงขึ้นมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅) สูงขึ้น ๑.๘๔ คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมก่อนเรียน (𝑥̅) เท่ากับ ๑.๐๖ 

คะแนน และมีค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียน (𝑥̅) เท่ากับ ๒.๙๐ คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ 

Vygotsky ที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เชิงสังคม ที่กล่าว

ว่าการเสริมต่อการเรียนรู้เปรียบเสมือนนั่งร้านที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้ได้  

โดยได้รับการกระตุ้นและช่วยเหลือผ่านเพื่อนและครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงกว่า นอกจากนี้ผลงาน

วิจัยของ Kajamies
13

 ยงัพบว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเสรมิต่อการเรยีนรูร้ายวชิาคณติศาสตร์ของนกัเรยีน

อายุ ๑๐ ปี ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ Amiripour, 

Amir-Mofidi and Shahvarani
14

 ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

 ๒)  ระดบัความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ หลงัการจดัการ

เรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ มีระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  

(𝑥̅) เท่ากับ ๔.๒๖ คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๐๙ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเป็น

รายข้อ พบว่า เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการไม่เท่ากันของการคูณมีค่าเฉลี่ย 

(𝑥̅) เท่ากับ ๔.๓๘ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๔๓ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการไม่เท่ากันของการบวกมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅) เท่ากับ ๔.๒๗ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๓๗ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการไม่เท่ากันของ

การบวกและการคูณและโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅) เท่ากับ ๔.๒๒ คะแนน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๑๓ และเรื่อง ความรู้เบื้องต้นของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅) เท่ากับ ๔.๑๘ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๔๑ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

การจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้

ได้ด้วยตนเอง โดยได้รบัการช่วยเหลอื สนบัสนนุ จากผูท้ีม่ศีกัยภาพสงูกว่า ส่งผลให้นกัเรยีนเข้าใจในเนือ้หา

จากการสรุปเป็นความคิดรวบยอดของตนเองได้อยู่เสมอ ในช่วงแรกนักเรียนอาจรู้สึกยากในการสรุปเป็น

ความคิดรวบยอดของตนเองเนื่องจากนักเรียนไม่คุ้นเคย ตลอดจนอยู่ระหว่างการปรับตัวในการเรียน 

แบบเสริมต่อการเรียนรู้ แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนและครูผู้สอน 

จึงช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดของตนเองได้ อีกทั้งยังเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ส่งผล

ให้นักเรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเนื้อหาต่อไปได้ จึงท�าให้ระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

 13
 Kajamies, “Instructing Low - Achievers in Mathematical Word Problem Solving”, Scandinavian 

Journal of Educational Research, Vol. 54 No. 4 (August 2010): 335-355.

 14
 Amiripour, Amir-Mofidi and Shahvarani, “Scaffolding as effective method for mathematical 

learning”, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 5 No. 9 (September 2012): 1-4.
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ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสายพิณ ล�้าเลิศ
15

 ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้

รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ RMT ร่วมกับแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ และ 

สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

 ๓)  ความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ

เสรมิต่อการเรยีนรู ้มรีะดบัคะแนนความพงึพอใจ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด โดยมค่ีาเฉล่ียรวม (𝑥)̅ เท่ากบั ๔.๘๘ 

คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๐๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน

มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวม  

(𝑥̅) เท่ากับ ๔.๙๐ คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๓๐ ด้านครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยรวม  

(𝑥̅) เท่ากับ ๔.๘๙ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๓๐ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยรวม (𝑥̅) เท่ากับ ๔.๘๖ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๓๕ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท�างาน โดยแบ่งกลุ่มการท�างานของนักเรียนแบบคละความสามารถ  

จึงส่งผลให้ในช่วงแรกนักเรียนอาจรู้สึกยากต่อการเรียนรู้และยากในการท�าความเข้าใจในเนื้อหาประกอบ

กับความคุ้นเคยในการท�างานร่วมกันที่ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัว นักเรียนจึงรู้สึกว่ากิจกรรมการเรียน 

ในช่วงแรกนั้นค่อนข้างยาก แต่เมื่อนักเรียนได้ท�ากิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนอยู่เสมอจนเกิดความ 

คุ้นเคยและเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด และสามารถสร้างองค์ความรู้ 

ได้ด้วยตนเองมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้นตามล�าดับ  

ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ พชัชลยัย์ อนไุชยวงค์ และคณะ
16

 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนกัเรียน

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี

 จากผลการวิจัยพบว่า (๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ

เสริมต่อการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (๒) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนโดยวิธีการเสริมต่อการ

เรยีนรูม้รีะดบัความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก (๓) ความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรยีน

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

 15
 สายพิณ ล�้าเลิศ, “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ RMT ร่วมกับแนวคิดการ

เสรมิต่อการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอมโนทศัน์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๓”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), 
หน้า ๑๒๒.

 16
 พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์ และคณะ, “ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนใน

โรงเรียนมัธยมศกึษา อ�าเภอเมอืง จังหวัดนครพนม”, วารสารมหาจฬุานาครทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบบัที ่๙ (กนัยายน ๒๕๖๓): 
๓๙๔-๔๐๘.
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ข้อเสนอแนะ
 ๑.  ข้อเสนอแนะการน�าผลวิจัยไปใช้

  ๑)  การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการจัดเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้สามารถ

พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น  

ครูผู้สอนควรน�าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับนักเรียนในเนื้อหาอื่น ๆ หรือระดับชั้นอื่นต่อไป

  ๒)  เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการจัดเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ความส�าคัญกับผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียน 

ได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนควรท�าความเข้าใจกับผู้เรียน 

และสร้างความตระหนักในการรับรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น

 ๒.  ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  ๑)  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ส�าหรับการวิจัยในครั้ง 

ต่อไปควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืนๆที่สามารถพัฒนาตัวแปรดังกล่าวได้เช่นกัน เช่น การจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นต้น

  ๒)  การวิจัยครั้งนี้สามารถพัฒนาระดับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้เป็น 

อย่างดี ส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 

ความคิดวิจารณญาณเป็นต้น เพื่อให้งานวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้มากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑.

เกวลนิ ชยัณรงค์. “การศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศกึษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ ์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์ และคณะ. “ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่สอน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน.์ ปีที่ 

๗ ฉบับที่ ๙ (กันยายน ๒๕๖๓) : ๓๙๔-๔๐๘.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. เติบโตเต็มตามศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๗.

31. ������������������ (�������� 440-452).indd   451 11/29/2022   12:43:48 PM



452 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

สรรฐณัฐ ปัญญาเสฏโฐ. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการใช้ปัญหา 

เป็นหลักและการเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการเช่ือมโยงและการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 

สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

สายพิณ ล�้าเลิศ. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ RMT ร่วมกับแนวคิด

การเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีมีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการศึกษา

คณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน. หลักสตูรแกนกลางพทุธศกัราช ๒๕๕๑. กรงุเทพมหานคร: 

คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. “มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗”. จุลสารประกันคุณภาพ

การศึกษา. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๙ (กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๔๗): ๘.

หทัยรัตน์ ยศแผ่น. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ที่มี

ต่อมโนทัศน์และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๒”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

อัมพร ม้าคนอง. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การพัฒนาเพื่อพัฒนาการ. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

Amiripour, Amir-Mofidi and Shahvarani. “Scaffolding as effective method for mathematical 

learning”. Indian Journal of Science and Technology. Vol. 5 No. 9  

(September 2012): 1-4.

Kajamies. “Instructing Low - Achievers in Mathematical Word Problem Solving”.  

Scandinavian Journal of Educational Research. Vol 54 No 4 (August 2010): 

335-355.

Vygotsky, L. Mind in society: The developmental of higher psychological process. 

Cambridge: Harvard University Press, 1978.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. คู่มือการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  

(O-NET) ศูนย์สอบ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : www.niets.or.th, [๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔].

31. ������������������ (�������� 440-452).indd   452 11/29/2022   12:43:49 PM


