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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551 เป็นแนวทางหรือข้อก าหนดการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมล าดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน 
ชุมชนสังคม และโลกอย่างมีความสุข ดังนั้นผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์คุณภาพของผู้เรียนตามในข้อที่ 1 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จะมุ่งเน้นที่ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ และการด าเนินการของจ านวน    
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และ การหารจ านวนนับ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้
และสามารถสร้างโจทย์ได้       

ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ประสบกับปัญหาในการสอนวิชาคณิตศาสตร์  คือนักเรียนส่วนมากยังขาดทักษะการคูณ
เลข สาเหตุอาจมาจากตัวครูผู้สอนขาดเทคนิควิธีการสอน เน้นการสอนแบบอธิบาย แบบการบรรยาย ยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ และตัวนักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  เช่น ระดับสติปัญญาของ
นักเรียน ขาดการเอาใจใส่ ฝึกฝน ทบทวนบทเรียน การเรียนส่วนมากของนักเรียนเป็นการเรียนรู้แบบจ ามากกว่า เข้าใจ ส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมของนักเรียน ท าให้ไม่สนใจไม่ตั้งใจเรียน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชา
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คณิตศาสตร์ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ต่ า จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา โดย
น าขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (PAOR) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการคูณเลข โดยเน้นกิจกรรมทางด้าน
คณิตศาสตร์ การใช้สื่อนวัตกรรมต่าง ๆ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน  
มีทักษะทางด้านคณติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือใช้กระบวนการ 3 ขั้นตอน พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ด้านการคูณเลข ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ขอบเขตของการวจิัย 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 38 คน 

 

วธิีการวิจัย 

1. ขั้นวางแผน (Plan) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
1.1 ส ารวจหรือศึกษาปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา 

การศึกษาปัญหา ได้ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ คือ ข้อมูลจากครูผู้สอน ข้อมูลจาก
การสอบถามนักเรียน ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ชั้นเรียน 

การหาสาเหตุ เมื่อได้ปัญหา ครูผู้สอนได้ด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษามา 

การหาวิธีการแก้ปัญหา ได้ด าเนินการหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการศึกษาเอกสารกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่างๆ   
ซึ่งเป็นการน ากรอบแนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 

1.2 วางแผนสร้างเครื่องมือการวิจัย รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
ท าการวางแผนสร้างเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

วิธีการสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการผลิตสื่ออุปกรณ์การสอน    
1.3 ท าแผนการสอนและปรับแผนการสอน 

การจัดกิจกรรมและสื่ออุปกรณ์ในแต่ละเนื้อหาในแผนการสอนทีช่่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องการคูณ 
2. ขั้นปฏิบัติและรวบรวมข้อมูล (Act  and  Observe)  

2.1 ปรับพื้นฐาน   
ได้ท าการวางแผนก่อนที่จะมีการวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน ซึ่งมีการตรวจและพิจารณาถึงเนื้อหาที่ใช้ในการวัดความรู้

พ้ืนฐานจ านวนข้อทดสอบ เวลาที่ใช้ในการทดสอบ จากนั้นได้ด าเนินการวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้พ้ืนฐานที่ได้จัดเตรียม แล้วท าการตรวจแบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน น าผลที่ได้จากการวัดความรู้พ้ืนฐานมาวิเคราะห์ ว่ามี
จ านวนนักเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์กี่คน เพ่ือจะได้แบ่งกลุ่มนักเรียนในการปรับความรู้พ้ืนฐาน ได้ผลการวัดความรู้พ้ืนฐานแล้ว ได้
น าข้อมูลมาวางแผนปรับพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยใช้รูปแบบของการจัดกิจกรรม การใช้สื่ออุปกรณ์ของจริง การลงมือ
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ปฏิบัติด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติให้บ่อยครั้ง จากนั้นได้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในขณะที่ท าการปรับพ้ืนฐาน เช่น กิจกรรมที่ใช้ปรับความรู้
พ้ืนฐานเหมาะสมหรือไม่ เวลา การใช้สื่ออุปกรณ์ รวมทั้งพฤติกรรมของนักเรียนขณะด าเนินการปรับความรู้พ้ืนฐานและได้วิเคราะห์ผล
ของการปรับความรู้พ้ืนฐาน ว่านักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ปรับความรู้พื้นฐานมากเพียงพอที่จะเรียนเนื้อหาในบทเรียน
ใหม่หรือไม่ ถ้านักเรียนคนใดมีความรู้ยังไม่เพียงพอหรือไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ต้องปรับความรู้พ้ืนฐานจนกว่านักเรียนจะมีพ้ืนฐานเพียง
พอที่จะเรียนเนื้อหาในบทเรียนใหม่ 

2.2 สอนเนื้อหาใหม ่/ ซ่อมเสริม 
วางแผนการสอนเนื้อหาใหม่ โดยน าผลการปรับความรู้พื้นฐาน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาช่วยในการวางแผนในการ

สอนเนื้อหาใหม่ ได้ด าเนินการสอนเนื้อหาใหม่ และระหว่างด าเนินการสอนครูได้สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน ครูได้ด าเนินการ
วัดผลหลังการสอนโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ รวมทั้งแบบทดสอบเมื่อจบเนื้อหา เพ่ือตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกด้านการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกต่อการเรียนการสอนรวมทั้งพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนแต่ละเนื้อหาครูได้น าผลการวัดความรู้เนื้อหาใหม่มาวิเคราะห์
รายละเอียดว่ามีนักเรียนผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์จ านวนกี่คน นักเรียนส่วนใหญ่ท าผิดพลาดในประเด็นใด เพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ และน าผลที่ได้ไปวางแผนในการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมแก่นักเรียนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ 

2.3 ทดสอบ / ซ่อมเสริม 
เมื่อเรียนเนื้อหาใหม่เสร็จแล้วท าการทดสอบเมื่อจบบทเรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังจบบทเรียน น าผลที่ได้มาท าการ

วิเคราะห์ผลการทดสอบว่ามีนักเรียนสอบผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเท่าใด นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบได้จัดให้มีการ
เรียนซ่อมเสริมจนนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกคน 
3. ขั้นทบทวนประเมินวงจรเพื่อปรับแผน (Reflect or Review and Evaluate Cycle) 

การประเมินผลการทดสอบเมื่อจบบทเรียนได้พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการสอนทุกขั้นตอนจาก
บันทึกท่ีได้รวบรวมไว้ แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้นั้นมาปรับแผนการสอนในครั้งต่อไป 

 

ผลการวจิัย 

1. ขั้นวางแผน (Plan) ประกอบด้วย 
1.1 ส ารวจหรือหาปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา จากการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนท าให้พบที่มาของปัญหาสาเหตุและ

วิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ต่างกัน 
 
2. นักเรียนขาดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

 
- นักเรียนมีระดับความสามารถ
และศักยภาพท่ีแตกต่างกัน 
 
- นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝน 
และไม่ปฏิบัติกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 
 

 
- ตรวจสอบพื้นฐานและปรับความรู้พ้ืนฐาน
นักเรียนให้มีความใกล้เคียงกัน  
 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ  
- ใช้กิจกรรมการสอนที่มีสื่ออุปกรณ์กระตุ้น
เร้าความสนใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
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3.นักเรียนมีพฤติกรรมในชั้น
เรียน 
ที่แตกต่างกัน 
 
 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 

- นักเรียนขาดความมั่นใจใน
ตนเอง เช่น กลัว ไม่กล้าตอบ
ค าถาม ไม่ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 
 
- วิธีการสอนและกิจกรรมไม่
น่าสนใจ 
 

- ครูควร ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึง   
- ควรมีการเสริมแรงทางบวกแก่นักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจและม่ันใจใน
การร่วมกิจกรรม 
 
- สร้างข้อตกลงร่วมกันเพ่ือมีแนวทาง
ปฏิบัติแนวเดียวกัน 
- ครูควรปรุงปรุงวิธีการสอนให้มีความ
น่าสนใจ 
- สร้างแรงจูงใจโดยการเสริมแรงทางบวก
ในการเรียน 

ครูผู้สอน 
1. ขาดเทคนิควิธีการสอนที่ดี 
 
 
 
2. ขาดสื่ออุปกรณ์การสอน
และสื่อบางชิ้นไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 
3. ขาดการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
 
ปัญหาด้านอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปกครอง 
- การดูแลเอาใจใส่ของ 
ผู้ปกครองแตกต่างกัน 

 
- ครูไม่เตรียมการสอน 
- ครูไม่ได้ใช้การสอนที่ยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
 
- สื่ออุปกรณ์บางชนิดมีจ ากัด 
- ไม่มีเวลาจัดท าสื่ออุปกรณ์ 
 
 
- ครูไม่มีเวลาจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ 
เช่น มุมสื่ออุปกรณ์    ป้ายนิเทศ 
มุมคณิตศาสตร์ 
 
 
 
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
นักเรียน 
 

 
- ครูควรเตรียมการสอนทุกครั้ง 
- ครูควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
 
- ครูควรจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เพียงพอ
ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ควรมีการจัดท าระเบียนสื่ออุปกรณ์ 
 
- ครูควรจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มี
ความน่าสนใจ นักเรียนสามารถเข้าไปใช้
อุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ 
 
 
 
 
- ครูควรปรึกษาปัญหาร่วมกับผู้ปกครองใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องการดูแลนักเรียน
ร่วมกัน 

 
1.2 วางแผนการสร้างเครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล ครูได้จัดเตรียมและสร้างเครื่องมือในการวิจัยสื่อและอุปกรณ์การ

สอน 
1.3 ท าแผนการสอนและปรับแผนการสอน 
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2. ขั้นปฏิบัติและรวบรวมข้อมูล (Act and Observe)  
2.1 ปรับพื้นฐาน / ผลการปรับความรู้พื้นฐาน พบว่า ในการวัดความรู้พ้ืนฐาน มีนักเรียน 17-23  คน ไม่ผ่านเกณฑ์การวัด

ความรู้พ้ืนฐาน ต้องได้รับการปรับพ้ืนฐานต่อไป ครูได้น าผลจากการวัดความรู้พ้ืนฐานมาวิเคราะห์ความผิดพลาด พบดังนี้ คือ ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความรอบคอบในการท าแบบทดสอบและพ้ืนฐานความรู้ไม่ดีพอ 

การปรับความรู้พื้นฐาน ครูได้วางแผนการปรับพื้นฐานในเรื่องการคูณดังนี้ 
1. การคูณ แบ่งเป็นกลุ่มละ 3คน ฝึกนับเพ่ิมจากของจริง นับเพ่ิมทีละ 1-10 จนคล่อง จากนั้นฝึกปฏิบัติจากการดู

รูปภาพ แล้วท าแบบฝึกทักษะการคูณ มีครูและเพ่ือนนักเรียนที่เรียนเก่ง คอยอธิบายดูแลในการท าแบบฝึกทักษะ หรือมีปัญหาในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม 

2. โจทย์การคูณ โดยฝึกท่องสูตรคูณและสอนสาธิตประกอบการอธิบาย ให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณโดยดูจากตาราง  
แล้วแบ่งกลุ่มให้ฝึกปฏิบัติจากเกมการคูณเลข ฝึกการคูณเลขตามแผนผังการคูณ โดยมีครูผู้ฝึกเป็นเพ่ือนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
หาผลคูณ และคอยดูแล และให้ฝึกการหาผลคูณจากโจทย์ที่ครูก าหนดให้ แล้วจึงสรุปเป็นหลักการคูณเพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
มากขึ้น   

ผลการปรับพ้ืนฐานนักเรียนที่เข้ารับการปรับพ้ืนฐานในเนื้อหา เรื่องการคูณ โจทย์การคูณ นักเรียนสามารถผ่านการ
ปรับพ้ืนฐาน มีนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียน 1 คน ในระหว่างที่ปรับพ้ืนฐานด้านการอ่านการเขียน นักเรียนยังไม่
สามารถอ่านและเขียนได้ทั้งหมด แต่นักเรียนสามารถตอบค าถามจากครูได้ถูกต้อง แสดงถึงความสามารถท่ีจะผ่านการปรับพื้นฐาน 

2.2 สอนเนื้อหาใหม่ ได้ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่เตรียมไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน    

- ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมอง กิจกรรมสนทนาซักถาม กิจกรรมเกม กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมเพลง ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมของสมองให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยมความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สร้างบรรยากาศใน
การเรียนให้น่าสนใจ ตลอดจนสร้างความมั่นใจในเรียนรู้  

2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
กิจกรรมส่วนใหญ่ให้นักเรียนเป็นส่วนร่วมมากที่สุด โดยมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 1.วิธีการสอน 2. 

รูปแบบกิจกรรม 3. การปรับพฤติกรรมและการเสริมแรง 
3. ขั้นการสรุปบทเรียน   

นักเรียนเป็นผู้สรุปบทเรียนร่วมกัน และนักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนด้วยตนเอง         
2.3 ทดสอบ / ซ่อมเสริม ผลการตรวจแบบทดสอบ ผลจากการวัดความรู้เนื้อหาใหม่ สรุปได้ว่า  เนื้อหาในบทเรียนเรื่องการ

คูณ 5 เนื้อหา มีเนื้อหาทีผ่านเกณฑ์ทุกคนจ านวน 2 เนื้อหา ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน ซึ่งนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องได้รับการซ่อมเสริม
ต่อไป 
3. ผลการทบทวนและประเมินเพื่อปรับแผน (Reflect : Review & Evaluate) 

การด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูได้มีการทบทวนและประเมินผลในทุกระยะ เพ่ือน าสู่การปรับ
แผนการในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ได้แก่ ผลการทบทวนการด าเนินการ  

ผลการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จากการตอบแบบสอบถามเมื่อจบบทเรียน พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.74 นักเรียนชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสนุกสนาน อยากร่วม
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างด าเนินการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ 
- นักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูได้จัดขึ้น 
- นักเรียนท างานสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น มีความเพียรพยายามในการท างานรู้จักการปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของ
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ตนเองให้ดีขึ้น       
- นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน หลังจากสร้างข้อตกลงหรือกฎกติกาต่าง ๆ ร่วมกันในห้องเรียน 
- นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในเรื่อง การซักถาม การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น 
- นักเรียนสามารถท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ ภายในกลุ่ม รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืนในการที่จะดูแล อธิบาย ให้ความ

ช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนอ่อน 
 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. การสอนทักษะการคิดค านวณ ควรฝึกปฏิบัติจากของจริง การสัมผัสจับต้อง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และฝึกปฏิบัติจากการ
ท าแบบฝึกทักษะต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดความช านาญ 

2. การให้แรงเสริมทางบวกแก่นักเรียนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและควรกระท ามากในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง  เพราะการ
เสริมแรงเป็นการให้ก าลังใจแก่นักเรียน ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความส าเร็จ 

3. กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียน ควรเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนให้ความสนใจ ไม่ควรซ่อมเสริมเฉพาะนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่
ควรมีการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่ขาดเรียน และไม่เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนที่มีความสนใจจะเรียนซ่อมเสริมเพ่ือเป็น
การทบทวน จะท าให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการสอนซ่อมเสริม 

4. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ บูรณาการเข้ากับวิชาอ่ืน ๆ หรือสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกัน 
ฝึกให้นักเรียนได้มีโอกาสเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ ที่น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

 


