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การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เ พื่อศึ กษาความคิ ดเห็ น และเปรี ยบเที ยบความเห็ นของนักเรี ยนที่ มี ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บาํ รุ งปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนที่ศึกษาจํานวน
430 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ มีค่าสัมประสิ ทธ์ความเชื่ อถือได้ 0.739 และได้แบ่งนักเรี ยน
ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เกรดเฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์ 1.50 – 2.50 จํานวน 71 คน และ กลุ่มที่ 2 เกรดเฉลี่ยวิชา
คณิ ตศาสตร์ 3.50 – 4.00 จํานวน 208 คน และพิจารณาตัวแปร 8 ตัว โดยครอบคลุมด้านพฤติกรรมในการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ด้านเจตคติ ต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้านแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้าน
ครู ผสู ้ อน ด้านผูป้ กครอง ด้านโรงเรี ยน ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านการเรี ยนพิเศษ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติ SPSS วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานจากผลการศึกษา และการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย Independent t-test ซึ่งการเปรี ยบเทียบความเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย Independent t-test พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ 1 และ นักเรี ยนกลุ่มที่ 2 มีความคิดเห็ นที่
แตกต่างกัน ในเรื่ อง พฤติกรรมในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เจตคติต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้านการเรี ยนพิเศษ และ นักเรี ยนกลุ่มที่ 1 ให้ความสําคัญต่อด้านครู ผูส้ อนมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 และนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 ให้ความสําคัญต่อด้านการเรี ยนพิเศษมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
คําสําคัญ: สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้, พฤติกรรมในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์, เจตคติต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์,
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์

ABSTRACT

This research aims to study compare the students’ opinion on Mathematic learning supported tools for
Kanaratbamrungpathumthani School. The research is run by using 430 example students who studying Math.
Collecting data by having them do the questionnaires. This questionnaire has 0.739 reliability coefficients. Because
of this result, the researcher can divide the students into 2 groups: the first group is 71 students with 1.50 – 2.50 grade
point average in Math and the second is 208 students with 3.50 – 4.00 grade point average in Math and take 8 variable
to be considered with covering all the important conditions as the following: Math learning behavior, attitude towards
Math, Math achieving motivation, teachers, parents, a school, friends and taking the extra courses. The application
uses in analyzing data is SPSS and the data will be calculated by using an average, a standard deviation (S.D) obtained
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from the result of the research and an independent t-test. The researcher uses the independent t-test to compare the
results of the students’ opinion on Mathematic learning supported tools which expresses that the example students
from the first and second groups have the difference opinions on Mathematic learning behavior, attitude, achieving
motivation in Math and taking the extra courses. As the result showed the first group of example students think highly
of the teachers the most this can be proved by its 3.9 average and the second example students think highly of taking
the extra courses the most as its average is 4.20.
Keywords: the learning supported tools, Math learning behavior, the attitude towards Math, Math achieving
motivation
1. บทนํา
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาหนึ่ งที่ มีความสําคัญและจําเป็ นสําหรั บมนุ ษย์ม าก โดยเฉพาะในส่ วนที่ จะนําไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนิ น ชี วิต เพราะคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิช าที่ สร้ างสรรค์จิตใจของมนุ ษ ย์ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับความคิ ด
กระบวนการและเหตุผล คณิ ตศาสตร์ ฝึกให้คนคิดอย่างมีระบบ ระเบียบคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีเนื้อหานามธรรมเป็ น
ส่ วนมาก จึงยากที่จะให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ ง ทั้งนี้ ตอ้ งมีทกั ษะในหลาย ๆ ด้านเพื่อช่วยในการคิด
คํานวณ และแก้ปัญหาในการส่งเสริ มให้นกั เรี ยน เกิดทักษะการเรี ยนได้ก็ตอ้ งอาศัยปั จจัยหลายๆด้าน
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทําให้มนุ ษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่น ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนิ น
ชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56)
คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีเนื้อหาที่ช่วยส่งเสริ มให้คนคิดเป็ น ทําเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น สร้างเสริ มให้มีความคิด มีเหตุผล
มีความรอบคอบ มีความประณี ตและละเอียดที่ถว้ น มีความแม่นยํารวดเร็ ว (ชานนท์ จันทรา , 2553) และ คณิ ตศาสตร์
เป็ นราชิ นี ข องวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ มี ค วามสํา คัญ ในการศึ ก ษามาแต่ โ บราณ ปั จ จุ บัน เป็ นที่ ย อมรั บ กัน ว่า
คณิ ตศาสตร์เป็ นพื้นฐานของศาสตร์หลายสาขา
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22)
แผนการเรี ย นวิท ย์- คณิ ต เป็ นแผนการเรี ย นที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทัก ษะในกลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษา นักเรี ยนที่ เลื อกเรี ยนแผนการเรี ยนนี้ ควรมีความสามารถพื้นฐานในด้านการคิดคํานวณ มี
ระเบียบวิธีในการคิดคํานวณ สามารถอธิ บายให้เหตุผล สามารถวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจภาษา ตีความ สื่ อ
ความหมายได้ดีตลอดจนมีความสามารถในการจินตนาการ
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงสนใจความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์โรงเรี ยน
คณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานีเพื่อให้ได้แนวทางในการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์โรงเรี ยนคณะราษฎร์
บํารุ งปทุมธานี
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักเรี ยนตามผลการเรี ยนที่แตกต่างกันที่มีต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ วิชา
คณิ ตศาสตร์โรงเรี ยนคณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี
3. การดําเนินการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คื อ นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษ แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ของ
โรงเรี ยนคณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 552 คน
ตัวอย่ าง
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษ แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนคณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี ใช้วธิ ีการสุ่มได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) กํา หนดขนาดของตัว อย่า ง (Sample Size) ขั้น ตํ่า ใช้สู ต รของเครซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie &
Morgan) ได้ตวั อย่างขั้นตํ่าจํานวน 234 คน และผูว้ ิจยั ใช้ตวั อย่าง 430 คน แบ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้นโดยมีการกําหนดขนาดของตัวอย่าง และได้แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีผลการเรี ยนเฉลี่ยวิชา
คณิ ตศาสตร์ 1.50 – 2.50 และกลุ่มที่ 2 มีผลการเรี ยนเฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์ 3.50 - 4.00
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นโดยมีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ มจาก สู ตรของ ทาโร
ยามาเน่ (Yamane ;1967) ดังนี้
n =

เมื่อ

N
1 + Ne 2
n คือ

N คือ

e คือ

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของประชากรเท่ากับ
คน
ค่าความคลาดเคลื่อนให้เกิดขึ้นร้อยละ 5

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนั้นใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิจัย และเพื่อให้เครื่ องมื อมี ความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content Validity) และมี ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจัยได้กาํ หนดขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1) ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ดังต่อไปนี้
(1) ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อสิ่ งสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์โรงเรี ยนคณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี
(2) ศึกษาการสร้างแบบสอบถามต่าง ๆ จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนําแนวคิดมาสร้างแบบสอบถาม
ให้คลอบคลุมทุกด้าน ตามกรอบความคิดที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้า
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(3) ออกแบบและสร้างแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ วิชา
คณิ ตศาสตร์โรงเรี ยนคณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นมัธยมศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา
รายได้ของผูป้ กครอง
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนคณะราษฎร์
บํารุ งปทุมธานี ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้านเจตคติต่อการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้านครู ผสู ้ อน ด้านผูป้ กครอง ด้านโรงเรี ยน ด้าน
กลุ่มเพื่อน ด้านการเรี ยนพิเศษ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ วิชา
คณิ ตศาสตร์
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า ( Rating scale) 5 ระดับ ของ ของลิเคิร์ท (Likert
Scale) และกําหนดระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
2) การทดสอบและวิเคราะห์เครื่ องมือการทดสอบและวิเคราะห์เครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี้
(1) การตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามฉบับร่ างไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจและปรับปรุ งแก้ไขเบื้องต้น
(2) ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญจํา นวน 5 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของ
แบบสอบถาม เป็ นผูต้ รวจความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ และได้ค่าความเที่ยงตรง 0.72
(3) นําแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาปรับปรุ ง
แก้ไข จากนั้นนําไปให้นกั เรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บาํ รุ ง
ปทุมธานี ทําแบบสอบถาม จํานวน 430 ชุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1) แจกแบบสอบถามนักเรี ยนตามห้องเรี ยนที่มีแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ในภาคเรี ยนที่ 2 /
2559 เพื่อเก็บข้อมูล
2) เก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
ข้อมูลแบบสอบถามที่รวบรวมได้ นํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package
of Social Science) เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ
ข้อมูลส่ วนที่ 1 เกี่ ยวกับสภาพทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ค วามถี่ แ ละร้ อยละ ซึ่ งส่ วน ที่ 2
ทดสอบเปรี ยบเทียบแตกต่างของระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มที่ 1 และ นักเรี ยนกลุ่มที่ 2 ด้านพฤติกรรมในการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้านเจตคติต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ด้านครู ผูส้ อน ด้านผูป้ กครอง ด้านโรงเรี ยน ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านการเรี ยนพิเศษ โดยใช้การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้ว ย
Independent t-test
การแปลผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การแปลผลของข้อมูล พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย ( x ) ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval ) ของ
ความคิดเห็นของนักเรี ยน เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด
4. ผลการวิจยั
นักเรี ยนโรงเรี ยนคณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี ที่เป็ นตัวอย่าง 430 คน เป็ นเพศชาย ร้อยละ 20.5 และเป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 79.5 จําแนกตามระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 36.3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ร้อยละ 63.7 จําแนกตามจําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ ร้อย
ละ 16.5 และ กลุ่มที่ 2 ร้อยละ 48.4 จําแนกตามระดับการศึกษาของบิดา พบว่า การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีมากที่สุด
ร้อยละ 28.1 และการศึกษาของมารดา พบว่า การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีมากที่สุด ร้อยละ 35.6 จําแนกตามอาชีพของ
บิ ดา พบว่า อาชี พรับจ้างทัว่ ไปมีมากที่สุด ร้อยละ 25.8 และ อาชี พของมารดา พบว่า ค้าขายมีมากที่สุด ร้อยละ 23.0
จําแนกตามรายได้ของผูป้ กครอง พบว่า ผูป้ กครองมีรายได้สูงสุด 50,001 บาท ขึ้นไป / เดือน ร้อยละ 53.0 และ มีรายได้
น้อยที่สุด 10,001 - 20,000 บาท / เดือน ร้อยละ 1.6
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1) ด้ านพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรี ยนกลุ่ม 1 ควรขยันทําแบบฝึ กหัดเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร์
ให้มากขึ้น เมื่อรู ้วา่ ตัวเองทําไม่ได้ ลองฝึ กทําแล้วยังไม่เข้าใจ ก็ควรสอบถามผูร้ ู ้ เพื่อให้เกิดความรู ้ เข้าใจ นําไปใช้ให้
เป็ น
2) ด้ านเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรี ยนกลุ่ม 2 มีความสุขกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ชอบฝึ ก
ทําโจทย์และชอบอ่านหนังสื อเกี่ยวกับการคิดคํานวณ มากกว่ากลุ่ม 1
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3) ด้ านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรี ยนกลุ่ม 2 รักวิชาคณิ ตศาสตร์ทาํ ให้เข้าใจ
เพราะคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาพื้นฐานในการเรี ยนวิชาอื่น ๆ ตั้งใจเรี ยน ชอบทําแบบฝึ กหัด เพื่อให้ตวั เองเข้าใจยิ่งขึ้น เมื่อ
รู ้ตวั ว่าตัวเองไม่เข้าใจในเรื่ องนั้น ๆ จะค้นคว้าและทําแบบฝึ กหัดที่ มีความหลากหลาย ถ้ามีงานหรื อการบ้านที่ ครู
มอบหมายให้ฝึกมีความยากมากนักเรี ยนจะพยายามทําให้ได้ ถ้าทําไม่ได้จะศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้น รวมทั้งนักเรี ยนได้
แบ่ ง เวลาในการอ่ า นหนัง สื อ ทบทวน ทํา แบบฝึ กหัด วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อ ย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้ ผ ลการเรี ย นวิช า
คณิ ตศาสตร์ดีข้ ึนเรื่ อยๆ
4) ด้ านครู ผู้สอน นักเรี ยนกกลุ่ม 1 ครู ควรเข้าใจการรับรู ้ เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่ไม่เท่ากันโดยเฉพาะการ
อธิบายเนื้อหาที่ซบั ซ้อนให้มีความเข้าใจ ให้ได้มากที่สุด
5) ด้ านผู้ปกครอง ควรทําความเข้าใจกับผูป้ กครองในเรื่ องการสนับสนุ นในการซื้ อเอกสารและตํารา
เรี ยนเกี่ยวกับวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งควรให้อิสระในการตัดสิ นใจทําสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ในการเรี ยนพิเศษเพิม่ เติม มากกว่านักเรี ยนกลุ่ม 1
6) ด้ านโรงเรี ยน ควรชี้ แจงและทําความเข้าใจและสนับสนุ นให้นักเรี ยนกลุ่ม 1 เกี่ ยวกับการจัดสื่ อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและให้นกั เรี ยนกลุ่ม 1 ได้เข้ารับฟังการสอนเสริ มรวมทั้งการเชิญวิทยากรพิเศษมา
สอนเสริ มเพิ่มพูนความรู ้แก่นกั เรี ยน
8) ด้ านการเรียนพิเศษ โรงเรี ยนควรจัดสอนพิเศษวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้นักเรี ยนกลุ่ม 1 โดยเพื่อช่วยให้
นักเรี ยนมีเทคนิคทําโจทย์ได้รวดเร็ วและถูกต้อง ได้รับความรู ้เพิ่มเติม จากเนื้ อหาตามหลักสู ตร และทําให้นกั เรี ยนได้
เข้าใจเนื้อ
9) ด้ านตัวผู้เรียน มีปัจจัยด้านอื่น ๆเพิ่มเติมที่ส่งเสริ มศักยภาพตัวผูเ้ รี ยนเอง โดยเฉพาะปั จจัยหลักด้าน
การเงินของผูป้ กครองก็จะเป็ นส่ วนสําคัญในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนให้กบั นักเรี ยน อีกทั้งเรื่ อง
ของเวลาของนักเรี ยนเองด้วย
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