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การศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา 
เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลัง
จัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาเร่ือง
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู 
และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูแบบรอบรู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน ไดมาจากการสุม
แบบแบงกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการ 
เชิงเสนตัวแปรเดียว 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร 3) แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกโจทยปญหา และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา
คะแนนจุดตัดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรู
แบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูแบบรอบรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) compare the learning outcomes on the 

inequalities with one variable of Mathayomsuksa 3 students before and after teaching by 
using the mastery learning model as well as compare the learning outcomes  after teaching by 
using the  mastery learning model with a cut-off score, 2) compare the problem-solving 
abilities on the inequalities with one variable of Mathayomsuksa 3 students before and 
after teaching by using the mastery learning model as well as compare the problem-solving 
abilities after teaching by using the mastery learning model with a cut-off score, and 3) 
study the satisfaction of the students towards the use of the mastery learning model. 
A sample group of 46 students from Mathayomsuksa 3/9 at Prommanusorn School in 
Muang, Petchaburi province was acquired by cluster random sampling. The research 
instruments were:  1) the lesson plans of mathematics on the inequalities with one variable, 
2) the mathematics learning outcome tests, 3) the problem-solving abilities tests, and 4) 
the  students, satisfaction inquiries. The data was analyzed by mean, standard deviation 
and t-test. 

The study results revealed as follows: 
1. The post-learning outcomes on inequalities with one variable of 

Mathayomsuksa 3 students after teaching by using the mastery learning model were 
higher than before teaching by using the mastery learning model. In addition, the learning 
outcome after teaching by using the mastery learning model were higher than the cut-off 
score at the .05 level with statistical significance. 

2. The problem-solving abilities on the inequalities with one variable of 
Mathayomsuksa 3 students after teaching by using the mastery learning model were 
higher than before teaching by the mastery learning model. Also the problem-solving 
abilities after teaching by using the mastery learning model were higher than the cut-off 
score at the .05 level with statistical significance. 

3. The satisfaction of the students towards the mastery learning model was at the 
high level. 

 
Keywords :  mastery learning model , problem-solving ability 
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บทนำ 
ในปจจุบันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเปนไปตามกระแสโลกาภิวัตน ประเทศไทยจึงตอง

ปรับเปลี่ยนใหทันตอสถานการณเพ่ือสรางศักยภาพใหสามารถดำรงอยูในประชาคมโลกไดอยางมี

ศักด์ิศรี ดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนท่ีตองพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนใหเปนคนดี มีสุขภาพ

พลานามัยท่ีดี ดังนั้นตองอาศัยการศึกษาเขามาเปนกลไกในการพัฒนา เน่ืองจากการศึกษา 

เปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคน ดวยเหตุนี้ประเทศจึงไดมีการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ

ระบบการเรียนรูที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัย 

ใฝเรียนรู มีความสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และมีคุณธรรมนำความรู โดยอาจอยูในระบบ 

การศึกษาและนอกระบบการศึกษา และมีปจจัยและเคร่ืองมือตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

อยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนรูในโลกแหงอนาคต (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2552: 9) 

คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญตอการดำเนินชีวิต เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร 

เปนกระบวนการชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปนลำดับขั้นตอนอยางละเอียดถ่ีถวน มีเหตุผล 

ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว อีกท้ังสามารถตรวจสอบไดตามวิธีทางวิทยาศาสตรที่มีระเบียบวิธีและ

หลักเกณฑที่แนนอนในการแกปญหา และยังเปนวิชาท่ีเสริมสรางใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค 

คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาสถานการณไดอยางถ่ีถวน

รอบคอบ ทำใหสามารถคาดการณวางแผน แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอกิจการงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเปน

ผูนำในสังคม (สิริพร  ทิพยคง,  2545: 1)  

ในชวงป พ.ศ. 2551 สภาพการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไม

ประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร จะเห็นไดจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - Net)  

ชวงช้ันท่ี 3 (ม.3) ปการศึกษา 2551 ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา พบวา ระดับประเทศ มี

คะแนนต่ำสุด คือ 0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ีย 32.66 (สำนักงาน

ทดสอบทางการศึกษา, 2551: 4) การทดสอบดังกลาวใหความสำคัญตรงเน้ือหาสาระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  

model) อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใชแกปญหา มีคะแนน

เต็ม 18 คะแนน เปนมาตรฐานการเรียนรูที่มีคะแนนมากกวามาตรฐานการเรียนรูอื่น ๆ ประกอบกับ 

ผูวิจัยไดสอบถามจากครูผูสอนคณิตศาสตรมีความเห็นวาเน้ือหาเร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

เปนเน้ือหาที่สำคัญท่ีเริ่มเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
คุณภาพเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเร่ืองระบบจำนวนจริงในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตลอดจนนำไปใช

แกปญหาคณิตศาสตรในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น 
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ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนจึงมีสวนสำคัญตอคุณภาพการเรียนรูของ 

ผูเรียน ครูผูสอนตองพยายามหาวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง โดยชวยเหลือ

ผูเรียนท่ีเรียนออนใหสามารถเรียนรูไดเทาเทียมกับผูเรียนท่ีเรียนเกง ถาหากมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เหมาะสมและใหเวลาเรียนอยางเพียงพอกับระดับความสามารถในการที่จะเรียนรู พรอมทั้ง

ใหความชวยเหลือแกไขขอบกพรองในการเรียนรูและเสริมความรูพ้ืนฐานอยางทันทวงที ทำให 

ผลการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะเชนน้ี เปนหลักการสำคัญ 

ของการเรียนรูแบบรอบรู (mastery learning) ซึง่บลมูและคนอืน่ ๆ (Bloom and others, 1971: 53-54) 

ทดลองใชการเรียนรูแบบรอบรู โดยการนำบทเรียนมาแยกเปนหนวยยอย ๆ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจงาย

และเน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ืองกัน แลววัดผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบยอย (formative  

testing) นำผลการทดสอบมาเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือสอนซอมเสริมผูเรียนท่ียังออน ปรากฏวา เปน

วิธีการท่ียอมรับและไดมีการพัฒนารูปแบบใหสมบูรณย่ิงขึ้น โดยฮอทชคิส (Hotchkis, 1986  อางถึง

ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 2529: 1-7) ไดเสนอวา กอนสอนตองนำบทเรียนมา

แยกเปนหนวยยอย ๆ เนนการสอนใหเกิดมโนมติ (teaching  concept) ในเรื่องที่เรียน แลวใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติดวยการฝกทักษะจากแบบฝกจนเกิดความเขาใจ แลวสรุปเปนมโนมติที่ถูกตอง พรอม

กับฝกใหผูเรียนเกิดความชำนาญ ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว มีการทดสอบยอยระหวางเรียน 

พรอมทั้งกำหนดเกณฑการรอบรู โดยผูเรียนจะตองสอบผานตามเกณฑที่กำหนด แลวใหผูเรียน

บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการเรียนของแตละคน เพ่ือดูความกาวหนาในการเรียนรูวาเปนอยางไร

และชวยปรับแกพฤติกรรมสำหรับผูเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนไปพรอม ๆ กัน จะเห็นไดจากผลการ

ทดลองในประเทศออสเตรเลีย ท่ีปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยนักเรียนสามารถ 

สอบผานเกณฑการรอบรูไดเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู

แบบรอบรูในประเทศไทยท่ีผานมา เชน ผลการวิจยัของเชิดชยั สำนวล (2541: 45) จงจติ ตรรีตันธำรง 
(2543: 69) วีรวรรณ มณีนวล (2543: 74-75) และ พัทธนัย อวิรุทพาณิชย (2543: บทคัดยอ) ที่แสดง

ใหเห็นวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยหลักการเรียนแบบรอบรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากท่ีกลาวมาขางตน การเรียนรูแบบรอบรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งทำใหนักเรียนมีความรูและเขาใจมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะจัดการ
เรียนรูแบบรอบรูเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ประกอบกับ

เน้ือหาสาระดังกลาวควรสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในดาน 

ความสามารถในการแกโจทยปญหา ซึ่งผลการวิจัยจะเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับ 

ครูผูสอนคณิตศาสตร เพ่ือใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับ

คะแนนจุดตัด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบ

รอบรูกับคะแนนจุดตัด 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

2. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด 

3. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

4. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด 

5. ระดับความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูแบบรอบรูอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  ดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียมการ  

  1.1  ศึกษาคนควา ตำรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

            ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ซึ่งประกอบดวย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด

เพชรบุรี พุทธศักราช 2551  ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 
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 1.2  กำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

            1.2.1  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ีที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

(ค 23102) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 10 หองเรียน มีนกัเรียนจำนวน 500 คน 

           1.2.2   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน            

(ค 23102) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 46 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม โดยใช        

หองเรียนเปนกลุม แลวจึงทำการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลากมา 1 หองเรียน 

2.  ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 2.1  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

     2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

      2.1.2  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร 

    2.1.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 

    2.1.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนรูแบบรอบรู 

 2.2  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

    2.2.1 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 

         2.2.1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรอบรู เพ่ือใชเปนแนวทาง 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

        2.2.1.2 วิเคราะหตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เพ่ือกำหนดเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู เวลาเรียน ในแตละหนวย 
       2.2.1.3  สรางแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 7 แผน 13 คาบ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู 2) ตัวชี้วัด 3) สาระสำคัญ 4) จุดประสงค 

การเรียนรู 5) สาระการเรียนรู  6) กิจกรรมการเรียนรู 7) สื่อ/แหลงการเรียนรู 8) การวัดผลประเมินผล 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแผนยึดข้ันตอนการเรียนรูตามแนวคิดของฮอทชคิส (Hotchkis) 

ประกอบดวย 

       1) ขัน้การเรียนรู เปนข้ันการสอนของครู เร่ิมจากการเตรียมการสอน

ของครูจนถึงขั้นลงมือสอน พัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเนนการสรางมโนมติ 

                2) ขั้นเพ่ิมความชำนาญ เปนข้ันตอนของการฝก โดยใหนักเรียน 

ทำแบบฝกหลังจากท่ีไดเรียนรูและมีมโนมติในเน้ือหาน้ัน ๆ แลว 
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           3) ขั้นทำใหจำ ขั้นน้ีเปนการฝกใหนักเรียนเกิดการจำไดอยางถาวร 

โดยการทำแบบฝกซ้ำ แลวมีการตรวจสอบเพื่อแกไขขอบกพรอง พรอมกับบันทึกผลลงในแบบบันทึก 

ผลการเรียน 

                4) ขั้นการนำไปใช จากการเรียนรูดวยวิธีการท่ีถูกตอง มีความ 

ชำนาญจำไดอยางแมนยำ ทำใหนกัเรียนเกิดความมัน่ใจ สามารถนำความรูไปแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ที่ครูจัดใหได เชน การทำแบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียน หรือเอกสารแบบฝกหัดเพ่ิมเติม 

            5) ขั้นการประยุกตใช ขั้นน้ีเปนความคาดหวังของครูผูสอนท่ีจะ 

ใหนักเรียนซ่ึงมีประสบการณทางการเรียนแลวสามารถนำความรูไปใชแกปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ในชีวิตประจำวันได 

         2.2.1.4 นำแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เสนออาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชีย่วชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content  validity) โดยพิจารณาจากคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ การใชภาษาและรูปแบบการ

พิมพเอกสาร 

        2.2.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ปรับปรุงและแกไขแลว 

ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรีโดยใชครบ 

ทุกแผน เพ่ือดูความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมและเวลาท่ีใช แลวนำขอบกพรองมาปรับปรุงใหมี

ความสมบูรณกอนนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ผลการทดลองใช พบวา แผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่ 1, 2 และ 7 คอนขางใชเวลาในการจัดกิจกรรมมากกวาแผนการจัดการเรียนรู 

คณิตศาสตรอื่น ๆ 

   2.2.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ  ดังน้ี 

           2.2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระ-

การเรียนรูคณิตศาสตร เทคนิคการเขียนและการสรางแบบทดสอบปรนัย 

            2.2.2.2 สรางตารางวิเคราะหขอสอบ วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงค 
การเรียนรู โดยแบงพฤติกรรมการวัดออกเปน 4 ดาน คือ ความรู มี 5 ขอ ความเขาใจ มี 15 ขอ 

การนำไปใช มี 13 ขอ และการวิเคราะห มี 7 ขอ รวม 40 ขอ 

         2.2.2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ ตามตารางวิเคราะหขอสอบ 

           2.2.2.4 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เสนออาจารย 
ที่ปรึกษาและ ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) 

โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาระหวาง  0.67–1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ 

การใชภาษาของขอคำถาม 
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      2.2.2.5 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลว 

ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/5 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 42 คน 

นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) เปนรายขอ คัดเลือก

ขอสอบที่มีคาความยากงาย  (p) ระหวาง 0 30–0.79 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0 38–0.79 

ไวจำนวน 20 ขอ 

        2.2.2.6 นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว จำนวน 20 ขอ ไปทดลองใชกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน เพ่ือหา 

คาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR–20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder  

Richardson) ซึ่งไดคา ความเช่ือมั่นเทากับ 0.76 

   2.2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 

          2.2.3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร เทคนิคการเขียนและการสรางแบบทดสอบอัตนัย 

         2.2.3.2 วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใชเปนแนวทาง 

ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 

           2.2.3.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เปน

แบบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน 4 ขอ พรอมกับเกณฑการใหคะแนนตามแบบรูบิค (rubrics assessment) 

ประเมินแบบแยกองคประกอบ (analytic  score) ใหคะแนนตามหัวขอ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

        2.2.3.4 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เสนอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของ 

ขอคำถาม โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 และมีขอเสนอแนะ 

คือ การใชภาษาของขอคำถาม 
      2.2.3.5 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาท่ีปรับปรุง

แกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

จำนวน 46 คน นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) 

เปนรายขอ คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0 63–0.64  และคาอำนาจจำแนก (r) 

อยูระหวาง  0 25–0.65 ไวจำนวน 2 ขอ 

     2.2.3.6 หาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบ โดยวิธีการหา 

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, s  Alpha  Coefficient) ซึ่งไดคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.74 
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   2.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 

           2.2.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating  scale) 

         2.2.4.2  กำหนดประเด็นท่ีตองการศึกษา ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู 

ดานเน้ือหา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ 

             2.2.4.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตามประเด็นที่ตองการศึกษา 

จำนวน 16 ขอ กำหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ  ดังน้ี 

          มากท่ีสุด เทากับ  5  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

             มาก   เทากับ  4  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

            ปานกลาง เทากับ  3  คะแนน  หมายถึง  มคีวามพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

            นอย   เทากับ  2  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

          นอยท่ีสุด เทากับ  1  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

          2.2.4.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของขอคำถาม โดยพิจารณาหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 มีขอเสนอแนะ คือ ปรับภาษาในขอคำถาม 

         2.2.4.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไขแลว ทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน 

          2.2.4.6 นำผลจากการสอบถามนักเรียนหาคาความเช่ือมั่น (reliability) 

ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, s  Alpha  Coefficient) 

ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 

3. ขั้นดำเนินการทดลอง 

 ดำเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด

เพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ค 231102) ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2554 ระหวางวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 – 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 รวมท้ังหมด  

18 คาบ กอนทำการทดลองใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร และแบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนจัดการเรียนรูชี้แจง 

รายละเอียด และทดสอบวัดความรูพ้ืนฐาน เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดำเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแผนการจดัการเรยีนรูคณิตศาสตร โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ซึง่ประกอบดวย 5 ขัน้ตอน 
ดังน้ี 1) ขั้นการเรียนรู 2) ขั้นเพ่ิมความชำนาญ 3) ขั้นทำใหจำ 4) ขั้นนำไปใช 5) ขั้นการประยุกตใช 

เม่ือจัดการเรียนรูครบทุกแผน หลังการทดลองใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
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และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พรอมกับ

ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

4. ขั้นวิเคราะหขอมูล 

 4.1  เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนและ

หลงัจดัการเรียนรูแบบรอบรู ใชคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t–test  

dependent) 

 4.2  เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลัง

จัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด ใชคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

ทดสอบที (one  sample  t–test) 

 4.3  เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู ใชคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

ทดสอบที (t–test  dependent) 

 4.4  เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด ใชคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

การทดสอบที (one  sample  t–test) 

 4.5  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู ใชคาเฉล่ีย (   ) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมกับแปลความหมายจากคาเฉล่ียเปนระดับความพึงพอใจ 

โดยใชเกณฑ ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543: 74-78) 

          คาเฉล่ีย  4.51–5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

          คาเฉล่ีย  3.51–4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

          คาเฉล่ีย  2.51–3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

          คาเฉล่ีย  1.51–2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

          คาเฉล่ีย  1.51–1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา 

เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู  

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู ดังแสดงตามตารางท่ี 1 

X 

X 

X 

X 

X 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

                    n = 46  

 คะแนน      คะแนนเต็ม   S.D. t Sig 

หลังจัดการเรียนรู   20 12.37 1.70 41.59* .00 

กอนจัดการเรียนรู   20 5.41 1.77   

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางท่ี 1 แสดงวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ .05 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด โดยหาคาคะแนน 

จุดตัดตามวิธีของเบอรก (Berk, 1980. อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 285) 

อยูที่คะแนนพยากรณ 8 คะแนน ตามแผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2 

X 

 

แผนภาพท่ี 1  กราฟเสนแสดงความถี่ระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมที่เรียนแลว (ชั้นมัธยมศึกษา 

  ปที่ 3/3) กับคะแนนกอนเรียนของกลุมที่ยังไมไดเรียน (ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3/9) 
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X 

ϕ

X 

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงวา กราฟท้ังสองเสนคาบเก่ียวกัน ที่คะแนนพยากรณ 8 คะแนน 

นำมาคำนวณหาคา P(FM) + P(FN) ไดคาเทากับ 0.12 มีคานอยท่ีสุด สวนคา P(TM) + P(TN) ไดคา

เทากับ 0.88 มีคามากท่ีสุด และคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของคะแนนจุดตัด (    vc) ไดคาเทากับ 

0.76 มีคาความเท่ียงตรงสูงท่ีสุด 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด 

                  n = 46 

 คะแนน    คะแนนจุดตัด   S.D. t Sig 

หลังจัดการเรียนรู   8 12.37 1.70 17.39* .00 

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางท่ี 2 แสดงวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (8 คะแนน) อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

ดังแสดงตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสน 

 ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

                  n = 46 

 คะแนน     คะแนนเต็ม   S.D. t Sig 
หลังจัดการเรียนรู   20 13.98 2.13 33.73* .00 

กอนจัดการเรียนรู   20 5.65 1.39   

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
จากตารางที่ 3 แสดงวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรูอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด 

โดยหาคาคะแนนจุดตัดตามวิธีของเบอรก (Berk,1980. อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2543: 285) อยูที่คะแนนพยากรณ 9 คะแนน ตามแผนภาพท่ี 2 และตารางท่ี 4 

 

X 

ϕ

แผนภาพท่ี 2 กราฟเสนแสดงความถ่ีระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนแลว (ชั้นมัธยมศึกษา 

  ปที่ 3/3) กับคะแนนกอนเรียนของกลุมที่ยังไมไดเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9) 

       

จากแผนภาพท่ี 2 แสดงวากราฟท้ังสองเสนคาบเก่ียวกัน ที่คะแนนพยากรณ 9 คะแนน นำ
มาคำนวณหาคา P(FM) + P(FN) ไดคาเทากับ 0.07 มีคานอยท่ีสุด สวนคา P(TM) + P(TN) ไดคา

เทากับ 0.91 มีคามากท่ีสุด และคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของคะแนนจุดตัด (    vc) ไดคาเทากับ 

0.80 มีคาความเท่ียงตรงสูงท่ีสุด 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสน 
 ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 หลังจดัการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตดั 

                                                                                                                       n = 46 

 คะแนน    คะแนนจุดตัด  S.D. t Sig 

หลังจัดการเรียนรู   9 14.02 2.07 16.45* .00 

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05     
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X 

จากตารางท่ี 4 แสดงวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (9 คะแนน) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

ดังแสดงตามตารางท่ี  5 

 

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู   

                   n = 46 

     ขอคำถาม   S.D. ระดับ 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู    

1.  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 3.54 0.72 มาก 

2.  นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจในการทำแบบฝก 3.72 0.72 มาก 

3.  นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรูตามระดับ 

     ความสามารถของตนเอง 3.76 0.74 มาก 

4.  การทำแบบฝกบอย ๆ เปนสิ่งท่ีทาทายความสามารถ 

 ทำใหเกิดการเรียนรูไดตนเอง 3.89 0.77 มาก 

ดานเนื้อหา    

1.  เน้ือหาท่ีเรียนไมยากเกินไป 3.52 0.81 มาก 

2.  เน้ือหาท่ีเรียนมีความตอเน่ืองเขาใจงาย 3.65 0.80 มาก 
3.  เน้ือหาท่ีเรียนมีการจัดเรียงลำดับจากงายไปหายาก 4.09 0.76 มาก 

4.  เน้ือหาท่ีเรียนมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ 

 ของนักเรียน     3.87 0.75 มาก 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

1.  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลำดับตอเน่ืองไมสบัสน 4.07 0.90 มาก 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความสามารถในการ 

 เรียนรูและปฏิบัติตามขั้นตอนได 4.02 0.65 มาก 

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยใหมีความเขาใจในเน้ือหา 
 ที่เรียน       3.80 0.65 มาก 

4.  มีการทดสอบยอยทำใหทราบความกาวหนาในการเรียนรู  4.09 0.73 มาก 
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   ขอคำถาม   S.D. ระดับ 

ดานประโยชนท่ีไดรับ    

1.  มีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียน 4.07 0.68 มาก 

2.  สามารถพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกโจทยปญหา 3.91 0.69 มาก 

3.  ฝกใหนักเรียนสามารถทำงานเปนระบบและรอบคอบ 4.04 0.76 มาก 

4.  นำความรูทีไ่ดไปประยุกตใชกับสถานการณในชวิีตประจำวัน 4.07 0.74 มาก 

โดยภาพรวม      3.88 0.76 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู               

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (    = 3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร 

หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผล

จากแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานข้ันตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ 

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส (Hotchkis) ซึ่งมีการวางแผนและ

แบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน จึงสงผลทำใหนักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร หลังจัด 

การเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วีรวรรณ มณีนวล (2543: 74-75) ที่พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ เรียนรวมมือโดยใชหลักการ

เรียนเพ่ือรูแจง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบเรียนรวมมือ อยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของพัทธนัย อวิรุทพาณิชย (2543: บทคัดยอ) 

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามหลักการเรียนเพ่ือรอบรู

กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของรสริน พันธุ (2550: 56) พบวา นักเรียนจำนวน 27 คนท่ีไมผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 

X 

X 

n = 46  

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู  (ตอ) 
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ในรายวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองสารในชีวิตประจำวันท่ีไดรับการสอนตามหลักการเรียนเพ่ือรอบรู โดย

การเรียนซอมเสริมโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 

เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู

คณิตศาสตร หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (8 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 เปนผลจากแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานข้ันตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมี

คุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหา เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมี 

การวางแผนและแบงข้ันตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน นักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจ 

อยางถึงแกนแทของเน้ือหาในแตละหนวย มีการทดสอบยอยระหวางเรียน เพ่ือตรวจสอบดูวานักเรียน

เกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตามท่ีครูกำหนดไวรอยละ 80 

พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผานเกณฑตองไดรับการแกไข

ขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริมในแตละหนวยซ่ึงเปนเน้ือหานอย ๆ ทำใหเขาใจมากย่ิงขึ้น 

จึงสงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด 

ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของเชิดชัย  ลำนวล (2541: 45) พบวา มีนักเรียน 

คิดเปนรอยละ 53.65 สามารถสอบผานเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการรอยละ 70 ตองใชเวลา 

ซอมเสริม 2–3 ครั้ง จึงสามารถสอบผานเกณฑแบบทดสอบประจำหนวย โดยนักเรียนมากกวา 

รอยละ 90 สามารถสอบผานเกณฑแบบทดสอบประจำหนวย สอดคลองกับงานวิจัยของจงจิต 

ตรีรัตนธำรง (2543: 69) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยหลักการเรียนเพ่ือรอบรูมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนถึงเกณฑรอบรูรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงาน
วิจัยของสุรเชษฐ สุวรรณทีป (2544: 57-58) พบวา ชุดการเรียนท่ีจัดสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 

96.22/95 นั่นคือ นักศึกษาทุกคนเรียนจนถึงข้ันรอบรูและทำคะแนนเฉล่ียได รอยละเทากับ 96.22 
และสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑที่กำหนด ไดคะแนนเฉล่ียเทากับ

รอยละ 95 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 90/90 ที่กำหนดไว 

 เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู พบวา นักเรียนมีความสามารถ 

ในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู
แบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผลจากแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  

เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานข้ันตอน
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กระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

ใหเหมาะสมกับเน้ือหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรู 

ตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมีการวางแผนและแบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน พรอมกับ

ใชกระบวนการแกปญหา 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) อานวิเคราะหโจทยเพ่ือหาวาโจทยกำหนดอะไร

มาใหและโจทยตองการทราบอะไร 2) กำหนดตัวแปรแทนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ 3) เขียนอสมการ

จากส่ิงท่ีโจทยกำหนดให 4) แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 5) ตรวจสอบคำตอบ ซึ่งสอดคลองกับ

กระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya, 1957: 16-17) ประกอบดวย 1) ขั้นทำความ

เขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจคำตอบ ซึ่งตรงกับท่ีสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดกลาววา ในการเร่ิมตนพัฒนา 

ผูเรียนใหมีทักษะในการแกปญหาน้ัน ผูสอนตองสรางพ้ืนฐานใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับกระบวนการ

แกปญหา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 1) ขั้นทำความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา 

2) ขั้นวางแผนการแกปญหา 3) ขั้นดำเนินการแกปญหา 4) ขั้นตรวจสอบหรือวิเคราะหปญหา แลวจึง 

ฝกทักษะในการแกปญหา นอกจากน้ีเม่ือนักเรียนมีความรูและเขาใจเน้ือหาแลว จะมีการฝกปฏิบัติ

จากแบบฝกพรอมกับตรวจสอบความเขาใจ โดยการชวยกันเฉลยแบบฝกหลังจากท่ีไดทำเสร็จแลว 
ทำใหนักเรียนมีความเขาใจมากข้ึน จึงสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ือง

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด พบวา นักเรียนมีความ

สามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา

คะแนนจุดตัด (9 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผลจากแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ได

ผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรู

ตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมีการวางแผนและแบงข้ันตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน นักเรียน
จะตองมคีวามรูความเขาใจอยางถึงแกนแทของเน้ือหาในแตละหนวย มกีารทดสอบยอยระหวางเรียน 

เพ่ือตรวจสอบดูวานักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตาม

ที่ครูกำหนดไวรอยละ 80 พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผาน

เกณฑตองไดรับการแกไขขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริมในแตละหนวยซ่ึงมีเน้ือหานอย ๆ ทำให

เขาใจมากย่ิงขึ้น พรอมกับใชกระบวนการแกปญหา 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) อานวิเคราะหโจทย
เพ่ือหาวาโจทยกำหนดอะไรมาใหและโจทยตองการทราบอะไร 2) กำหนดตัวแปรแทนส่ิงท่ีโจทย

ตองการทราบ 3) เขียนอสมการจากส่ิงท่ีโจทยกำหนดให 4) แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 5) ตรวจ

สอบคำตอบ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya, 1957: 16-17) 
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ประกอบดวย 1) ขั้นทำความเขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจ 

คำตอบ ซึง่ตรงกับทีส่ถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดกลาววา 

ในการเร่ิมตนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแกปญหาน้ัน ผูสอนตองสรางพ้ืนฐานใหผู เรียน 

เกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหา ซึ่ง มี 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 1) ขั้นทำความเขาใจ

ปญหาหรือวิเคราะหปญหา 2) ขั้นวางแผนการแกปญหา 3) ขั้นดำเนินการแกปญหา 4) ขั้นตรวจสอบ

หรือวิเคราะหปญหา แลวจึงฝกทักษะในการแกปญหา นอกจากน้ีเมื่อนักเรียนมีความรูความเขาใจ

เน้ือหาแลวจะมีการฝกปฏิบัติจากแบบฝกพรอมกับตรวจสอบความเขาใจ โดยการชวยกันเฉลย 

แบบฝกหลังจากท่ีไดทำเสร็จแลว ทำใหนักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น จึงสงผลทำใหนักเรียนมีความ

สามารถในการแกโจทยปญหาเร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา

คะแนนจุดตัด ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของอดิศักด์ิ  สิงหสีโว (2549: 139) พบวา นักเรียน 

ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพันธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการ 

แกปญหาและการตัดสินใจ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด 

อยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู พบวา ระดับความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูแบบรอบรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน 

ก็พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานประโยชนที่ไดรับ ดานการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ดานเน้ือหา ดานบรรยากาศในการเรียนรู ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส ไดคำนึงความสามารถในการเรียนรู

ของนักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน จึงมีการวางแผนและแบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน เร่ิมจาก

การเตรียมการจัดการเรียนรู มีการจัดลำดับเนื้อหาออกเปนหนวยยอย ๆ ใหลดหลั่นและมีความ 

เก่ียวเน่ืองกัน โดยเรียงลำดับจากงายไปหายาก เพ่ือตองการใหมีความสัมพันธกันระหวางความรู
พ้ืนฐานกับเน้ือหาใหมในอันท่ีจะทำใหนักเรียนมีความรูเขาใจ เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ออซุเบล (Ausubel, 1963: 77-97 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 

2550: 68) ที่กลาวไววา การเรียนรูอยางมีความหมายเกิดขึ้น เมื่อมีเน้ือหาหรือเรื่องราวท่ีเรียนใหม 

สามารถเช่ือมโยงกับความรูเดิมหรอืโครงสรางของความรูทีม่อียูเดิมได และสุรพล พยอมแยม (2544: 20) 

ที่กลาววา โดยท่ัวไปแลวผูเรียนมีประสบการณเดิมอยูทุกคน หากการเรียนรูเดิมสัมพันธสอดคลอง 

กับสิ่งท่ีจะเรียนรูใหมได การเรียนรูก็จะเกิดขึ้นรวดเร็วกวาผูเรียนท่ีมีประสบการณเดิมที่ไมสอดคลอง 
หรือขัดขวางการเรียนรูใหมได การเลือกใชประสบการณเดิมใหเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือขจัด

ประสบการณเดิมที่ขัดขวางการเรียนออกไป จะเปนองคประกอบท่ีทำใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูและเกิดมโนมติ (concept) ในเน้ือหาน้ัน ๆ นักเรียนตอง

ฝกฝนทักษะดวยตนเอง โดยการทำแบบฝกซ้ำ ๆ เพ่ือใหเกิดความชำนาญ สามารถจดจำในส่ิงท่ีเรียน
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ไปแลวและเกิดความคงทนในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับกฎแหงการฝกฝน (law  of  exercise) ของ

ธอรนไดค (Thorndike,1993: 56-57  อางถึงใน  ทิศนา  แขมมณี, 2550: 51) ที่กลาววา สิ่งใดก็ตามที่

มีการฝกหรือกระทำบอย ๆ ย่ิงทำใหผูฝกคลองแคลวสามารถทำไดไดดี ในทางตรงกันขาม สิ่งใด

ก็ตามท่ีไมไดรับการฝก ทอดท้ิงไปนานแลวยอมทำไดไมดีเหมือนเดิม ตอเมื่อการฝกฝนหรือกระทำซ้ำ

ก็จะชวยใหเกิดทักษะเพ่ิมขึ้น และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรม

การเรียนรู นักเรียนสนใจ กระตือรือรนในการทำแบบฝก พยายามท่ีจะฝกคิดดวยตนเอง โดยครู 

ใหคำแนะนำ ทำใหนักเรียนมีอิสระ ในการคิดดวยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จ

และเปนแรงจูงใจในการเรียนตอไป ซ่ึง ยุพิน  พิพิธกุล (2539: 49) ไดกลาวไววา หลักการสอนคณิตศาสตร

ที่ดีนั้น ครูควรใหผูเรียนคิดเองและคนพบดวยตัวเอง ผูสอนเปนผูชี้แนะไมใชผูบอก อีกท้ังการได

ทบทวนทักษะการคำนวณอีกอยางหน่ึง การที่ครูทำหนาท่ีเปนผูใหคำปรึกษาแกนักเรียนอยางใกลชิด  

ยังทำใหนักเรียนและครูเกิดความสนิทสนมกันอันเปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู ทำให

นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนมากข้ึน ดังท่ีสุรพล พยอมแยม (2544: 78-79) ไดกลาววา 

บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมยอมทำใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยดี สรางความสนใจ 

ความต้ังใจใหแกผูเรียน ทำใหการเรียนรูบรรลุผลตามท่ีตั้งเปาหมายไว ตลอดจนสามารถโยงความรู

จากประสบการณทางการเรียนท่ีไดรับไปประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจำวันได โดยเนน 

สิ่งที่ใกลตัว ซึ่งรุง แกวแดง (2543: 124-126) กลาวถึง รูปแบบกระบวนการเรียนอยางมีความสุข  

เปนการเรียนโดยการปฏิบัติ ผูเรียนไดสัมผัส ไดทดลอง ไดปฏิบัติจริง ไดคิด ไดวิเคราะห ไดฝกฝน

ดวยตนเองจนเกิดความรู ความเขาใจ และมีประสบการณเต็มศักยภาพของตนจนสามารถนำไป

ใชไดจริงในชีวิตประจำวันอยางมีความสุข นอกจากน้ียังมีการทดสอบยอยระหวางเรียน เพ่ือตรวจ

สอบดูวานักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตามที่ครู

กำหนดไวรอยละ 80 พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผาน
เกณฑตองไดรับการแกไขขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริมในแตละหนวยซ่ึงมีเน้ือหานอย ๆ ทำให
เขาใจมากย่ิงข้ึน ไมปลอยใหความไมเขาใจคงอยูจนเบ่ือท่ีจะเรียนเสียกอน และสอดคลองกับสุรพล  

พยอมแยม (2544: 40) ไดกลาววา การไดรับรูผลการเรียนจะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น การรู 
ขอผิดพลาดชวยใหผูเรียนแกไขขอบกพรองไดถูกตองและถารับรูผลสำเร็จก็สามารถนำความสำเร็จ

จากการเรียนไปใชในการเรียนรูครั้งตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1  จากผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวากอนจัดการ

เรียนรูแบบรอบรูและคะแนนจุดตัด แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรอบรู สามารถพัฒนา 

ผลการเรียนรูคณิตศาสตร ใหสูงขึ้นได ดังน้ันครูผูสอนสามารถนำการจัดการเรียนรูแบบรอบรูไปใชกับ

เน้ือหาสาระอ่ืน ๆ ได ตลอดจนสามารถนำไปใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ได 

 1.2  จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา

กอนจัดการเรียนรูแบบรอบรูและคะแนนจุดตัด แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรอบรู สามารถ

พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา ใหสูงข้ึนได ดังน้ันครูผูสอนสามารถนำการจัดการเรียนรู

แบบรอบรูไปใชพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรอื่น ๆ ได เชน การใหเหตุผล การส่ือสาร 

การเช่ือมโยง 

 1.3  จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ

รอบรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อเรียงลำดับจะเห็นไดวา ลำดับสุดทาย คือ ดาน

บรรยากาศในการเรียนรู  ดังน้ันครูผูสอนจึงควรจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเหมาะสม มีความ 

เปนกันเองระหวาครูกับนักเรียน ไมเขมงวดจนเกินไปจนทำใหเกิดความตึงเครียด ใหนักเรียนมีอิสระ 

ในการคิด กลาแสดงความคิดเห็น จึงทำใหนักเรียนเกิดความสนใจพยายามท่ีจะเรียนรู 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ในการวิจยัคร้ังตอไปควรมีการศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตร หรือทกัษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตรอื่น ๆ โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกตางกัน 

 2.2  ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับหนวยการเรียนรู   

อื่น ๆ หรือกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 
 

สรุป 
จัดการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส (Hotchkis) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1) ขั้นการเรียนรู 2) ขั้นเพ่ิมความชำนาญ 3) ขั้นทำใหจำ 4) ขั้นการนำไปใช 5) ขั้นการประยุกตใช 
สามารถทำใหผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูแบบรอบรู อยูในระดับมากทุกดาน 
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