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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนา
ความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและการเชื่อมโยงทาง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทาง
การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) กับเกณฑรอยละ 70 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” จังหวัดชลบุรี จํานวน 41 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับ
แนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) จํานวน 10 แผน มีคาความเหมาะสมทากับ 4.78 2.
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร มีคา ความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
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การทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางเดียว ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดย
วิธีการสอนแนะใหรคู ิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) สูงกวาเกณฑรอยละ
70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การสอนแนะใหรูคิด / การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร /
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร / ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
ABSTRACT
The purposes of this research were: to compare the mathematical problems solving and
mathematical connection ability of students after learning activities management using
cognitively guided instruction learning activities with advancing children’s mathematical
thinking with a 70 percent criterion. The sample were selected by cluster random sampling
technique. They were 41 Mathayomsuksa VI students at BanbungManoon Wittayakarn School.
The research instruments used in this research were: 1. ten lesson plans with cognitively
guided instruction learning activities with advancing children’s mathematical thinking with
suitability of 4.78. 2. Mathematical problem solving and connection ability test with reliability
of 0.89. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test for one sample.
Research results were; The mathematical problem solving and mathematical connection
ability of Mathayomsuksa VI students after learning activities management using cognitively
guided instruction learning activities with advancing children’s mathematical thinking waere
significantly higher than criterion of 70 percent at the .05 level.
Keywords : Cognitively Guided Instruction /
Advancing Children’s Mathematical Thinking / Mathematical Problem Solving
Ability / Mathematical Connection Ability
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การแกปญหานั้นเปนหัวใจของคณิตศาสตร นักเรียนตองอาศัยทักษะการคิดคํานวณ หลักการ กฎ และ
สูตรตางๆ เพื่อนําไปใชแกปญหา โดยเฉพาะทักษะในการแกปญหามีความสําคัญตอชีวิตและสามารถสรางให
เกิดขึ้นได ในการสอนนักเรียนใหรจู ักแกปญหาจะชวยสงเสริมใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล มีขั้นตอน มีระเบียบแบบ
แผน และรูจักตัดสินใจไดอยางถูกตอง ดังนั้นการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาจึง
เปนสิ่งที่ครูควรใหความสําคัญ นอกจากนี้ทักษะการแกปญหาจะสงผลตอทักษะอื่นๆ ไดแก ความคิดสรางสรรค
และความคิดวิจารณญาณ และสงเสริมกลยุทธตางๆ (Fisher, 1987, pp.2-3) ซึ่งทักษะแกปญหามีความสําคัญ
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ยิ่งและมักรวมทักษะอื่นๆ ที่สําคัญเขาไวดวยกัน เชน การใหเหตุผล การสื่อสาร และการตัดสินใจ ผูที่มีทักษะการ
แกปญหาที่ดีมักมีความรู ประสบการณ ระบบการคิด และการตัดสินใจที่ดีพอ (Makanong, 2010, p.39)
นอกจากนี้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการเชื่อมโยงเปนองคประกอบสําคัญที่กําหนดไว
ในเปาหมายหลักสูตรคณิตศาสตรระดับโรงเรียน (NCTM, 1989, p.2) โดยที่การเชื่อมโยงเปนทักษะที่สําคัญอีก
ทักษะหนึ่งในการเรียนรูคณิตศาสตรและมีความสําคัญตอการจัดกิจกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เนื่องจาก
การเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนเขาใจภาษาของคณิตศาสตร ชวยใหนักเรียนไดสรางความ
เชื่อมโยงที่สําคัญระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตรกับสื่อที่เปนรูปกราฟสัญลักษณตางๆ และตัวแทนทาง
คณิตศาสตร (NCTM, 1989, p.26) ซึ่งสอดคลองกับ Kennedy & Tips (1994, pp. 194-198 as cited in
Mansanguan, 2013, pp.192-193) กลาววา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรมีความสําคัญคือนักเรียน
จะตองรูจักสรางการเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เปนรูปธรรม รวมกับเนื้อหาและวิธีการตางๆ ทางคณิตศาสตรเขา
ดวยกัน และจะตองรูจักการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการเชื่อมโยงก็เปนทักษะ
หนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้งสองทักษะถือวาไดมีความสําคัญและมีสวน
เกี่ยวของกัน จากการสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” พบวาเนื้อหา
เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เปนเนื้อหาหนึ่งที่นักเรียนมีปญหาในการเรียนรู เนื่องจาก เนื้อหามีการใชสูตร
และมีโจทยปญหาที่ซับซอน โดยตองอาศัยความเขาใจวาควรใชวิธีใดในการแกปญหา ซึ่งนักเรียนสวนใหญไม
สามารถตีความโจทยและนําสูตรมาใชแกปญหา และไมสามารถนําสถานการณในชีวิตประจําวันหรือเนือ้ หา
ภายในวิชาคณิตศาสตรหรือเนื้อหาคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มาเชื่อมโยงในเนื้อหาวิชา การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนได (Bureerak & Mettakhun, 2561) และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 และ 2558 ของโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร”
คาสถิตริ ะดับโรงเรียนในวิชาคณิตศาสตร สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน มาตรฐาน ค 5.1 ซึ่ง
วาดวยการเขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 17.09 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 ซึ่งถือวาคะแนนที่ไดต่ํากวามาตรฐานอื่นๆ ประกอบกับผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT
1) พบวานักเรียนทําคะแนนไดต่ํา โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 49.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 (NIETS, 2015)
จากผลการประเมินและปญหาที่กลาวมาขางตนพบวา มีนักเรียนจํานวนอีกไมนอยยังดอยความสามารถ
เกี่ยวกับการแกปญหาและการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาคณิตศาสตรกบั สถานการณตางๆ ทําใหนักเรียนไมสามารถ
นําความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใชได (IPST, 2012, p.1) และอาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทผี่ านมา ยังคงยึดครูเปนศูนยกลาง ครูเปนผูสอนหรือบอกคําตอบเปนสวนใหญโดยไมไดใหโอกาสสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนคิดพิจารณาหาขอมูลอยางรอบดานเพื่อหาขอสรุปของบทเรียน จึงทําใหนักเรียนไมไดรับการ
พัฒนาสงเสริมดานการใชความคิดทางคณิตศาสตรในการเรียนรูซึ่งความคิดทางคณิตศาสตรเปนการนิยามขอมูล
ใหกระจางสงผลใหเกิดความเขาใจทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพของแตละบุคคล (Sternberg, 1987,
p. 303) แนวทางการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรที่จะตองอาศัยการสรางให
นักเรียนเห็นปญหา มีโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัตโิ ดยใชขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานการณในชีวิตประจําวัน ใชการ
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วิเคราะหขอมูลประกอบการอภิปรายดวยเหตุผลของนักเรียนในการหาขอสรุปและขยายแนวคิดโดยการระบุ
แนวโนมของขอมูลเพื่อเชื่อมโยงไปสูสถานการณในชีวิตจริง ซึ่งสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสอน
แนะใหรูคิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) เปนแนวการสอนที่พัฒนาโดยคารเพนเทอรและคณะในป
ค.ศ. 1980 (Carpenter, et al., 2000, p.1) ซึ่งแนวการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) นี้อยูบนพื้นฐานของความรู
และความเชื่อของครูที่เกิดจากการทําความเขาใจการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียนแลวนํามาพิจารณาใชในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและการเรียนคณิตศาสตรไดดีที่สุดตองเรียนรูผ านการแกปญ
 หา
(Angganapattarakajorn, 2009-2010, p.2)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนแนวการสอนรูปแบบหนึ่งที่มุงเนนใหนักเรียน
สรางความรูดวยตนเอง ใหความสําคัญกับกระบวนการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยงความรูไปสูชีวิตจริง และ
สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร โดยมีครูเปนผูส นับสนุนและคอยอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู (Carpenter, et al., 1989, pp.499–531) และเนื่องจากวิชาคณิตศาสตรมี
ความเปนนามธรรมสูง ซึ่งเกี่ยวของกับการคิด การใชสญ
ั ลักษณทางคณิตศาสตร ครูจึงเปนหัวใจสําคัญในการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนการพัฒนาการคิด โดยการเปลีย่ นกระบวนทัศนจากการเปนผูบอก มาเปนผูอํานวยความ
สะดวกจัดเตรียมประสบการเรียนรู และเปนผูใชคําถาม (Dechakup, 2001, p.82) ดังนั้นการสอนใหนักเรียน
รูจักคิด เปนการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิดจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่ง (Thipkong, 2002, p.7)
ผูวิจัยจึงนําเทคนิคที่ชวยสงเสริมการจัดการเรียนรูที่พัฒนาความคิดเขามาชวย นั่นก็คือ แนวทางในการพัฒนา
ความคิดทางคณิตศาสตร
ซึ่ง (Fraivillig, 2001, pp.454–459) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตรใหกับ
นักเรียนที่มีเปาหมายเพื่อชวยใหนักเรียนสรางความเขาใจแนวคิดทางคณิตศาสตรอยางมีความหมายดวยตัวของ
นักเรียนเอง ซึ่งมีลักษณะที่ใหโอกาสนักเรียนไดพัฒนาความคิด สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความเขาใจทาง
คณิตศาสตรและชวยใหสามารถเชือ่ มโยงความรูทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาตางๆ ไดและยังเกิดความ
ทาทายในความคิดของนักเรียน โดยไดเสนอกลยุทธเพื่อการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อ
เปนแนวทางใหครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่มีความหมายสําหรับนักเรียน และไดกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน (Advancing Children’s
Mathematical Thinking: ACT) โดยมีสวนประกอบ 3 ประการดังนี้ 1. ลวงความคิด (Elciting) โดยครูกระตุน
ใหนักเรียนไดแสดงวิธีคิดอธิบายวิธีแกปญหาและวิเคราะหวิธีการหาคําตอบ 2. สนับสนุนความคิด (Supporting)
หลังจากการลวงความคิดและไดคาํ ตอบหลายๆคําตอบจากนักเรียนแลว ครูสงเสริมสนับสนุนความเขาใจเชิง
มโนทัศนของนักเรียน 3. ขยายความคิด (Extending) ครูขยายความคิดทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนโดยการ
ขยาย/ปรับปญหาเดิมหรือเปลี่ยนปญหา
จากที่กลาวมาขางตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการ
พัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) เปนแนวทางที่จะชวยพัฒนาความสามารถในการแกปญ
 หาและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรได ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกปญ
 หาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรคู ิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) เรื่องการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน กับเกณฑรอยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรคู ิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) เรื่องการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน กับเกณฑรอยละ 70
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนทีเ่ รียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคดิ (CGI) รวมกับแนวทางการ
พัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) มีความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน สูงกวาเกณฑรอยละ 70
2. นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคดิ (CGI) รวมกับแนวทางการ
พัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) มีความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเรื่องการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน สูงกวาเกณฑรอยละ 70
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร/กลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” จังหวัด
ชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดจํานวน 56 คน กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานบึง
“มนูญวิทยาคาร” จังหวัดชลบุรี จํานวน 41 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูโ ดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร (ACT) เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 แผน ซึ่งมีขั้นตอน
การสอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอปญหา ขั้นที่ 2 ขั้นการวิเคราะหปญ
 หาและแกปญหา ขั้นที่ 3 ขั้นรายงาน
คําตอบและวิธีแกปญ
 หา ขั้นที่ 4 อภิปรายคําตอบและสรุปแนวคิด ซึ่งหาคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแผนการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
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ดานการสอนคณิตศาสตรจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมระหวางมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดกับ
การจัดการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู โดยใชแบบการประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรูเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ ซึ่งเปนแบบ rating scale 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ุด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมนอย
1 หมายถึง เหมาะสมนอยทีส่ ุด
ซึ่งผลจากการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโ ดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยมีคาความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูเฉลีย่ เทากับ 4.78 ผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมากที่สดุ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 ฉบับ
2.1 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึงเปนความสามารถในการหาคําตอบของ
ปญหาหรือสถานการณที่เกี่ยวของที่ตองอาศัยพื้นฐานความรู ทักษะ/กระบวนการ ประสบการณเดิมและวิธีการ
ทางคณิตศาสตรมาชวยในการกําหนดวิธีการในการคนหาคําตอบประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนขัน้ ที่ตองวิเคราะหปญ
 หาวาประเด็นปญหาอยูตรงไหน ปญหา
กําหนดอะไรมาใหและปญหาถามหาอะไร
2. ขั้นวางแผนแกปญหา เปนขั้นทีจ่ ะตองพิจารณาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ปญหากําหนดใหกับ
สิ่งที่ตองการหา โดยการนําทฤษฎี หลักการ กฎ สูตร นิยาม ที่เรียนมากําหนดเปนวิธีการในการแกปญ
 หา
3. ขั้นดําเนินการแกปญหา เปนการดําเนินการตามวิธีการที่เลือกไวจนกระทั่งไดคําตอบ สําหรับ
ปญหาที่มีการคิดคํานวณ ขั้นนี้เปนขั้นที่ลงมือคิดคํานวณเพื่อหาคําตอบตามวิธีการทางคณิตศาสตร
4. ขั้นสรุปผล เปนขั้นสรุปคําตอบตองพิจารณาตรวจสอบกระบวนการแกปญหาของตนวาเรียบรอย
ครบทุกกรณีทเี่ ปนไปไดหรือไม ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ
2.2 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร หมายถึง เปนความสามารถในการนําความรู
หลักการหรือวิธีการทางคณิตศาสตรมาสัมพันธเชื่อมโยงหรือประยุกตใชกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรหรือ
สถานการณในชีวิตจริง
โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกัน เปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ โดยมีขั้นตอนในหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้
2.3 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรและเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญ
 หาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรที่สรางเสร็จ เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลอง
ระหวางขอสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกบั
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จุดประสงคการเรียนรู แลวนําไปปรับปรุงแกไข แลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู โดยพิจารณาจากคาความสอดคลอง (IOC) และมีวิธีการใหคะแนน ดังนี้
(Saiyot, et al., 2000, pp.248-250)
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบสอดคลองหรือวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองหรือวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
-1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองหรือวัดไมไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
โดยผลการประเมินแบบวัดความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตน จาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พบวา แบบทดสอบจํานวน 6 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80-1.00
2.4 นําแบบทอสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําแบบวัดความสามารถในการแกปญ
 หาและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 โรงเรียนบานบึง
“มนูญวิทยาคาร” ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 15 คน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากร แลว
นําผลทีไ่ ดมาตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑการใหคะแนนที่ผูวิจยั สรางขึ้น แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล
เพื่อพิจารณาคัดเลือกขอสอบ โดยหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของวิทเนยและซาเบอร
(Whitney and Sabers) ซึ่งเกณฑคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคา
0.20 ขึ้นไป คัดเลือกมาจํานวน 5 ขอ โดยใหครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรู พบวา แบบวัดความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร มีคา ความยากงายตั้งแต 0.52-0.75 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.31-0.75 แลวนํามา
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งแบบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ผูวิจัยทําการชี้แจงจุดประสงคและบทบาทหนาที่ของนักเรียนสําหรับการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT)
เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัตติ นไดถูกตอง
1.2 ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูโ ดยใชแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชวิธีการสอน
แนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ ทั้งหมด 12 คาบ เปนเวลา 4 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
2. เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่วางไวแลวอยางครบถวนสมบูรณ จากนั้น
ทําการทดสอบนักเรียนดวยแบบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยใชเวลาในการทดสอบจํานวน 2 ชั่วโมง
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3. นําผลคะแนนที่ไดจากการวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรกับกลุม ประชากร มาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
รายการประเมิน
1. การทําความเขาใจ
ปญหา

ระดับคะแนน
2
1
0
-

2. การวางแผนแกปญหา

2

-

1

-

0

-

3. การดําเนินการแกปญหา

2
1
0

-

4. การสรุปผล

1
0

-

เกณฑการพิจารณา
ระบุสิ่งที่โจทยกําหนด สิ่งที่โจทยตอ งการหาไดถูกตอง
ครบถวน
ระบุสิ่งที่โจทยกําหนด สิ่งที่โจทยตอ งการหาไดถูกตอง
บางสวน
ระบุสิ่งที่โจทยกําหนด สิ่งที่โจทยตอ งการหาไมถูกตอง/ไมมี
รองรอยใดๆปรากฏ
เขียนอธิบายวิธีการการหาคําตอบโดยใชเงื่อนไขที่โจทย
กําหนดใหไดถูกตอง
เขียนอธิบายวิธีการการหาคําตอบโดยใชเงื่อนไขที่โจทย
กําหนดใหไดถูกตอบางสวน
เขียนอธิบายวิธีการการหาคําตอบโดยใชเงื่อนไขที่โจทย
กําหนดใหไมถูกตอง/ไมมีรองรอยใดๆปรากฏ
ดําเนินการแกปญ
 หาตามวิธีการทีว่ างไวไดถูกตอง
ดําเนินการแกปญ
 หาตามวิธีการทีว่ างไวไดถูกตองบางสวน
ไมดําเนินการแกปญ
 หาตามวิธีการที่วางไว/ไมมีรองรายใน
การแกปญหา
สรุปคําตอบไดถูกตองสมบูรณ
สรุปคําตอบไมถูกตอง หรือไมมีการสรุปคําตอบ
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ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
คะแนน
(ระดับคุณภาพ)
4

3

2

1

0

เกณฑการใหคะแนน
นําความรูหลักการหรือวิธีการทางคณิตศาสตรมาสัมพันธเชื่อมโยงหรือประยุกตใช
กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรหรือสถานการณในชีวิตจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม
และนําไปสูขอสรุปที่ถูกตอง
นําความรูหลักการหรือวิธีการทางคณิตศาสตรมาสัมพันธเชื่อมโยงหรือประยุกตใช
กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรหรือสถานการณในชีวิตจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม แต
นําไปสูขอสรุปที่ไมถูกตอง
นําความรูหลักการหรือวิธีการทางคณิตศาสตรมาสัมพันธเชื่อมโยงหรือประยุกตใช
กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรหรือสถานการณในชีวิตจริงไดถูกตองบางสวน และ
นําไปสูขอสรุปที่ถูกตอง
นําความรูหลักการหรือวิธีการทางคณิตศาสตรมาสัมพันธเชื่อมโยงหรือประยุกตใช
กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรหรือสถานการณในชีวิตจริงไดถูกตองบางสวน แตนําไปสู
ขอสรุปที่ไมถูกตอง
นําความรูหลักการหรือวิธีการทางคณิตศาสตรมาสัมพันธเชื่อมโยงหรือประยุกตใช
กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรหรือสถานการณในชีวิตจริงไมเหมาะสมหรือไมมรี องรอย
ในการหาคําตอบ

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถใน
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร มาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร
หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิด
ทางคณิตศาสตร (ACT) กับเกณฑรอยละ 70 และเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิด
ทางคณิตศาสตร (ACT) กับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for one sample
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน กับเกณฑรอยละ 70 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนกับเกณฑรอ ยละ 70
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

เกณฑคะแนน
(รอยละ)
29.40
(70.00)

ത
(รอยละ)
33.512
(79.79)

s

t

p-value

ความสามารถใน
41
42
4.342 6.064*
0.00
การแกปญหาทาง
คณิตศาสตร
* p < .05
จากตารางที่ 3 พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ ดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT)
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 33.512 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.79 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ดังนั้นผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยกิจกรรม
การเรียนรูคณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแนะใหรูคดิ (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร
(ACT) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเรื่อง การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน กับเกณฑรอยละ 70 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเรื่อง การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน กับเกณฑ รอยละ 70
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

เกณฑคะแนน
(รอยละ)
16.80
(70.00)

ത
(รอยละ)
18.122
(75.50)

s

t

pvalue
0.0015

ความสามารถในการ 41
24
2.713 3.120*
เชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร
* p < .05
จากตารางที่ 4 พบวา ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ ดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT)
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 18.122 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ดังนั้นผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูค ณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT)
สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

129

130

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)
Vol.27 No.3 July - September 2021

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของนักเรียนชั้น
มัธยมมศึกษาปที่ 6/1 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการ
พัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
กระบวนการแกปญ
 หาประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอปญหา เปนขั้นที่ครูลวงความคิดโดย
กลาวถึงสถานการณปญหาในชีวิตจริงที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องที่จะเรียน เพื่อใหนักเรียนไดระลึกทบทวนถึง
ปญหาที่มลี ักษณะคลายคลึงกัน เชน ถาตองการนําคะแนนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในหองมาจัดเรียงขอมูล
เพื่อเปรียบเทียบนักเรียนคิดวาควรทําอยางไรและนักเรียนจะใชวิธีใดในการนําเสนอขอมูล ซึ่งการใชคาํ ถาม
ดังกลาวจะกระตุนใหผูเรียนไดระลึกทบทวนถึงปญหาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อใชเปนแนวทางในการวาง
แผนการ 2) ขั้นที่ 2 ขั้นการวิเคราะหปญหาและแกปญ
 หา เปนขั้นทีค่ รูแบงนักเรียนเปนกลุม และใหนักเรียน
รวมกันวิเคราะหปญ
 หาเพื่อหาวิธีการแกปญหา โดยการนําขอมูลทีไ่ ดจากขั้นที่หนึ่ง มาเชื่อมโยงเพื่อหาแนวคิดใน
การแกปญหาของสถานการณปญหากําหนดให โดยมีครูลวงความคิดและสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนสรางองค
ความรูและเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมในวิชาคณิตศาสตรกับขอมูลที่พบในสถานการณปญ
 หาโดยการใชคําถาม
กระตุน เชน จากตัวอยางสถานการณปญ
 หา กําหนดอะไรมาใหบาง และตองการทราบอะไร จากสถานการณ
ปญหานักเรียนคิดวาขอมูลใดในโจทยเปนประโยชนตอการหาคําตอบ ใหนักเรียนนึกถึงความรูที่ใชในการ
แกปญหาหรือจะตองใชความรูเรื่องใดบางและความรูที่มีอยูเพียงพอหรือไม และครูใหเวลานักเรียนในการ
พิจารณาและหาแนวทางในการแกปญหาและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ สื่อ อุปกรณตา งๆ 3) ขั้นที่ 3 ขั้น
รายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา เปนขั้นที่ครูสมุ เลือกนักเรียนมานําเสนอแนวคิดในการแกปญหาเพื่อให
เพื่อนรวมชั้นเรียนเขาใจ โดยครูลว งความคิดโดยใชใชคําถามกระตุน ใหนักเรียนไดนําเสนอและอธิบายวิธีการ
แกปญหาและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดองคความรูที่ใชในการแกปญหา เชน จาก
วิธีการแกปญหาของกลุมนี้นักเรียนคิดวาเปนวิธีการที่ถูกตองหรือไม มีวิธีการแกปญหาดวยวิธีอื่นหรือไมและครู
สนับสนุนความคิดโดยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนนึกถึงปญหาทีม่ ีลกั ษณะคลายคลึงกันเพื่อใหนักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูเ พื่อนํามาใชในการแกปญหาได 4) ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายคําตอบและสรุปแนวคิด เปนขัน้ ที่ครูและ
ผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงวิธีที่ใชในการแกปญหา โดยครูสนับสนุนความคิดโดยใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายวามีวิธีใดบางที่สามารถนํามาดําเนินการแกปญหาได และวิธีใดเปนการแกปญหาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
เชน วิธีการแกปญหาของแตละกลุม มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และครูขยายความคิดโดยการ
ปรับเปลีย่ นเงื่อนไขหรือสถานการณปญหา เพื่อใหนักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูมาใชในการแกปญหาใหมได
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงสงผลใหความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร (ACT) สูงกวาเกณฑรอ ยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ Carpenter, et al. (1989) ไดศึกษา
การใชแนวการสอนแนะใหรูคิด (CGI) กลุมตัวอยางเปนครูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 คน ถูกเลือกอยาง
สุมจากแตละชั้นเรียนเพื่อเปนกลุมเปาหมายในการวิเคราะหผลจากแนวการสอนแนะใหรูคิด (CGI) และครูอีก
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20 คน ที่เหลือใชการสอนแบบปกติการประเมินผลวัดจากความสามารถในการคํานวณและการแกปญหา
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดรับการสอนแนะใหรคู ิด (CGI) เทากับ 8.6 คะแนน สวนคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติเทากับ 7.8 คะแนน นักเรียนที่ไดรับการสอนแนะใหรูคิด (CGI) มี
คะแนนความสามารถในการแกปญ
 หาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เทากับ 5.68 สวนคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติเทากับ 5.38 และผลวิจัย Chimmalee. (2007) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดย
ใชคําถามระดับสูงประกอบแนวทางพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตรของฟรายวิลลิกที่มตี อความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตรและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยใชคําถามระดับสูงประกอบแนวทางพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตรของฟรายวิลลิก มีความความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑขั้นต่าํ ที่กําหนด
รอยละ 70 และนักเรียนทีไ่ ดรับการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยใชคําถามระดับสูงประกอบแนวทางพัฒนา
ความคิดทางคณิตศาสตรของ ฟรายวิลลิก มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรและการคิดอยางมี
วิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่ไดรบั การจัดกิจกรรมแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยวิธีการสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทาง
การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เกิดการอภิปรายเปลี่ยนแนวคิดรวมกันในชั้นเรียน ดังนี้ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอปญหา เปนขั้นที่ครูลวงความคิด
โดยกลาวถึงสถานการณปญหาในชีวิตจริงที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องที่จะเรียน โดยมีการใชคําถามกระตุนเพื่อให
นักเรียนเชื่อมโยงความรูเ ดิมกับสถานการณในชีวิตจริงและใหผูเรียนไดระลึกทบทวนถึงปญหาที่มลี ักษณะ
คลายคลึงกัน การใชคําถามกระตุน สามารทําใหนักเรียนสงสัยและอยากทราบประเด็นของปญหา ซึ่งจะทําให
นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมเพื่อมาใชในการแกปญหาในสถานการณปจจุบันไดซึ่ง 2) ขั้นที่ 2 ขั้นการ
วิเคราะหปญหาและแกปญ
 หา เปนขั้นที่ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม และใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหปญหาเพื่อ
หาวิธีการแกปญหา โดยการนําขอมูลที่ไดจากขั้นที่หนึ่งมาเชื่อมโยงเพื่อหาแนวคิดในการแกปญหาของ
สถานการณปญหากําหนดให โดยมีครูลวงความคิดและสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูและเชื่อมโยง
ระหวางความรูเดิมในวิชาคณิตศาสตรกับขอมูลที่พบในสถานการณปญหาโดยการใชคําถามกระตุน เชน ให
นักเรียนนึกถึงความรูที่ใชในการแกปญหาหรือจะตองใชความรูเรื่องใดบางและความรูที่มีอยูเพียงพอหรือไม ซึ่ง
3) ขั้นที่ 3 ขั้นรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา เปนขั้นที่ครูสมุ เลือกนักเรียนมานําเสนอแนวคิดในการ
แกปญหาเพื่อใหเพื่อนรวมชั้นเรียนเขาใจ และครูสนับสนุนความคิดโดยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนนึกถึงปญหาที่
มีลักษณะคลายคลึงกันเพื่อใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเพื่อนํามาใชในการแกสถานการณปญ
 หาได
4) ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายคําตอบและสรุปแนวคิด เปนขั้นที่ครูและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงวิธีที่ใชในการแกปญหา
โดยครูสนับสนุนความคิดโดยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน และครู
ขยายความคิดโดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือสถานการณปญหาเพื่อใหนักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูใชในการ
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แกปญหาใหมหรือสถานการณในชีวิตจริงได และครูไดใหนักเรียนทําใบงานที่กําหนดสถานการณปญหาในชีวิต
จริง เพื่อใหนักเรียนนําความรูไ ปเชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริงเพื่อหาคําตอบ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงสงผลใหความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะให
รูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Samattakarn. (2013) ไดศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดย
วิธีการสอนแนะใหรคู ิด (CGI) ซึ่งการวิจัยมีวตั ถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรบั การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด
(CGI) กับเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรคู ิด (CGI) เรื่อง
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
2) ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6หลังการจัดการเรียนรูแบบการ
สอนแนะใหรูคดิ (CGI) เรื่อง วิธีเรียงสับเปลีย่ นและวิธีจัดหมู สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 16.37 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.85
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูควรใหเวลานักเรียนในขั้นการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียนในแตละกลุมมีเวลาในการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการแกปญหาซึ่งกันและกัน
2. ครูควรใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีสามารถนําความรูมาเชื่อมโยงเพื่อใชในการแกปญหาได
3. ครูควรสังเกตพฤติกรรมการมีสว นรวมภายในกลุมวานักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมเปนอยางดี ครูควรใชคําถามกระตุนใหนักเรียนอยากที่จะเรียนรู และมีโอกาสไดแสดงแนวคิดของตนเอง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําการจัดการเรียนรูโ ดยวิธกี ารสอนแนะใหรูคิด (CGI) รวมกับแนวทางการพัฒนาความคิด
ทางคณิตศาสตร (ACT) ไปปรับใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรดานอื่น เชน การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ความคิดริเริม่ สรางสรรค เปนตน
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแนะใหรคู ดิ (CGI) รวมกับแนวทางการ
พัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร (ACT) ในเนื้อหาอื่น ๆ เชน ความนาจะเปน อัตราสวนตรีโกณมิติ การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนตน
3. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ รวมกับการจัดการ
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เรียนรูแบบอื่นๆ ดังที่ ซูรายา สัสดีวงศ. ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการรูปแบบการ
พัฒนาความคิดทางคณิตศาสตรและแนวคิดการใชปญหาเปนหลักเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
และความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2
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