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บทคััดย่่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีความมุ่่�งหมายเพื่่�อ 1) เพื่่�อพััฒนาชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตาม
แนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ให้้มีีประสิิทธิิภาพ 75/75 2) เพื่่�อศึึกษาผลการ
ใช้้ชุุ ดกิิ จ กรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชั ัน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ดัังนี้้� 2.1) เพื่่�อศึึกษาดััชนีีประสิิทธิิผลของการเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทาง
คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 2.2) เพื่่�อเปรีียบเทีียบผล
สััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนของนัักเรีียนชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 1 ที่่�เรีียนด้้วยชุดุ กิิจกรรมการเรีียนรู้้โ� จทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ตาม
แนวคิิดของเมตาคอกนิิชัันกัับเกณฑ์์ร้้อยละ 75 2.3) เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิด
เมตาคอกนิิชันกั
ั บั เกณฑ์์ร้้อยละ 75 กลุ่่มตั
� วั อย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ได้้แก่่ นัักเรีียนชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 1 จำำ�นวน 1 ห้้องเรีียน
จำำ�นวน 40 คน ซึ่่�งได้้มาโดยการสุ่่�มแบบกลุ่่ม� (Cluster Random Sampling) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยได้้ แก่่ 1) ชุุด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน จำำ�นวน 3 ชุุด 2) แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนแบบปรนััยชนิิดเลืือกตอบ 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 30 ข้้อ 3) แบบทดสอบวััดสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหา
ทางคณิิตศาสตร์์ เป็็นข้้อสอบแบบอััตนััย จำำ�นวน 5 ข้้อ สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุุติิฐานด้้วย t-test							
ผลการวิิจััยปรากฏ ดัังนี้้�									
		 1. ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�องอััตราส่่วนและ
ร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 มีีประสิิทธิิภาพเท่่ากัับ 86.85/76.08 ซึ่่�งมีีประสิิทธิิภาพเป็็นไปตามเกณฑ์์ ที่่�กำำ�หนดไว้้ คืือ
75/75
นิิสิิตระดัับปริิญญาโท สาขาหลัักสููตรและการสอน คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
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2. ดััชนีีประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิด
เมตาคอกนิิชันั เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 เท่่ากัับ 0.6900 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 69.00		
		
3. ผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนของนัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุดุ กิิจกรรมการเรีียนรู้้โ� จทย์์ปัญั หาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนว
คิิดของเมตาคอกนิิชันั มีีผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 81.75 ซึ่ง�่ เป็็นไปตามเกณฑ์์ร้้อยละ 75 อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทาง
สถิิติิที่่�ระดัับ .05 												
		
4. ผลการทดสอบความสามารถในการแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 1 ที่่�
เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน มีีความสามารถในการแก้้โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์คิิดเป็็นร้้อยละ 81.38 ซึ่่�งเป็็นไปตามเกณฑ์์ร้้อยละ 75 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
คำำ�สำำ�คััญ : ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� แนวคิิดเมตาคอกนิิชััน ความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์

ABSTRACT
This study aimed 1) to develop Mathematical problems Learning by using metacognition in
ratio and percentage of Grade 7 students to achieve the criteria 75/75 of the effectiveness, 2) to
study the results of implementation Mathematical problems Learning by using metacognition in ratio
and percentage of Grade 7 students as follows: 2.1) to investigate the efficacy of Mathematical
problems Learning by using metacognition in ratio and percentage of Grade 7 students, 2.2) to
compare learning achievement of Grade 7 students who learnt through Mathematical problems
Learning by using metacognition with the criteria 75 of percentage, 2.3) to compare problem solving
ability of Grade 7 students who learnt through Mathematical problems Learning by using metacognition with the criteria 75 of percentage. The sample of the present study was 1 classroom 40
people of Grade 7 students who were selected by cluster random sampling. The instruments used
in the study comprised of 1) 3 Mathematical problems Learning by using metacognition 2) 30 items
of learning achievement test with 4 multiple choices 3) 5 items of written problem solving ability
test. The statistics used in the study consisted of percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results revealed that 									
1. Mathematical problems Learning by using metacognition in ratio and percentage
of Grade 7 students achieved the criteria 86.85/76.08 of the effectiveness met the criteria of 75/75.
2. The efficacy of Mathematical problems Learning by using metacognition in ratio
and percentage of Grade 7 students shown that there was 0.6900 or 69.00 as percentage. 		
3. Learning achievement of Grade 7 students who learnt through Mathematical
problems Learning by using metacognition rated 81.75 as percentage and met the criteria 75 of
percentage with .05 statistics significantly. 								
4. The results of Mathematical problem solving ability of Grade 7 students who
learnt through Mathematical problems Learning by using metacognition shown that students performed
Mathematical problem solving rated 81.38 as percentage and met the criteria 75 of percentage with
.05 statistics significantly.
Keywords : Learning activity set Metacognition concept Ability to solve mathematical problems
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เรีียนได้้รู้้จั� กั คิิดอย่่างมีีเหตุุผลมีีขั้้น� ตอน มีีระเบีียบแบบแผน
บทนำำ�							
คณิิตศาสตร์์มีีบทบาทสำำ�คััญยิ่่�งต่่อความสำำ�เร็็จใน
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 เนื่่�องจากคณิิตศาสตร์์ช่่วยให้้
มนุุษย์์ มี ี ค วามคิิ ด ริิ เริ่่� ม สร้้างสรรค์์ คิิ ด อย่่างมี ี เ หตุุผล
เป็็นระบบ มีีแบบแผน สามารถวิิเคราะห์์ปััญหาหรืือ สถาน
การณ์์ได้้อย่่างรอบคอบและถี่่ถ้้วนช่่ว
�
ยให้้การคาดการณ์์วาง
แผนตััดสิินใจแก้้ปััญหาได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม และ
สามารถนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตจริิงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจาก
นี้้ � คณิิ ตศาสตร์์ ยัั งเป็็ นเครื่่ � องมืือในการศึึ กษาด้้านคณิิ ต
ศาสตร์์ เทคโนโลยีี และศาสตร์์อื่่�นๆ อัันเป็็นรากฐานในการ
พััฒนาทรััพยากรบุุคคลของชาติิให้้มีีคุุณภาพ และพััฒนา
เศรษฐกิิจของประเทศให้้ทััดเทีียมกัับนานาชาติิ การศึึกษา
คณิิตศาสตร์์จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
ให้้ทัันสมััยและสอดคล้้องกัับเศรษฐกิิจ สัังคม และความรู้้�
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�เจริิญก้้าวหน้้าในยุุคโลกา
ภิิวััฒน์์ (กระทรวงศึึกษาธิิการ. 2552) 			
หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธ
ศัั ก ราช 2551 (ฉบัั บ ปรัั บ ปรุุง พ.ศ. 2560) ในกลุ่่ � ม
สาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ ได้้คำำ�นึึงถึึงการส่่งเสริิมให้้
ผู้้�เรีียนมีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
เป็็นสำำ�คััญ นั่่�นคืือ การเตรีียมให้้ผู้้เ� รีียนมีีทัักษะด้้านการคิิด
วิิ เ คราะห์์ การคิิ ด อย่่างมี ี วิ ิ จ ารณญาณ การแก้้ปัั ญ หา
การคิิ ดสร้้างสรรค์์ การใช้้เทคโนโลยีี การสื่่�อสารและ
การร่่วมมืือ ซึ่�ง่ จะส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนรู้้�เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม และสภาพแวดล้้อม
สามารถแข่่งขัันและอยู่่ร่่วมกั
� บั ประชาคมได้้ ทั้้�งนี้้ก� ารจััดการ
เรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จนั้้�นจะต้้องเตรีียมผู้้�
เรีียนให้้มีี ค วามพร้้อมที่่� จ ะเรีียนรู้้ � สิ่่ � ง ต่่างๆพร้้อมที่่� จ ะ
ประกอบอาชีีพเมื่่�อจบการศึึกษา หรืือสามารถศึึกษาต่่อใน
ระดัับที่่�สููงขึ้้�น ดัังนั้้�นผู้้�สอนต้้องจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ให้้มีี
ความเหมาะสมความถนัั ด ของผู้้ � เ รีียนตามศัั ก ยภาพ
(กระทรวงศึึกษาธิิการ. 2552 ) 				
ในการจัั ด การเรีียนการสอนคณิิ ต ศาสตร์์ ใน
ปััจจุุบััน จะเน้้นการพััฒนาให้้เป็็นมนุุษย์์ที่่�มีีความสมดุุลทั้้�ง
ทางร่่างกายและจิิตใจ สติิปัญ
ั ญา อารมณ์์ สามารถคิิดเป็็น
ทํําเป็็น แก้้ปััญหาเป็็น ดัังนั้้�นการจััดการศึึกษาในปััจจุุบััน
จะมุ่่�งพััฒนาให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะกระบวนการ ซึ่่�งทัักษะที่่�
สำำ�คััญและเป็็นหััวใจของคณิิตศาสตร์์ คืือทัักษะการแก้้
ปััญหา เพราะผู้้�เรีียนต้้องอาศััยความคิิดรวบยอดทัักษะ
การคิิด การคำำ�นวณ หลัักการ กฎ ทฤษฎีี และสููตรต่่าง ๆ
นำำ�ไปใช้้ในการแก้้ปััญหา โดยครููผู้้�สอนต้้องส่่งเสริิมให้้ผู้้�

และรู้้�จัักตััดสิินใจได้้อย่่างถููกต้้อง (สิิริิพร ทิิพย์์คง 2545)		
	จากความสำำ�คัญ
ั ที่่�กล่่าวมาเบื้้�องต้้น การแก้้ปััญหา
ทางคณิิตศาสตร์์จึึงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของผลสััมฤทธิ์์�ทางการ
เรีียนคณิิตศาสตร์์ แต่่จากการดำำ�เนิินการสอนในรายวิิชา
คณิิตศาสตร์์ จะพบว่่านัักเรีียนส่่วนใหญ่่มีีผลสััมฤทธิ์์�ทาง
การเรีียนในระดัับต่ำำ�� โดยเฉพาะบางเนื้้�อหาที่่�ต้้องมีีการ
คำำ�นวณ การแก้้ปััญหาโจทย์์ทางคณิิตศาสตร์์ เป็็นต้้น ซึ่่�ง
จากประสบการณ์์ของผู้้วิ� จัิ ยั ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการสอนในรายวิิชา
คณิิตศาสตร์์จะพบว่่านัักเรีียนส่่วนใหญ่่จะไม่่ชอบเรีียนและ
ไม่่ชอบแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์ ไม่่อยากคิิดคำำ�นวณ ทั้้�ง
ที่่� เ ป็็ นทั ั ก ษะสำำ �คั ั ญ ที่่� นั ั ก เรีียนจะต้้องมี ี อาจเนื่่ � อ งจาก
หลัักสููตรเดิิมไม่่ส่่งเสริิมการคิิดในการแก้้โจทย์์ปััญหาของ
นัักเรีียน ครููไม่่นำำ�กลวิิธีีการแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาที่่�หลากหลายมา
ครููมัักจะแสดงวิิธีีคิิดวิิธีีทำำ�เพีียงวิิธีีเดีียวในการเฉลยแต่่ละ
ข้้อของโจทย์์ปััญหา โดยผู้้�วิิจััยนั้้�นในการสอนเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยว
กัับการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ผู้้�วิิจััยได้้นำำ�การ
แก้้โจทย์์ปัญ
ั หาแบบโพลยา 4 ขั้้น� ตอน มาประกอบการสอน
แต่่ก็็ยัังเป็็นปััญหาตรงที่่�นัักเรีียนยัังไม่่สามารถวิิเคราะห์์
โจทย์์ได้้ ยัังมองสิ่่�งที่่�โจทย์์ต้้องการหาไม่่ได้้ จึึงส่่งผลให้้ขั้้�น
การหาคำำ�ตอบได้้คำำ�ตอบออกมาไม่่ถููกต้้อง และผลการสอบ
ในบทเรีียนนี้้�นัักเรีียนส่่วนใหญ่่ได้้คะแนนอยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่
พึึงพอใจ							
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลคะแนนการสอบวิิชาคณิิต
ศาสตร์์ของสถาบัันทดสอบการศึึกษาระดัับชาติิประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2559–2561 พบว่่าคะแนนทางการศึึกษา
ระดัับชาติิขั้้�นพื้้�นฐาน (O-NET) โรงเรีียนปทุุมราชวงศา
รายวิิชาคณิิตศาสตร์์ ในสาระจำำ�นวนและการดำำ�เนิินการ
อยู่่�ในเกณฑ์์ ต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขติิดต่่อกัันถึึง 3 ปีี โดยใน
ปีีการศึึกษา 2559 มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 17.48 ปีีการศึึกษา
2560 มีีค่่าเฉลี่่�ย 26.17 และปีีการศึึกษา 2561 มีีค่่าเฉลี่่�ย
26.19 ซึ่่�งคะแนนเฉลี่่�ยต่ำำ��กว่่าระดัับประเทศ เมื่่�อพิิจารณา
ปัั ญ หาพบว่่าความสามารถในการแก้้โจทย์์ ปั ั ญ หาของ
นัักเรีียนอยู่่�ในระบบที่่�ต้้องพััฒนา เนื่่�องจากทัักษะการแก้้
โจทย์์เป็็นทัักษะที่่�ต้้องอาศััยความรู้้�ความเข้้าใจในการอ่่าน
ตีีความ การแปลงความอีีกด้้วย นัักเรีียนส่่วนใหญ่่มีีความ
สามารถในแก้้โจทย์์ปััญหาได้้ดีีเฉพาะโจทย์์ที่่�ง่่าย แต่่บาง
ครั้้� ง ก็็ ไ ม่่สามารถวิิ เ คราะห์์ แ ละหาวิิ ธีี การแก้้โจทย์์ ไ ด้้
และเมื่่อ� เจอโจทย์์ที่่�ค่่อนข้้างยาก ต้้องใช้้ความรู้้� ความเข้้าใจ
และความคิิดพื้้�นฐานในเรื่่�องต่่างๆมากขึ้้�นก็็จะเป็็นปััญหา
ทัันทีี ดัังนั้้�นการพััฒนาความสามารถในการแก้้โจทย์์ปัญ
ั หา
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วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนจึึงนัับว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
ผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนของนัักเรีียนอยู่่ใ� นระดัับที่่�สููงขึ้้น� ครูู
ควรจััดการเรีียนการสอนคณิิตศาสตร์์โดยเน้้นให้้นัักเรีียนได้้
พัั ฒ นาความสามารถในการแก้้โจทย์์ ปั ั ญ หาทางคณิิ ต
ศาสตร์์ เพิ่่�มทัักษะการคิิดให้้กัับนัักเรีียนเพื่่�อให้้สามารถนำำ�
ไปใช้้แก้้โจทย์์ปััญหาที่่�ซัับซ้้อนได้้ 				
เมตาคอกนิิชััน (Metacognition) เป็็นการกํํากัับ
ควบคุุมความคิิดของตนเองในการกระทํําสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง
อย่่างมีเี ป้้าหมาย มีีระบบ รู้จั�้ กั ตนเองว่่ามีีความรู้้� มากเพีียงใด
เกี่่�ยวกัับ สิ่่�งนั้้�น และในการแก้้ปััญหาจะมีีการรวบรวม
ข้้อมููลและหาวิิธีีการ แก้้ปััญหา มีกี ารตรวจสอบกระบวนการ
คิิดของตนเองทุุกระยะ ซึ่่�งน่่าจะเป็็นยุุทธศาสตร์์ ที่่�มีีความ
เหมาะสมที่่�จะช่่วยพััฒนาความสามารถในการแก้้ โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน เพราะในการแก้้โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ นัักเรีียนจะต้้องบอกตััวเองได้้ ว่่ามีี
ความรู้้ม� ากเพีียงใดในการแก้้โจทย์์ดัังกล่่าวรู้้ว่่� าตนเอง เคย
แก้้โจทย์์ปััญหาลัักษณะดัังกล่่าวหรืือไม่่ มีีวิิธีีการใดที่่�จะ
สามารถใช้้ได้้บ้้าง เพื่่�อวางแผนในการแก้้โจทย์์ปััญหานั้้�น ๆ
และต้้องมีีการกํํากัับและตรวจสอบกระบวนการคิิดของ
ตนเองทุุกระยะว่่ากํําลัังอยู่่�ในขั้้�นตอนใดของการแก้้โจทย์์
ปััญหา และจะต้้องแก้้โจทย์์ปััญหาคณิิตศาสตร์์อย่่างไรต่่อ
ไปจนได้้คํําตอบที่่�ถููกต้้องตามที่่�โจทย์์ต้้องการ (Flavell
1979) 							
	จากแนวคิิ ด ข้้างต้้นทำำ � ให้้เห็็ นถึ ึ ง ความสำำ �คั ั ญ
กระบวนการคิิดตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชัันที่่�ส่่งเสริิมความ
สามารถในการแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ หลัักการคิิด
และการกำำ�กั ั บ ควบคุุมตนเองในการเรีียนรู้้ � ข องผู้้ � เรีียน
ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีระบบทางการคิิด ซึ่่�งเป็็นแนวทางในการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ใ� ห้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลที่่�ดีี
จากประสบการณ์์ของผู้้�วิิจััยในการสอนวิิชาคณิิตศาสตร์์
เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ จะเป็็นปััญหาในการจััดการ
เรีียนรู้้�มากที่่�สุุด เนื่่�องจากเป็็นเนื้้�อหาที่่�มีีโจทย์์ปััญหาค่่อน
ข้้างหลากหลายและพบว่่านัักเรีียนยัังขาดทัักษะการแก้้
ปััญหาได้้อย่่างถููกต้้อง ส่่งผลให้้การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน
ยัังไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จตามที่่�ตั้้�งไว้้ นัักเรีียนส่่วนใหญ่่ไม่่
สามารถกำำ�กัับตนเองในการเรีียนรู้้� ซึ่่�งการกำำ�กัับตนเองเป็็น
องค์์ประกอบหนึ่่�งของกระบวนการคิิดตามแนวคิิดเมตา
คอกนิิชัันที่่�สำำ�คััญ อีีกทั้้�งจากการศึึกษางานวิิจััยเกี่่�ยวกัับ
แนวคิิดเมตาคอกนิิชันทั้้
ั ง� ในประเทศและต่่างประเทศยัังพบ
ว่่าการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชัันทำำ�ให้้ความ
สามารถในการแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
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ดีีขึ้้�น 							
	นอกจากนั้้�นการมีีนวััตกรรมเพื่่�อใช้้ประกอบการ
เรีียนรู้้�ของนัักเรีียนก็็เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ดีีที่่�จะช่่วยสร้้างแรงจููงใจ
และดึึงดููดความน่่าสนใจในการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนอย่่าง
หลากหลาย ครููควรสร้้างนวััตกรรมการสอนที่่�สามารถนำำ�มา
ช่่วยพััฒนาการเรีียนการ สอนในรููปของชุดุ กิิจกรรม เพราะ
ชุุดกิิจกรรมจััดว่่าเป็็นนวััตกรรมการสอนที่่�มองเห็็นเป็็น
รููปธรรมและเกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนา หลัักสููตรระดัับสถาน
ศึึกษา ที่่เ� น้้นการฝึึกทัักษะกระบวนการคิิด การจััดการปััญหา
และการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� ทำำ�ให้้สามารถแก้้ไขปััญหาทาง
การเรีียนได้้ ดัังนั้้น� การใช้้นวััตกรรมการสอน ประเภทชุดุ กิิจกรรม
จึึงมีีประโยชน์์ต่่อ การเรีียนการสอนคณิิต ศาสตร์์ในด้้านการ
แก้้โจทย์์ปััญหา						
	ด้้วยเหตุุนี้้� ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจที่่�จะสร้้างชุุด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เพื่่�อส่่งเสริิม
ความสามารถในการแก้้โจทย์์ ปั ั ญ หาทางคณิิ ต ศาสตร์์
สํําหรัับ นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 เรื่่�องอััตราส่่วน
และร้้อยละ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ ให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับกระบวน
การคิิดของตนเองในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์
เรีียนรู้้ก� ารสร้้างองค์์ความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง ซึ่่ง� จะช่่วยให้้การเรีียน
เกิิดประสิิทธิิผลและประสบผลสํําเร็็จทางการเรีียนที่่�ดีีขึ้้�น

ความมุ่่�งหมายของการวิิจััย				
1. เพื่่�อพััฒนาชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหา
ทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชันั เรื่่อ� ง อััตราส่่วน
และร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
75/75							
2. เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน
เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ดัังนี้้		
�
		
2.1 เพื่่�อศึึกษาดััชนีีประสิิทธิิผลของการ
เรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิต
ศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชันั เรื่อ�่ ง อััตราส่่วนและร้้อยละ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 					
		
2.2 เพื่่อ� เปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์ท� างการ
เรีียน ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ที่่�เรีียนด้้วยชุุด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนว
คิิดของเมตาคอกนิิชัันกัับเกณฑ์์ร้้อยละ 75			
		
2.3 เพื่่�อเปรีียบเทีียบความสามารถในก
ารแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นมัธั ยมศึึก
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ษาปีีที่่� 1 ที่่�เรีียนด้้วยชุดุ กิิจกรรมการเรีียนรู้้โ� จทย์์ปัญ
ั หาทาง
1. สร้้างชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทาง
คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชันกั
ั บั เกณฑ์์ร้้อยละ 75 คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน จำำ�นวน 3 ชุุด
แล้้วนำำ�ไปทดลองใช้้ (Try Out) กัับนัักเรีียนที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััว
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง							 อย่่าง จำำ�นวน 40 คน ซึ่่�งผู้้�วิิจััยเก็็บข้้อมููลคะแนนเพื่่�อหา
1. ประชากรที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ได้้แก่่ นัักเรีียน ประสิิทธิิภาพของชุุดกิิจกรรม								
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 จำำ�นวน 278 คน จาก 7 ห้้องเรีียน
2. ทดสอบก่่อนเรีียนนัั ก เรีียนกลุ่่ � มตั ั ว อย่่าง
ในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 โรงเรีียนปทุุมราชวงศา จำำ�นวน 40 คน โดยใช้้แบบทดสอบปรนััยชนิิดเลืือกตอบ 4
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยม ตััวเลืือก จำำ�นวน 30 ข้้อ									
ศึึกษา เขต 29 											
3. ดำำ�เนิินการใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์
2. กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1/3 จำำ�นวน 40 คน จาก 1 อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 กัับนัักเรีียน
ห้้องเรีียน ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 โรงเรีียนปทุุม กลุ่่�มตัวั อย่่างจำำ�นวน 40 คน โดยใช้้เวลาในการจััดการเรีียน
ราชวงศา จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ สำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา รู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรม 3 ชุุด ทั้้�งหมด 15 ชั่่�วโมง โดยไม่่รวม
มััธยมศึึกษาเขต 29 ซึ่่ง� ได้้มาโดยการสุ่่ม� แบบกลุ่่ม� (Cluster เวลาที่่�ใช้้ในการทดสอบก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน 		
Random Sampling)
			 1. หลัังเรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ตััวแปรในการวิิจััย										 ครบทั้้ง� 3 ชุุดแล้้ว ทำำ�การทดสอบหลัังเรีียน โดยใช้้แบบวััดผล
1. ตััวแปรต้้น ได้้แก่่ การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้ชุดุ กิิจกรรม สััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน แบบปรนััยชนิิดเลืือกตอบ 4 ตััวเลืือก
การเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตา จำำ�นวน 30 ข้้อ ซึ่่�งเป็็นแบบทดสอบชุุดเดีียวกัันกัับการ
คอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� ทดสอบก่่อนเรีียน 								 			
1
2. ตััวแปรตาม ได้้แก่่ ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน 			 2. ให้้นัักเรีียนทำำ�แบบทดสอบวััดความ
และความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ สามารถในการแก้้โจทย์์ ปั ั ญ หาทางคณิิ ต ศาสตร์์
เป็็นข้้อสอบแบบอััตนััย จำำ�นวน 5 ข้้อ 					
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย								 			 3. รวบรวมข้้อมููล และนำำ�ไปวิิเคราะห์์ทาง
1.ชุดุ กิิจกรรมการเรีียนรู้้โ� จทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศ สถิิติิ
าlตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชันั เรื่่อ� งอััตราส่่วนและร้้อยละ
ชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 1 จำำ�นวน 3 ชุุด ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเท่่ากัับ การวิิเคราะห์์ข้้อมููล 								
1. วิิเคราะห์์การหาประสิิทธิิภาพของชุุดกิิจ
86.85/76.08												
2. แบบทดสอบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน เรื่่�อง กรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิด
อััตราส่่วนและร้้อยละ เป็็นแบบทดสอบปรนััยชนิิดเลืือกตอบ เมตาคอกนิิชััน โดยใช้้สููตร E1/E2 ซึ่่�งเป็็นไปตามเกณฑ์์
4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 30 ข้้อ มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�นทั้้�งฉบัับ 75/75													
2. วิิเคราะห์์หาดััชนีีประสิิทธิิผลของการเรีียนรู้้�
0.90										
		
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ต
3. แบบทดสอบวัั ด ความสามารถในการแก้้ โดยใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้โ� จทย์์ปัญ
โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ซึ่่�งเป็็นข้้อสอบแบบอััตนััย มีี ามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ
ลัักษณะเป็็นสถานการณ์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ จำำ�นวน 5 โดยใช้้สููตร E.I												
3. วิิเคราะห์์การเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์ท� างการ
ข้้อ มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�นทั้้�งฉบัับ 0.81
เรีียนกัับเกณฑ์์ 75 โดยใช้้ One Sample t-test		
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย										
4. วิิเคราะห์์การเปรีียบเทีียบความสามารถใน
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการศึึกษาในภาค การแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์กัับเกณฑ์์ 75 โดยใช้้
เรีียนที่่� 2 โดยทดลองใช้้ และเก็็บข้้อมููลด้้วยเครื่่อ� งมืือที่่�ผ่่าน One Sample t-test
การประเมิินจากผู้้�เชี่่�ยวชาญแล้้ว ซึ่่�งมีีขั้้�นตอนดัังนี้้		
�
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ผลการวิิจัยั
ตอนที่่� 1 ผลการพััฒนาชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน
เรื่่�องอััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ให้้มีีประสิิทธิิภาพ 75/75
	ผู้้�วิิจััยได้้วิิเคราะห์์หาประสิิทธิิภาพของชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตา
คอกนิิชันั เรื่่อ� งอััตราส่่วนและร้้อยละ จากคะแนนแบบทดสอบย่่อย ผลงานนัักเรีียน พฤติิกรรมการเรีียนระหว่่างเรีียน และ
แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนของนัักเรีียนทุุกคน ให้้มีีประสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์ 75/75 โดยใช้้สููตร E1/E2 ดัังตาราง
ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิิทธิิภาพชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน
เรื่่�องอััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
ช่ดกิจักรรม
ท้�

คัะแนี้นี้ระหวิ่างเร้ย่นี้ (E1)
คัะแนี้นี้เตั็ม
คั่าเฉล้�ย่
ร้อย่ละ

คัะแนี้นี้ทดสำอบหลังเร้ย่นี้ (E2)
คัะแนี้นี้เตั็ม คั่าเฉล้�ย่
ร้อย่ละ

1
2
3

100
100
100

87.6
86.6
86.35

87.6
86.6
86.35

30

22.83

76.08

เฉล้�ย่

100

86.85

86.85

30

22.83

76.08

	จากตาราง 1 พบว่่าชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง
อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 1 มีีประสิิทธิิภาพด้้านกระบวนการหรืือคะแนนระหว่่างเรีียน (E1) เท่่ากัับ 86.85
และมีีประสิิทธิิภาพ ด้้านผลลััพธ์์หรืือคะแนนทดสอบหลัังเรีียน (E2) เท่่ากัับ 76.08 จากการทดลองนี้้�แสดงว่่า ชุุด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�องอััตราส่่วนและร้้อยละ ที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้าง
ขึ้้�นมีีประสิิทธิิภาพเท่่ากัับ 86.85/76.08 ซึ่่�งประสิิทธิิภาพเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด คืือ 75/75
	ตอนที่่� 2 ผลดััชนีีประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนว
คิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมัธย
ั มศึึกษาปีีที่่� 1
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาดััชนีีประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทาง
คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 สรุุปได้้ดัังตาราง 2
ตาราง 2 ผลดััชนีีประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิด 		
เมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ

จัำานี้วินี้
นี้ักเร้ย่นี้

คัะแนี้นี้เตั็ม

ผลรวิมของคัะแนี้นี้
ทดสำอบก่อนี้เร้ย่นี้

ผลรวิมของคัะแนี้นี้
ทดสำอบหลังเร้ย่นี้

E.I

40

30

495

981

0.69

		จากตาราง 2 พบว่่า ดััชนีีประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิต
ศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 เท่่ากัับ 0.6900 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
69.00
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	ตอนที่่� 3 ผลการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียน ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ที่่�เรีียนด้้วยชุุด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดของเมตาคอกนิิชัันกัับเกณฑ์์ร้้อยละ 75
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดของเมตาคอกนิิชััน เรื่่�องอััตราส่่วนและร้้อยละ ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
สรุุปได้้ดัังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนกัับเกณฑ์์ร้้อยละ 75 โดยใช้้ One Sample t-test

คัะแนี้นี้
เตั็ม

คัะแนี้นี้ตัาม
เกณิฑ์์รอ้ ย่ละ

30

22.5

จัำานี้วินี้นี้ักเร้ย่นี้
ท้�ผ่านี้เกณิฑ์์

คัะแนี้นี้
เฉล้�ย่

ร้อย่ละ

คันี้

ร้อย่ละ

24.53

81.75.

32

80.00

t

df

Sig.

3.421*

39

0.01

* นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
	จากตาราง 3 พบว่่าผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทาง
คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดของเมตาคอกนิิชััน มีีนัักเรีียนที่่�ผ่่านเกณฑ์์ทั้้�งหมด 32 คน จากนัักเรีียนทั้้�งหมด 40 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 80 มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 24.53 จากคะแนนเต็็ม 30 คะแนน คิิดเป็็นร้้อยละ 81.75 และพบว่่านัักเรีียน
มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนดคืือร้้อยละ 75 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
ตอนที่่� 4 ผลการเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยม
ศึึกษาปีีที่่� 1 ที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชันกั
ั บั เกณฑ์์ร้อ้ ยละ
75
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 1 ที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน สรุุปได้้ดัังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์กัับเกณฑ์์ร้้อยละ 75 โดยใช้้ 		
One Sample t-test
คัะแนี้นี้
เตั็ม

คัะแนี้นี้ตัาม
เกณิฑ์์รอ้ ย่ละ

20

15

จัำานี้วินี้นี้ักเร้ย่นี้
ท้�ผ่านี้เกณิฑ์์

คัะแนี้นี้
เฉล้�ย่

ร้อย่ละ

คันี้

ร้อย่ละ

16.26

81.38

34

85.00

t

df

Sig.

4.452*

39

0.00

* นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
จากตาราง 4 พบว่่า ผลการทดสอบความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยม
ศึึ ก ษาปีี ที่่ � 1 ที่่� เรีียนด้้วยชุ ุ ด กิิ จ กรรมการเรีียนรู้้ � โจทย์์ ปั ั ญ หาทางคณิิ ต ศาสตร์์ ต ามแนวคิิ ด เมตาคอกนิิ ชั ั น
มีีนัักเรีียนผ่่านเกณฑ์์ทั้้�งหมด 34 คน จากนัักเรีียนทั้้�งหมด 40 คน และมีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 16.26 จากคะแนนเต็็ม 20
คะแนน คิิดเป็็นร้้อยละ 81.38 และพบว่่านัักเรีียนมีีความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์สููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�
กำำ�หนดคืือร้้อยละ 75 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
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วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

มีีความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์
อภิิปรายผล						
1. ผลการพััฒนาชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เพื่่�อ
ส่่งเสริิมความสามารถในการแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิตศาสต
ร์์ เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 พบว่่า
ชุดุ กิิจกรรมการเรีียนรู้้มี� ีประสิิทธิิภาพเท่่ากัับ 86.85/76.08
ซึ่่�งหมายถึึงคะแนนระหว่่างเรีียนของนัักเรีียนแต่่ละชุุด
กิิจกรรมจากการทำำ�กิิจกรรมการเรีียนรู้้� ผลงานนัักเรีียน
และทดสอบย่่อย คิิดเป็็นร้้อยละ 86.85 และคะแนนจากการ
ทดสอบหลัังเรีียน คิิดเป็็นร้้อยละ 76.08 ซึ่่�งชุุดกิิจกรรมที่่�
ผู้้�วิจัิ ยั สร้้างขึ้้�นมีีประสิิทธิิภาพเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
คืือ 75/75 ทั้้�งนี้้�อาจเพราะในชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน เป็็น
กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมกระบวนคิิดและทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�ม
ทุุกคนมีี โอกาสได้้แสดงความคิิดเห็็ นและมีีส่่วนร่่วมใน
กิิจกรรม คะแนนกลุ่่มที่่
� ไ� ด้้คืือคะแนนของสมาชิิกทุุกคน นอก
จากนั้้�นในชุุดกิิจกรรมยัังฝึึกนัักเรีียนให้้รู้้�จัักควบคุุมกำำ�กัับ
ตนเองให้้ประสบผลสำำ�เร็็จตามจุุดหมายการเรีียนร่่วมกััน
ทุุกคนจึึงทำำ�ให้้คะแนนระหว่่างเรีียนสููง และส่่งผลให้้นัักเรีียน
มีีความรู้้� เพิ่่�มขึ้้�นสามารถทำำ�แบบทดสอบหลัังเรีียนได้้ผ่่าน
เกณฑ์์ สอดคล้้องกัับอภิิญญา เคนบุุปผา (2546) กล่่าวว่่า
ชุดุ กิิจกรรมจะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการสอนของครูู และ
ส่่งเสริิมการเรีียนของนัักเรีียนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมการเรีียนรู้้� โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาและ
ปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมจากชุุดกิิจกรรมด้้วยตนเอง ซึ่่ง� เป็็นการเรีียน
โดยยึึดผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ ผู้้�เรีียนจะมีีส่่วนร่่วมในการปฏิิบััติิ
กิิจกรรมต่่างๆ ตามความสามารถของแต่่ละบุุคคลทำำ�ให้้
นัักเรีียนไม่่เบื่่�อหน่่ายที่่�จะเรีียน แต่่มีีความกระตืือรืือร้้นที่่�
จะค้้นคว้้าหาคำำ�ตอบด้้วยตััวเอง นัักเรีียนมีีโอกาสในการฝึึก
ทัักษะปฏิิบัติั ใิ นด้้านต่่างๆ ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพของกระบวน
การเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด เนื่่�องจากประสิิทธิิภาพ
ของกระบวนการได้้มาจากการประเมิินผลงานนัักเรีียน
พฤติิกรรมนัักเรีียนระหว่่างเรีียน การทดสอบย่่อย ดัังนั้้�น
นัักเรีียนจึึงตั้้�งใจเรีียน และเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีียน รวมทั้้�ง
ช่่วยเหลืือกัันภายในกลุ่่�มเพื่่�อให้้กลุ่่�มประสบผลสำำ �เร็็จ
และส่่งผลต่่อผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ดีี ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ
สุุกััญญา แย้้มกลีีบ และคณะ (2559) ได้้พััฒนาชุุดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือเทคนิิค STAD ร่่วมกัับกลวิิธีี เมตา
คอกนิิชัันเพื่่�อส่่งเสริิมความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหา
ทาง คณิิตศาสตร์์ เรื่อ�่ ง อััตราส่่วนและร้้อยละ สำำ�หรัับนัักเรีียน
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 มีีประสิิทธิิภาพ 78.24/76.25 นัักเรีียน
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หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� และ
นัักเรีียนพึึงพอใจต่่อการเรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้อ� ยู่่�
ในระดัับมากที่่สุุ� ด เช่่นเดีียวกัับ สุุเมธกฤต นำำ�ลาภสุุข พิิพัฒ
ั น์์
(2559) ได้้สร้้างแผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นกระบวนการ
คิิดเชิิงเมตาคอกนิิชัันร่่วมกัับบาร์์โมเดลเรื่่�อง การประยุุกต์์
อััตราส่่วนและร้้อยละ และศึึกษาประสิิทธิิภาพของแผน
การจััดการเรีียนรู้้� ประสิิทธิิผลทางการเรีียน และผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียน พบว่่าประสิิทธิิภาพเท่่ากัับ 64.05/68.47
ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ 60/60					
2. ดััชนีีประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตา
คอกนิิชััน เรื่่�อง อััตราส่่วนและร้้อยละ พบว่่าดััชนีีประสิิทธิิ
ผลการเรีียนรู้้�เท่่ากัับ 0.6900 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 69.00
นั้้�นเพราะว่่า การเรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์
ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์เน้้นการปฏิิบััติิงานด้้วยกระบวน
การกลุ่่ม� สมาชิิกในกลุ่่ม� มีกี ารเรีียนรู้้ร่่วมกั
� นั อย่่างมีคี วามรัับ
ผิิดชอบ ช่่วยเหลืือกััน และเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาอย่่างเป็็นลำ�ดั
ำ บั ขั้้น�
ตอน มีีการฝึึกให้้นัักเรีียนได้้พััฒนาการคิิดในการแก้้ปััญหา
คณิิตศาสตร์์ ฝึึกทำำ�ใบกิิจกรรม ซึ่่�งทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้ความรู้้�
และมีีผลการทดสอบที่่�มากขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ Slavin
(1995) ที่่�กล่่าวว่่าโอกาสความสำำ�เร็็จที่่�เท่่าเทีียมกััน การมีี
ประสบการณ์์ทำำ�งานร่่วมกัันจะช่่วยพััฒนาให้้สมาชิิกมีี
ความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้� และสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ
อััมรา หวานเพราะ (2556) ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลของแผน
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้แ� บบแบบร่่วมมืือแบบ STAD สอด
แทรกเมตาคอกนิิชันกั
ั บั แผนการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� าม
แนวทฤษฎีีคอนสตรััคติิวิสิ ต์์ เรื่อ�่ ง ความน่่าจะเป็็นมิีี�ค่่าเท่่ากัับ
0.7154 และ 0.6864 ตามลํําดัับ แสดงว่่าผู้้�เรีียนมีีความ ก้้
าวหน้้าในการเรีียนเพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 71.54 และ
68.64 ตามลํําดัับ เช่่นเดีียวกัับ หทััยภััทร สุุขสว่่าง และ
สิินีีนาฏ ศรีีมงคล (2560) ได้้ศึึกษาการสร้้างแผนการจััดกา
รเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์โดยเน้้นกระบวนการคิิดเชิิงเมตาคอก
นิิ ชั ั น ในการแก้้โจทย์์ ปั ั ญ หาทางคณิิ ต ศาสตร์์ เรื่่ � อ ง
เศษส่่วนของพหุุนาม สํําหรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
พบว่่า มีีค่่าดััชนีีประสิิทธิิผล 0.7101 คิิดเป็็นร้้อยละ
71.01							
3 ผลการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
ของนัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหา
ทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดของเมตาคอกนิิชััน เรื่่�องอััตรา
ส่่วนและร้้อยละ ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 พบว่่า
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นัักเรีียนมีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 81.75
ซึ่่�งเป็็นไปตามเกณฑ์์ร้้อยละ 75 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิที่่�ระดัับ .05 เนื่่�องด้้วยกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหา
ทางคณิิตศาสตร์์ เป็็นกิิจกรรมที่่�ให้้นัักเรีียนทุุกคนได้้มีี
บทบาทและหน้้าที่่�ของตนเองอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ เน้้น
ส่่งเสริิมให้้ทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�มร่่วมกััน คนเก่่งช่่วยคนอ่่อน
ความสำำ�เร็็จของกลุ่่ม� เกิิดจากคะแนนของสมาชิิกทุุกคนร่่วม
ทำำ�กิจิ กรรม รวมถึึงเรีียนรู้้เ� นื้้อ� หาความรู้้ร่่วมกั
� นั อย่่างมีรี ะบบ
และเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอน นัักเรีียนทุุกคนจึึงได้้ฝึึกฝนตนเอง
จากการทำำ�กิจิ กรรมการเรีียนรู้้ก� ารแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาทางคณิิต
ศาสตร์์โดยใช้้แนวคิิดเมตาคอกนิิชััน ซึ่่�งนัักเรีียนได้้ฝึึก
ทัักษะการคิิด เพื่่�อวางแผน กำำ�กัับตรวจสอบ ประเมิินตน
เองในการแก้้โจทย์์ปััญหานั้้�นๆ ทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีความมั่่�นใจ
ในคำำ�ตอบที่่�ได้้ และได้้พััฒนาการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิต
ศาสตร์์โดยใช้้แนวคิิดเมตาคอกนิิชันม
ั ากขึ้้น� จึึงทำำ�ให้้สามารถ
แก้้ปััญหาได้้เร็็ว และถููกต้้อง ส่่งต่่อผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
ที่่�ดีีขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับปรีีชา เนาว์์เย็็นผล (2538) กล่่าวว่่า
ควรฝึึกให้้นัักเรีียนลงมืือแก้้ปััญหา ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�วา
งไว้้และควรให้้นัักเรีียนฝึึกการตรวจสอบการวางแผนก่่อนที่่�
จะลงมืือทำำ�ตาม แผน โดยพิิจารณาความเป็็นไปได้้ ความ
ถููกต้้องของแผนที่่�วางไว้้และพิิจารณาว่่าวิิธีีการเหมาะสม
ถููกต้้องกัับการแก้้ปััญหานั้้�น ๆ หรืือไม่่ เพื่่�อพััฒนาความ
สามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาของนัักเรีียน ดัังเช่่นงาน
วิิจััยของ พรชนก บุุญจัันทร์์ (2558) ได้้ศึึกษา ผลการเรีียน
แบบร่่วมมืือแบบแบ่่งกลุ่่�มผลสััมฤทธิ์์�เสริิมด้้วยกลวิิธีีเมตา
คอกนิิชัันที่่�มีีต่่อผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความสามารถ
ในการแก้้ปัั ญ หาทางคณิิ ต ศาสตร์์ ข องนัั ก เรีียนชั้้� น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 พบว่่า นัักเรีียนที่่�เรีียนโดยใช้้การเรีียน
แบบร่่วมมืือแบบแบ่่งกลุ่่�มผลสััมฤทธิ์์�เสริิมด้้วยกลวิิธีีเมตา
คอกนิิชัันมีีคะแนน เฉลี่่�ยผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนวิิชาคณิิต
ศาสตร์์ ก่่อนเรีียนมีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 9.72 คิิดเป็็นร้้อยละ
32.41 และคะแนนหลัังเรีียนมีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 22.83
คิิดเป็็นร้้อยละ 76.11 โดยที่่�คะแนนเฉลี่่�ยหลัังเรีียนไม่่
น้้อยกว่่าเกณฑ์์ร้้อยละ 75 และมีี คะแนนเฉลี่่�ยหลัังเรีียนสููง
กว่่าก่่อนเรีียน เช่่นเดีียวกัับ วััฒนา บุุญเพ็็ง (2554) ได้้ศึึกษา
การพััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอนคณิิตศาสตร์์โดยใช้้
ยุุทธวิิ ธีี เมตาคอกนิิ ชั ั น เรื่่ � อ ง สมบัั ติ ิ ข องจำำ �นวนนั ั บ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 มีีจุุดมุ่่�งหมาย 1) พััฒนากิิจกรรมการ
เรีียนการสอนคณิิตศาสตร์์โดยใช้้ยุุทธวิิธีีเมตาคอกนิิชััน
เรื่่�องสมบััติิของจำำ�นวนนัับ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 พบว่่า
นััก เรีียนมีผี ลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียน
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ก่่อนและหลัังเรีียนด้้วยกิิจกรรมการเรีียนการสอนคณิิต
ศาสตร์์ โ ดยใช้้ยุุทธวิิ ธีี เมตาคอกนิิ ชั ั น เรื่่ � อ ง สมบัั ติ ิ
ของจำำ�นวนนัับ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 หลัังเรีียนสููงกว่่า
ก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ � .01			
4. ผลการเปรีียบเทีียบความสามารถในการแก้้
โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 1 ที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทาง
คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน พบว่่านัักเรีียนมีี
ความสามารถในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์คิิด
เป็็ นร้้ อยละ 81.38 ซึ่่ � ง เป็็ น ไปตามเกณฑ์์ ร้้ อยละ 75
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .05 ทั้้ง� นี้้อ� าจเป็็นเพราะการ
เรีียนรู้้�ด้้วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาตามแนวคิิด
เมตาคอกนิิชััน ได้้ฝึึกให้้นัักเรีียนคิิดจากการทำำ�กิิจกรรม ทำำ�
แบบฝึึกทัักษะและใบกิิจกรรมตามขั้้�นตอนตามแนวคิิด
เมตาคอกนิิชััน 5 ขั้้�นตอน ในแต่่ละขั้้�นตอนฝึึกให้้นัักเรีียน
ได้้ใช้้กระบวนการคิิดด้้วยตนเองตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
นัักเรีียนมีีแนวทางในการหาคำำ�ตอบของปััญหาต่่าง ๆ ได้้
อย่่างมีรี ะบบ มีกี ารทบทวนความคิิดของตนเอง วางแผนการ
แก้้ปััญหา ก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการแก้้ปััญหาต่่าง ๆ ซึ่่�งทำำ�ให้้
นัักเรีียนมีีความรู้้�และคุ้้�นเคยกัับการแก้้โจทย์์ปััญหาทาง
คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน นัักเรีียนส่่วนใหญ่่
เข้้าใจกระบวนการคิิดตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชััน สามารถ
แก้้โจทย์์ ปั ั ญ หาไปในแนวทางที่่� ถูู กต้้อง จึึ ง ได้้คะแนน
ผ่่านเกณฑ์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�ยัังมีีคะแนนต่ำำ�� ครููและเพื่่�อน
สมาชิิกในกลุ่่ม� ให้้คำำ�แนะนำำ�แก้้ไขและทำำ�งานจนผลงานผ่่าน
เกณฑ์์ จึึงทำำ�ให้้เห็็นว่่านัักเรีียนทุุกคนได้้ฝึึกปฏิิบััติิและมีี
ความรู้้�ทำำ�ให้้ผลการทดสอบความสามารถในการแก้้ปััญหา
ทางคณิิ ต ศาสตร์์ ข องผู้้ � เรีียนเป็็ น ไปตามเกณฑ์์ ที่่ � ตั้้ � ง ไว้้
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับพิิมพัันธ์์ เดชะคุุปต์์ (2544) กล�าววา
เมตาคอกนิิชััน เป็็นการควบคุุมและการประเมิินการคิิด
ของตนเอง หรืือความสามารถของบุุคคลที่่�ไดรัับการพััฒนา
เพื่่�อควบคุุมกํํากัับกระบวนการทางปญญา หรืือ กระบวน
การคิิด มีีความตระหนัักในงานและสามารถใช้้ยุุทธวิิธีีใน
การทำำ�งานจนสำำ�เร็็จสมบููรณ์์ เช่่นเดีียวกัับ งานวิิจััยของ
พรชนก บุุญจัันทร์์ (2558) ได้้ศึึกษา ผลการเรีียนแบบร่่วม
มืือแบบแบ่่งกลุ่่�มผลสััมฤทธิ์์�เสริิมด้้วยกลวิิธีี เมตาคอกนิิชััน
ที่่�มีีต่่อผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความ สามารถในการ
แก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ของนัักเรีียน ชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่�
2 นัักเรีียนที่่�เรีียนโดยใช้้การเรีียนแบบร่่วมมืือแบบแบ่่ง
กลุ่่�มผลสััมฤทธิ์์�เสริิมด้้วยกลวิิธีีเมตาคอกนิิชัันมีีคะแนน
ความสามารถในการแก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ ก่่อนเรีียน
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มีีค่่าเฉลี่่� ย เท่่ากัั บ 10.25 คิิ ด เป็็ นร้้ อยละ 41.72
และคะแนนหลััง เรีียนมีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 22.79 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 75.97 และมีีคะแนนเฉลี่่�ยหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อน
เรีียน เช่่นเดีียวกัั บ งานวิิ จั ั ย ของ Swanson (1990)
ทำำ � การวิิ จั ั ย เรื่่ � อ ง ความเกี่่� ย วข้้องของความรู้้ � ใ นเมตา
คอกนิิชันกั
ั บั ความถนััดในการแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาพบว่่ากลุ่่มที่่
� มี� ี
ความถนััดต่ำำ��แต่่มีีความรู้้�ในเมตาคอกนิิชัันสููงสามารถแก้้
ปััญหาได้้ไม่่แตกต่่างจากกลุ่่มที่่
� มี� คี วามถนััดสููงและมีีความรู้้�
ในเมตาคอกนิิชัันสููง โดยที่่�ทั้้�ง 2 กลุ่่�มนี้้� สามารถแก้้ปััญหา
ได้้ดีีกว่่ากลุ่่�มที่่�มีีความถนััดสููงแต่่มีีความรู้้�ในเมตาคอนิิชััน
ต่ำำ�� และกลุ่่�มที่่มี� คี วามถนััดต่ำำ��และมีีความรู้้ใ� นเมตาคอกนิิชััน
ต่ำำ��ด้้วย แสดงว่่าความรู้้�ในเมตาคอกนิิชัันมีีความสำำ�คััญมาก
สำำ�หรัับการแก้้ปััญหา

นัักเรีียนเห็็นคุุณค่่าและประโยชน์์ของกระบวนการเรีียนรู้้�
ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชัันในการแก้้โจทย์์ปััญหาทางคณิิต
ศาสตร์์ 							
		
1.3 เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียน ได้้แสดงความ
คิิดเห็็น อภิิปราย แลกเปลี่่�ยนวิิธีีการแก้้ปััญหาคณิิตศาสตร์์
เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�กลวิิธีีอื่่�นๆในการแก้้ปััญหาคณิิต
ศาสตร์์ จะทำำ�ให้้นัักเรีียนเห็็นคุุณค่่าของตนเองและมีีความ
สามารถมากขึ้้�น						
		
1.4 การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยชุุด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนว
คิิดเมตาคอกนิิชััน ดำำ�เนิินการโดยเน้้นกิิจกรรมกลุ่่ม� ครููควร
แนะนำำ�เรื่่�องการสร้้างปฎิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อเพื่่�อนภายในกลุ่่�ม
พููดแสดงความคิิดเห็็นร่่วมกัันอย่่างเป็็นมิิตร และรู้้�จัักให้้
กำำ�ลัังใจกััน						
ข้้อเสนอแนะ						 2. ข้้อเสนอแนะในการศึึกษาค้้นคว้้าต่่อไป		
1. ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป				
2.1 ควรมีีการพััฒนาชุุดกิิจกรรมการ
1.1 ก่่อนจััดการเรีียนรู้้โ� จทย์์ปัญ
ั หาตาม เรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอก
แนวคิิดเมตาคอกนิิชััน ครููควรชี้้�แจง อธิิบายให้้นัักเรีียนเข้้า นิิชัันไปใช้้ในหน่่วยการเรีียนรู้้�เรื่่�องอื่่�นๆที่่�เห็็นว่่าเหมาะสม		
ใจถึึงขั้้�นตอนการเรีียนรู้้� เพื่่�อลงมืือปฏิิบััติิกิิจกรรมบรรลุุ 		
2.2 ควรมีีการพััฒนาชุุดกิิจกรรมการ
ตามวััตถุุประสงค์์						 เรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอก
		
1.2 ในการจััดการเรีียนรู้้�โจทย์์ปััญหา นิิชัันไปใช้้ร่่วมกัับสื่่�อการเรีียนรู้้�รููปแบบอื่่�นที่่�หลากหลาย
ทางคณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดเมตาคอกนิิชัันนั้้�น นัักเรีียนยััง เพื่่�อให้้การจััดการเรีียนรู้้�มีีความน่่าสนใจและเกิิดประสิิทธิิ
ไม่่คุ้้�นเคยกัับกระบวนการ อาจจะทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีความ ผลกัับนัักเรีียน
รู้้สึ� ึกท้้อแท้้ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อเจตคติิที่่�ไม่่ดีีต่่อการแก้้ปััญหาได้้
ดัังนั้้�นครููควรให้้กำำ�ลัังใจนัักเรีียน และพยายามกระตุ้้�นให้้
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