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บทคัดย่อภาษาไทย 

58263304 : หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

นางสาว ชนิดา จ าปาอ่อน: การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 
รองศาสตราจารย์ ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  2)เพื่อศึกษา
พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 23 คน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เคร่ืองมือที่ใช้ใน
งานวิจัย ได้แก ่1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. และทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
dependent 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58263304 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
Keyword : LEARNING MANAGEMENT/ MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY 

MISS CHANIDA JAMPAON : THE LEARNING MANAGEMENT OUTCOME OF 
REALISTIC MATHEMATICSEDUCATION (RME)  FOR PROMOTING MATHEMATICAL 
PROBLEMSOLVING ABILITY FOR  MATHAYOMSUKSA  6 STUDENTS THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR ISARET PIPATMONGKOLPORN, Ed.D. 

The purposes of this research were 1) To compare the student’s learning 
achievement of mathematical skills before and after learning by using Realistic 
Mathematics Education,2) To study the development of mathematical problem-solving 
ability by using Realistic Mathematics Education, and 3) To study the satisfaction of 
Mathayomsuksa 6 students after learning through Realistic Mathematics Education. The 
sample group in this research were 23 students in Mathayomsuksa 6/1 at 
Danthaptakoratuppatham School in the first semester of academic year 2019. The research 
tools included 1) The Mathematics lesson plan in topic The Basic Data Analysis, 2) The 
Basic Data Analysis’s achievement tests, 3) The Basic Data Analysis’s mathematical 
problem-solving abilities test, and 4) The satisfaction questionnaire of students toward the 
Realistic Mathematics Education. The data were analyzed by means ), standard deviation 
(S.D.), and t-test dependent sample. 

The results found that: 

1. Mathayomsuksa 6 students who received the learning by using Realistic 
Mathematics Education got the post-test score higher than pre-test score with statistical 
significance at 0.05, 

2. After learning by using Realistic Mathematics Education, the development of 
mathematical problem-solving ability of Mathayomsuksa 6 students was at the good level, 

3. The satisfaction of Mathayomsuksa 6 students toward the learning through 
Realistic Mathematics Education was at the high level. 
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ยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน และ ผู้ช่วย
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ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย รวมท้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
มาเรียม นิลพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน เจริญ
ฉิม ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ความกระจ่างและข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งถึงความกรุณา จึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง นางนริศา เทพสวัสด์ิ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเบิกไพร และนางพัชรี หมื่นศรี ครู
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือทุกฉบับ ซึ่งส่งผล
ให้การวิจัยมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท่ีให้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ขอขอบคุณพี่ เพื่อนและน้อง
นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะน าและเป็นก าลังใจตลอดมา 

ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้ก าเนิดชีวิต อบรมเล้ียงดูอย่างดีเสมอมา 
ขอขอบคุณ พี่ๆ น้องๆ และครอบครัวท่ีสนับสนุน คอยให้ก าลังใจ จนสามารถท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในการจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นต้องพัฒนาคนในประเทศให้มีความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งการศึกษาก็เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอย่างมาก ท่ีจะท าให้คนมีความรู้ คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ความรู้เหล่านี้สามารถไปพัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ี
พระราชทานแก่ ครู นักเรียน เนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันท่ี 25 
มีนาคม พ.ศ.2515 ความว่า 

“ความรู้ในวิชาการ เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจะท าให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และท าให้เป็น
คนท่ีมีเกียรติ เป็นคนท่ีสามารถ เป็นคนท่ีจะมีความพอใจได้ในตัวว่า ท าประโยชน์
แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนในส่ิงท่ีตัวจะต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมท่ีดีงาม 
ถ้าได้ท้ังวิชาการ ท้ังความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะท าให้เป็นคนท่ีครบคน ท่ี
จะภูมิใจได้” 

 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงความส าคัญของการศึกษาว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ การอยู่ร่วมกันในสังคม 
ในการจัดการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ยึด
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล
ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
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รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียน การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆ 
และสามารถใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:58-63) 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเห็นคุณค่าของ
ตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนรักการอ่านการเขียนและรักการค้นคว้ามีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการ
คิดการสร้างปัญญาและทักษะในการด าเนินชีวิตมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ส ารวจความถนัดและความในใจ
ของตนเองพัฒนาบุคลิกภาพความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบ อีกท้ังยังให้ความส าคัญ
ต่อความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนมาก จึงได้ก าหนดความสามารถในการคิด เป็นสมรรถนะ
ส าคัญหนึ่งท่ีต้องพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิด ในการพัฒนาตนเองและ
กระบวนการเรียน จะเห็นได้ว่า การศึกษาไทยได้ให้ความสนใจและความส าคัญของการคิดเป็นอย่าง
มาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:81-83)  

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังมีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบท าให้สามารถคาดการณ์วางแผน
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:56) เป็นศาสตร์ท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนหาวิธีและกระบวนการคิดเพื่อให้มีองค์ความรู้และหลักการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ แล้วน า
ความรู้และหลักการไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงจนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 2553:13) ซึ่งจะก่อให้เกิดศาสตร์
อื่นๆ ตามมา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนั้น มีเป้าหมายท่ีส าคัญอยู่
สองประการ คือ 1)ให้นักเรียนรู้จักวิธีคิด 2)ให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวันได้ เครื่องมือหรือวิธีการที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายท้ัง
สองประการนั้นคือการฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา แต่ผลการส ารวจสาเหตุท่ี
เด็กไทยอ่อนคณิตศาสตร์พบว่าเด็กไทยขาดทักษะการใช้ความคิดรวบยอดและทักษะการแก้ปัญหา
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551:3) ในการจัดการเรียนการสอนปัญหาคือ
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นักเรียนไม่ชอบคิดและขาดทักษะการแก้ปัญหาไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ ซึ่ง
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในช้ันเรียนนี้จะเป็นรากฐานส าคัญน ามาสู่การพัฒนาวิธีการคิดและ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา จากปัญหาท่ีนักเรียนขาดกระบวนการคิดแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน แต่จะแก้ปัญหาโดยการเลียนแบบจากครู อีกท้ังนักเรียน
ยังไม่สามารถน าคณิตศาสตร์ท่ีเรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การเดินทาง การประเมิน
สถานการณ์ การตัดสินประเด็นปัญหา ฯลฯ ซึ่งความรู้คณิตศาสตร์สามารถเข้ามาช่วยท าให้การมอง
ประเด็น การตั้งปัญหา หรือการแก้ปัญหามีความชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้คณิตศาสตร์ดังกล่าวนั้น แม้ต้อง
มีรากฐานมาจากทักษะคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนอีกท้ังแบบฝึกคณิตศาสตร์ท่ีเรียนในโรงเรียนจะเป็น
การจ ากัดเนื้อหาวิชา โดยไม่ได้ค านึงถึงความเป็นจริงมากนัก แต่การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
นักเรียนต้องรู้ จักสถานการณ์ หรือส่ิงแวดล้อมของปัญหา ต้องเลือกตัดสินใจว่าจะใช้ความรู้
คณิตศาสตร์อย่างไร หากปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการแก้ไขย่อมส่งผลต่อการศึกษา และส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
โดยเฉพาะทักษะการเช่ือมโยงกับชีวิตจริง สอนโดยใช้สถานการณ์จริงมาเช่ือมโยงกับคณิตศาสตร์ 
และสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาบริบทท่ีเหมาะสม การน าปัญหาหรือ
สถานการณ์ในโลกความจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างจริงจัง โดยการจัดการเรียนการสอน
ของครูมีบทบาทส าคัญยิ่งในการสร้างเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนเพื่อน าไปสู่การ
น าไปใช้ในชีวิตจริงและ Martin (2007:30) ได้กล่าวว่าการไม่รู้คณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นผลมาจากเนื้อหา
ท่ีสอนแต่มาจากวิธีที่ครูใช้สอน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบท่องจ ากฎหรือสูตรท่ีไม่เช่ือมโยง
กับชีวิตจริงและประสบการณ์ของนักเรียนไม่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้นครูจึง
ต้องแสวงหาแนวทางวิธีการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 

แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง(Realistic Mathematics Education 
: RME)  เป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับการสอนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในโลกความจริงซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดว่าคณิตศาสตร์เป็น
กิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ ไม่ได้เป็นเพียงวิชาท่ีถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ แต่การเรียนคณิตศาสตร์ควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจุดเน้นของการศึกษาคณิตศาสตร์
จึงไม่ได้อยู่ ท่ีระบบของคณิตศาสตร์ท่ีถูกสร้างไว้อย่างดีแล้วแต่อยู่ ท่ีกิจกรรมและการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ (Van den Heuvel-Panhuizen, 2000:3) กิจกรรมคณิตศาสตร์หรือการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ประกอบด้วยกิจกรรมในการแก้ปัญหา การมองปัญหา และการสร้างเนื้อหาวิชา 
(Gravemeijer, 1997:320) การน าแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงมาใช้นั้น จะ
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ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงชีวิตจริง (Realistic Problem Solving) ซึ่งใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง สรุป
ได้ 3 ขั้นตอน (วิชัย เสวกงาม, 2558:49) ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การบรรยายปัญหาเชิงชีวิตจริงให้เป็น
แบบแผนทางคณิตศาสตร์มากขึ้น อาจท าให้ปัญหาอยู่ในรูปแบบท่ีง่ายขึ้น หาความสัมพันธ์ และเน้น
ความส าคัญหลักและรอง ท่ีจะน ามาซึ่งค าตอบให้ชัดเจน ขั้นตอนท่ี 2 การแก้ปัญหาท่ีมาจากการ
พิจารณาส่ิงส าคัญและตัดส่ิงไม่ส าคัญออกเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นแบบแผนและมีความซับซ้อนท่ีมา
จากปัจจัยในชีวิตจริงให้น้อยลง ขั้นตอนท่ี 3 การแปลงค าตอบเชิงคณิตศาสตร์ให้กลับไปสู่บริบทของ
ชีวิตจริง ซึ่งค าตอบท่ีได้มานั้นจะมาจากการตัดรายละเอียดบางอย่างในชีวิตจริงออก ดังนั้นจึงต้อง
แปลงค าตอบเชิงคณิตศาสตร์ให้กลับไปสู่ชีวิตจริงอีกครั้ง ท้ังนี้มีความเป็นไปได้ว่าปัญหาเชิงชีวิตจริง
ดังกล่าว อาจปฏิเสธค าตอบเชิงคณิตศาสตร์ก็ได้ ซึ่งการสอนตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงนั้นจะเริ่มต้นท่ีบริบทในชีวิตจริง และพัฒนาทีละน้อยไปสู่สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นแบบแผน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนก่อนการ
สร้างความเป็นแบบแผน และได้ส ารวจ ค้นพบคณิตศาสตร์ท่ีมีความเป็นแบบแผนมากขึ้นตามล าดับ
ขั้นตอน 

แนวคิดหลักของการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง คือ การให้นักเรียนได้คิดค้น
คณิตศาสตร์ภายใต้การแนะน าของครู โดยน าปัญหาหรือสถานการณ์ในโลกจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเรียนรู้และการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นบริบทท่ีนักเรียนมีความผูกพัน คุ้นเคย และ
สามารถเข้าใจสถานการณ์ปัญหาได้ดี และมีความหมายต่อนักเรียน นักคณิตศาสตร์ได้คิดค้น
คณิตศาสตร์ขึ้นมาให้นักเรียนพัฒนาและใช้โมเดลแบบไม่เป็นทางการท่ีสร้างขึ้นเองในการแก้ปัญหา 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบแผนพัฒนาขึ้นจากความรู้แบบไม่เป็นทางการของนักเรียนผ่านการ
แนะน าของครูและการท างานหรืออภิปรายร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระดับ
ความรู้ความเข้าใจท่ีสูงขึ้น (Freudenthal, 1991 อ้างถึงใน Doorman and other, 2007: 406; 
Gravemeijer, 1997:322-327) ดังนั้นการเรียนคณิตศาสตร์จึงต้องเริ่มต้นจากครูน าเสนอปัญหาใน
บริบทชีวิตจริงท่ีมีความเหมาะสมและมีขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายวิธี ครูให้ค าแนะน าและ
อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนในระหว่างการแก้ปัญหา จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายและ
เปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับเพื่อนร่วมช้ัน แล้วครูให้ปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันอีก เมื่อ
นักเรียนได้แก้ปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบไม่เป็นทางการของนักเรียน
จะถูกแปลให้เป็นขั้นตอนท่ีเป็นแบบแผนมากขึ้น ในการเรียนการสอนนี้ การอภิปรายมุ่งเน้นท่ีความ
ถูกต้องของค าตอบ ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา และการตีความเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา(Gravemeijer, 1997:322-327) 
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงมี
ความแตกต่างจากการสอนแบบด้ังเดิม ดังท่ี Gravemejer (1997:330-331) ได้กล่าวไว้ว่ามีความ
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แตกต่างกันท่ีวิธีในการประยุกต์ใช้ และ Meyer (2001:239) กล่าวว่า ต่างกันท่ีจุดเริ่มต้นของการเรียน
การสอน วิธีการเชิงการประมวลผลข้อมูลข่าวสารหรือวิธีการแบบด้ังเดิมมองว่าคณิตศาสตร์เป็นระบบ
ซึ่งถูกสร้างขึ้นไว้เรียบร้อยแล้ว และสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามลักษณะท่ัวไปของมโนทัศน์และขั้นตอน
วิธีการ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ถูกแบ่งเป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเป็นแบบแผน จากนั้นจึง
เรียนการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว เช่น ในการเรียนพีชคณิตการสอนแบบด้ังเดิมจะเริ่มต้นจากการ
บรรยายเนื้อหาท่ีเป็นนามธรรมและเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ สมการและการแก้สมการ หลังจากท่ี
นักเรียนได้ฝึกการแก้สมการจนช านาญแล้วนักเรียนก็จะประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ในการ
แก้ปัญหาเชิงบริบท นั่นคือการเรียนการสอนเริ่มต้นจากความเป็นนามธรรมแล้วจึงไปสู่การประยุกต์ใช้
ท่ีเป็นรูปธรรม แต่ในการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงนั้นมี
ขั้นต้อนกลับกัน นั่นคือคณิตศาสตร์เริ่มต้นในบริบท และพัฒนาทีละน้อยไปสู่สัญลักษณ์ท่ีเป็นแบบแผน 
การเปล่ียนแปลงนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่มีความหมาย
ในขั้นก่อนการสร้างความเป็นแบบแผน นักเรียนจะได้ส ารวจและค้นพบคณิตศาสตร์ท่ีมีความเป็นแบบ
แผนมากขึ้นผ่านล าดับข้ันตอนการเรียนการสอน 

 จากหลักการของแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงท่ีได้กล่าวข้างต้นมีความ
สอดคล้องกับการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เนื่องจากเป็นการ
น าคณิตศาสตร์ในบริบทท่ีนักเรียนมีความคุ้นเคย มีประสบการณ์ และมีความหมายต่อนักเรียนมา
เช่ือมโยงและบูรณาการกับคณิตศาสตร์ และสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาในบริบท
ท่ีเหมาะสม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการของการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง คือการ
น าปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการพัฒนามโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  

 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนควรได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้ 
และทักษะกระบวนการ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด
เป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเรี ยนท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา มองหาสาเหตุของปัญหาและผลท่ี
จะเกิดขึ้นจากปัญหานั้น สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551:6) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิด
ท่ีหลากหลาย และมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจน
เป็นพื้นฐานท่ีผู้เรียนสามารถน าติดตัวไปตลอดชีวิต ผู้วิ จัยจึงสนใจท่ีจะน าแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน า
ความรู้คณิตศาสตร์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะสามารถพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีมีจุดเน้น คือ การพัฒนามโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์จากปัญหาในบริบทชีวิตจริง ให้นักเรียนได้คิดค้นคณิตศาสตร์ภายใต้การแนะน าของ
ครู โดยน าปัญหาหรือสถานการณ์ในโลกจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการพัฒนามโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นบริบทท่ีนักเรียนมีความผูกพัน คุ้นเคย และสามารถเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
ได้ดี และมีความหมายต่อนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ซึ่งแนวคิดนี้มีความ
เหมาะสมกับการสอนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในโลกจริง และเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง มีความยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน และ
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้สถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจริงในบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 
รวมท้ังได้ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไปพร้อมกับการเรียนรู้โดยได้ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ส าหรับข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
คือ ขั้นท่ี 1ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริง โดยให้นักเรียนระบุและน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาท่ีมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับหัวเรื่องทางคณิตศาสตร์ ขั้นท่ี 2ขั้นคิดค้นและ
วางแผน โดยเน้นให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลของปัญหา ประเมินสถานการณ์ปัญหา เพื่อน าไปสู่การ
วางแผนแก้ปัญหาโดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก และกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ขั้นท่ี 3ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการเสนอวิธีการแก้ปัญหาและ
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้ันตอนหรือวิธีการแก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย โดย
เน้นให้นักเรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ค าตอบของตนเอง และร่วมกันอภิปรายความถูกต้องของ
ขั้นตอน การตีความสถานการณ์ พร้อมท้ังเปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับเพื่อนและตัดสินใจ
ค าตอบของตนเอง ขั้นที่ 4ขั้นสร้างความเป็นแบบแผน เป็นขั้นของการเสนอปัญหาท่ีมีความคล้ายคลึง
กันหลายๆ ปัญหา แล้วอภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ในการตรวจสอบและพัฒนาความคิด
ทางคณิตศาสตร์หรือกระบวนการแก้ปัญหาท่ีแฝงอยู่ ขั้นท่ี 5ขั้นประเมินและประยุกต์ใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ เป็นขั้นการติดตามผลการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นให้
นักเรียนฝึกฝนและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 จากหลักการแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ค าถามของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2. พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริ งมีพัฒนาการ
เพิ่มข้ึนหรือไม่ และอยู่ในระดับใด 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง อยู่ในระดับใด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา

คณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

1. ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริง 

2. ขั้นคิดค้นและวางแผน 

3. ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 

4. ขั้นสร้างความเป็นแบบแผน 

5. ข้ันประเมินและประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา

คณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงมีพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นและอยู่ใน
ระดับดี 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนด่านทับ

ตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 47 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท่ีได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
จ านวน 1 ห้องเรียน 23 คน ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  

2. ตัวแปรท่ีจะศึกษา 
ตัวแปรท่ีจะศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
2.1 ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัด

การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่  

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัด

การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
3. ระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 โดยใช้เวลาสอน 6 สัปดาห์ๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. คณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง หมายถึง แนวคิดในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีน า
ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการพัฒนามโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์  และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นด้วยการลงมือปฎิบัติ เน้นกิจกรรมและ
กระบวนการของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ภายใต้การแนะน าของครู ซึ่ งจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้
ความเข้าใจท่ีสูงขึ้น 

2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง หมายถึง 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1) ขั้น
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริง โดยให้นักเรียนระบุและน าเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีมี
ความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับหัวเรื่องทางคณิตศาสตร์ 2) ขั้นคิดค้นและวางแผน โดยเน้นให้นักเรียน
รวบรวมข้อมูลของปัญหา ประเมินสถานการณ์ปัญหา เพื่อน าสู่การวางแผน แก้ปัญหาโดยครูเป็นผู้ให้
ค าแนะน า อ านวยความสะดวก และกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 3) ขั้น
ด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการเสนอวิธีการแก้ปัญหา และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนหรือ
วิธีการแก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและค าตอบของตนเอง และร่วมกันอภิปรายความถูกต้อง ประสิทธิภาพของขั้นตอน และ
การตีความสถานการณ์ปัญหา พร้อมท้ังเปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับเพื่อนและตัดสินค าตอบของ
ตนเอง 4) ขั้นสร้างความเป็นแบบแผน เป็นขั้นของการน าเสนอปัญหาท่ีมีความคล้ายคลึงกันหลายๆ 
ปัญหา และอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อน าไปสู่การค้นหาแบบแผน และพัฒนามโนทัศน์และ
ขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาท่ีมีความคล้ายคลึงกันหลายๆ 
ปัญหา แล้วอภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ในการตรวจสอบและพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร์หรือกระบวนการแก้ปัญหาท่ีแฝงอยู่ 5) ขั้นประเมินและประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 
เป็นขั้นตอนการติดตามผลและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นให้
นักเรียนฝึกฝนและประยุกต์ใช้มโนทัศน์และขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ และในชีวิตจริง 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้ความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินค่า หลังการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งเป็นแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น  
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4. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างจัดการเรียนรู้ เมื่อก าหนดสถานการณ์ปัญหาให้ 
นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความคิด ทักษะ หลักการและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาจากการแสดงวิธีหาค าตอบ ด้วยการเขียนตอบในแบบทดสอบอัตนัย จาก
สถานการณ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดขึ้น และวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทา งคณิตศาสตร์ 4 ด้าน            
1) ความเข้าใจปัญหา คือความสามารถในการหาว่าโจทย์ก าหนดอะไรมาให้ ต้องการทราบอะไรและ
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 2) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา คือความสามารถในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมพร้อมท้ังล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง  3) การใช้วิธีการแก้ปัญหา คือ
ความสามารถในการแสดงวิธีท าและค านวณได้ถูกต้องตามขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีวางไว้ และ 4) การ
สรุปค าตอบ คือความสามารถในการพิจารณา ความสมเหตุสมผลในการแสดงค าตอบและการสรุป
ความหมายของค าตอบ 

5. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ด้านบรรยากาศ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

6. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนด่านทับตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ครูได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิต
จริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงท่ีสูงขึ้น  

3. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงสูงขึ้น  
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง
กับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ
ดังนี้  

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

 2.1 จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร์ 

 2.2 ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตร์ 

 2.3 วิธีการสอนคณิตศาสตร์ 

 2.4 การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 

 2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

3. การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

 3.1 ความเป็นมาของแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

 3.2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการส าคัญของการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง 

 3.3 การน าการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 4.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 4.2 การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

4.3 การวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1 งานวิจัยในประเทศ 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีคว ามคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนี้ 

1. จ านวนและการด าเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 
สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
จ านวนและการใช้จ าวนในชีวิตจริง 

2. การวัด ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตร และความจุ เงินและเวลา หน่วยวัด  
ระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และ
การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

3. เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ  
และสามมิติ การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต 
(geometric transformation) ในเรื่องการเล่ือนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection)  
และการหมุน (rotation) 
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4. พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต และการด าเนินการของเซต  
การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรม
เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การ
ก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการ
กระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น  
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การให้
เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปี 6 
1. มีความคิดท่ีรวบยอดเกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง จ านวนจริงท่ี

อยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ หา
ค่าประมาณของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูปเลขยกก าลังโดยใช้วิธีการ
ค านวณท่ีเหมาะสมและสามารถน าสมบัติของจ านวนจริงไปใช้ได้  

2. น าความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้คาดคะเนระยะทาง ความสูง และแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการวัดได้ 

3. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซต การด าเนินการของเซต และใช้ความรู้เกี่ยวกับแผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์แสดงเซตไปใช้แก้ปัญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผล 

4. เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้ 
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สามารถใช้ความสัมพันธ์และ

ฟังก์ชันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
6. เข้าใจความหมายของล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต และสามารถหาพจน์ท่ัวไปได้  

เข้าใจความหมายของผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก 
n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและน าไปใช้ได้ 

7. รู้และเข้าใจการแก้สมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง รวมท้ังใช้กราฟของ
สมการ อสมการ หรือฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
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8. เข้าใจวิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่าย เลือกใช้ค่ากลางได้เหมาะสมกับข้อมูลและ
วัตถุประสงค์ สามารถหาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็น
ไทล์ของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจ 

9. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สามารถใช้
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานการณ์          
ต่าง ๆ ได้ 

10. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และ
น าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

สาระการเรียนรู้  

ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
สามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตและพัฒนาคุณภาพสังคมไทยให้ดีนั้น
ผู้จัดควรค านึงถึงความเหมาะสมและจ าเป็นในหลายๆด้านการจัดสาระการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ท่ี
ก าหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคนไว้ดังนี้ 

สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 

สาระท่ี 2 การวัด 

สาระท่ี 3 เรขาคณิต 

สาระท่ี 4 พีชคณิต 

สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู้  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ในแต่ละสาระการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคนไว้ดังนี้ 

สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิต
จริง 
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มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 

สาระที่ 2 การวัด 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 

มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

สาระที่ 3 เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

สาระที่ 4 พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์  สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้
แก้ปัญหา 

 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
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สาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดท าหน่วยการเรียนรู้
คณิตศาสตร์พื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ รวม 40 ช่ัวโมง  

หน่วยที่ 1 สถิติและข้อมูล    จ านวน 15 ช่ัวโมง 

หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น   จ านวน 25 ช่ัวโมง 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้เลือกหน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ดังนี้ 

มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ม.4-6/2 หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล 

ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างหน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ล าดับที่ สาระการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

1 การแจกแจงความถ่ีของข้อมูล 6 

2 การวัดค่ากลางของข้อมูล 6 

3 การวัดการกระจายของข้อมูล 4 

รวม 16 

 

การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร์ 

จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร์  

ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั้น นอกจากครูผู้สอน
ต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้วครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการสอน
คณิตศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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ยุพิน พิพิธคุณ (2545 :2-9) ได้กล่าวว่า การสอนนั้นครูผู้สอนจะต้องรู้จิตวิทยาในการสอนจึง
จะท าให้การสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จิตวิทยาบางประการท่ีครูผู้สอนควรทราบ ดังนี้  

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) นักเรียนย่อมมีความแตกต่างกัน
ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และลักษณะนิสัย ดังนั้น ในการจัดการเรี ยนการสอนครูจึงต้อง
ค านึงถึงเรื่องนี้ โดยท่ัวไปครูมักจะจัดช้ันเรียนคละกันไปโดยมิได้ค านึงถึงว่านักเรียนนั้นมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ผลการสอนไม่ดีเท่าท่ีควร ในการจัดช้ันเรียนครูควรจะค านึงถึงส่ิงดังต่อไปนี้  

1.1 ความแตกต่างกันของนักเรียนภายในกลุ่มเดียวกัน เพราะ นักเรียนมีความ
แตกต่างกันทางด้านร่างกาย ความสามารถ บุคลิกภาพ ครูจะสอนให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้ ครู
ต้องศึกษาดูว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีปัญหาอย่างไร  

 1.2 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของนักเรียน เช่น ครูอาจจะแบ่งนักเรียนออกตาม
ความสามารถ ว่านักเรียนมีความเก่ง อ่อน ต่างอย่างไรเมื่อครูทราบแล้วก็จะได้สอนให้นักเรียน
สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนเหล่านั้น 

2. จิตวิทยาในการเรียนรู้ (Psychology of Learning) 

การสอนนักเรียนนั้นก็เพื่อจะให้เกิดการพัฒนาขึ้น ครูจะต้องเลือกอยู่เสมอจะต้องท าให้
นักเรียนพัฒนาไปสู่จุดประสงค์ท่ีต้องการอย่างไร นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ก็ ต่อเมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดังนี้  

 2.1 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เมื่อนักเรียนได้รับประสบการณ์หนึ่งเป็นครึ่งแรก
เขาก็มีความอยากรู้อยากเห็น และอยากจะคิดจะท าให้ได้ วิธีการคิดนั้นอาจจะเป็นการลองผิดลองถูก
แต่เมื่อเขาได้รับประสบการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง เขาจะสามารถตอบโต้แสดงว่าเขาเกิดการเรียนรู้  

 2.2 การถา่ยทอดการเรียนรู้  

2.2.1 นักเรียนจะได้รับการถ่ายทอดการเรียนรู้ ก็ต่อเมื่อเห็นสถานการณ์ท่ี
คล้ายคลึงกันหลายๆ แบบ  

2.2.2 ครูควรจะฝึกนักเรียนให้รู้จักสังเกตรูปแบบของส่ิงท่ีคล้ายคลึงกัน
แล้วเขาก็สามารถสรุปว่าแบบนั้นเป็นอย่างไร  

2.2.3 รู้จักน าเรื่องท่ีเคยเรียนแล้วในอดีตมาเปรียบเทียบหรือใช้กับเรื่องท่ี
จะต้องเรียนใหม่  

2.2.4 ควรให้นักเรียนได้เรียนอย่างประสบความส าเร็จเป็นเรื่องๆเพราะถ้า
เขาท าเรื่องใดเสร็จเขาก็จะสามารถถ่ายทอดไปยังเรื่องอื่นได้ ดังนั้นครูควรพยายามให้นักเรียน
สามารถสรุปได้ด้วยตนเองจะท าให้เขาเข้าใจและจ าได้นาน เมื่อเขาจ าได้เขาก็จะน าไปใช้กับเรื่องอย่าง
อื่นๆ ได้  
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2.2.5 การถ่ายทอดการเรียนรู้จะส าเร็จผลมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของครู ดังนั้น ครูจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าจะสอนอะไรและสอนอย่างไร การสอน
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดการเรียนรู้นั้น ควรจะยึดหลักการให้นักเรียนเกิด มโนมติด้วยตนเองและ
น าไปสู่ข้อสรุปได้ นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อสรุปนั้นไปใช้ ครูควรจะเน้นในขนาดท่ีสอนและแยกแยะ 
ให้เรียนถึงองค์ประกอบในเรื่องท่ีก าลังเรียน ครูควรฝึก นักเรียนให้รู้จักใช้หลักการจากเรื่องท่ีเรียนจบ
ไปแล้วในสถานการณ์ท่ีมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันแต่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ครูจะต้องใช้กลวิธีหลายๆอย่าง
ในการด าเนินการสอน  

  2.3 ธรรมชาติของการเกิดการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้นั้นนักเรียน
จะต้องรู้เรื่องดังต่อไปนี้  

  2.3.1 จะต้องรู้จักจุดประสงค์ในการเรียนในบทเรียนแต่ละบทนั้นนักเรียน
ก าลังต้องการเรียนอะไร นักเรียนสามารถปฏิบัติหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างไร   
  

2.3.2 นักเรียนจะต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อความในแต่ละลักษณะท่ีเป็นแบบ
เดียวกันหรือเปรียบเทียบการเพื่อน าไปสู่การค้นพบ  

2.3.3 นักเรียนจะต้องรู้จักสัมพันธ์ความคิด ครูผู้สอนจะต้องพยายามสอน
ให้นักเรียนรู้จักสัมพันธ์ความคิด เมื่อสอนเรื่องหนึ่งท่ีควรพูดถึงเรื่องท่ีต่อเนื่องกันเช่นจากทบทวนเรื่อง
เส้นขนาน ครูต้องทบทวนครบทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและจะต้องดูให้เหมาะสมกับเวลา  

2.3.4 นักเรียนจะต้องเรียนด้วยความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้นักเรียน
บางคนจ าสูตรได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้ เรื่องนี้ครูควรจะต้องแก้ไข  

2.3.5 ครูต้องมีปฏิภาณ สมองไว รู้จักวิธีการท่ีจะน านักเรียนไปสู่ข้อสรุปใน
การสอนแต่ละเรื่องนั้น ควรจะได้สรุปบทเรียนทุกครั้ง  

2.3.6 นักเรียนควรจะเรียนรู้วิธีการว่าเรียนอย่างไร โดยเฉพาะการเรียน
คณิตศาสตร์จะมาท่องจ าเหมือนนกแก้วนกขุนทองไม่ได้  

2.3.7 ครูไม่ควรท าโทษนักเรียน จะท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นควรจะ
เสริมก าลังใจให้นักเรียน  

3. จิตวิทยาในการฝึก (Psychology of Drill) การฝึกนั้นเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น ส าหรับนักเรียน 
แต่ถ้าให้ฝึกซ้ าๆ นักเรียนก็จะเกิดการเบื่อหน่าย ครูบางคนคิดว่าการให้นักเรียนได้ฝึกท าโจทย์มากๆ 
จะท าให้นักเรียนท าได้คล่องและจ าสูตรได้ แต่ในบางครั้งโจทย์แบบเดียวกันถ้าให้ท าหลายๆ ครั้ง
นักเรียนก็เบ่ือหน่ายซึ่งครูจะต้องดูให้เหมาะสม การฝึกท่ีมีผลอาจจะพิจารณาดังนี้  
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  3.1 การฝึกจะให้ได้ผลดีต้องเป็นรายบุคคล เพราะค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  

  3.2 ควรจะฝึกไปทีละเรื่อง เมื่อจบบทเรื่องหนึ่ง และเมื่อเรียนได้หลายบทก็ควรจะ
ฝึกรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง  

  3.3 ควรจะมีการตรวจแบบฝึกหัดแต่ละครั้งท่ีให้นักเรียนท าเพื่อประเมินผลนักเรียน
ตลอดจนประเมินผลการสอนของครูด้วย เมื่อนักเรียนท าโจทย์ปัญหาไม่ได้ครูควรจะได้ถามตนเองอยู่
เสมอว่าเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะครูใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ไม่ดีก็ได้อย่าไปโทษนักเรียนฝ่ายเดียว
จะต้องพิจารณาให้รอบครอบ  

  3.4 เลือกแบบฝึกหัดท่ีสอดคล้องกับบทเรียน และให้แบบฝึกหัดพอเหมาะไม่มาก
เกินไป  

  3.5 แบบฝึกหัดท่ีให้นักเรียนท านั้นจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

   3.6 แบบฝึกหัดท่ีให้นักเรียนควรจะฝึกหลายๆ ด้าน ค านึงถึงความยากง่ายเรื่องใด
ควรจะเน้นก็อาจจะให้ท าหลายๆ ข้อ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและท าได้  

   3.7 พึ่งตระหนักอยู่เสมอว่าก่อนท่ีจะให้นักเรียนท าโจทย์นั้น นักเรียนเข้าใจใน
วิธีการท าโจทย์นั้น โดยถ่องแท้อย่าปล่อยให้นักเรียนท าโจทย์ตามตัวอย่างท่ีครูสอนโดยไม่เกิด
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์แต่ประการใด  

  3.8 พึ่งตระหนักอยู่เสมอว่าฝึกอย่างไรนักเรียนจึงจะคิดเป็น ไม่ใช่ติดตามการเรียน
โดยการกระท า (Learning by Doing) ทฤษฎีนี้กล่าวมานานแล้ว โดย จอห์น ดิวอี้  (John Dewey) 
ในการสอนคณิตศาสตร์นั้น ปัจจุบันก็มีการส่ือการเรียนการสอนรูปธรรม มาช่วยมากมาย ครูจะต้อง
ให้นักเรียนได้ลองกระท า หรือปฏิบัติจริงแล้วจึงให้สรุปมโนมติ ครูไม่ควรเป็นผู้บอกเพราะถ้านักเรียน
ได้ค้นพบด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาก็จะจดจ าไปได้นานอย่างไรก็ตามเนื้อหาบางอย่างก็ไม่มีส่ือการ
เรียนการสอนรูปธรรม ครูก็จะต้องให้นักเรียน ฝึกท าโจทย์ปัญหาด้วยตัวเขาเองจนเขาเข้าใจและท าได้ 

4. การเรียนเพื่อรู้ (Mastery Learning) เป็นการเรียนแบบรู้จริง ท าได้จริง นักเรียนนั้นเมื่อ
มาเรียนคณิตศาสตร์ บางคนก็ท าได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีครูก าหนดไว้ แต่บางคนก็ไม่สามารถ
ท าได้ นักเรียนประเภทหลังนี้ควรจะได้รับการสอนซ่อมเสริมให้เขาเกิดการเรียนรู้ เหมือนคนอื่นๆ แต่
อาจจะต้องเสียเวลา ใช้เวลามากกว่าคนอื่นในการท่ีจะเรียนเนื้อหาเดียวกันครูผู้สอนจะต้องพิจารณา
เรื่องนี้ ท าอย่างไรจึงสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ให้ทุกคนได้เรียนรู้จนครบจุดประสงค์การ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้และส าเร็ จตามความประสงค์เขาก็จะเกิดความ
พอใจมีก าลังใจและเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะเรียนต่อไป 
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5. ความพร้อม (Readiness) เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีส าคัญเพราะถ้านักเรียนไม่มีความพร้อมเขาก็
ไม่สามารถท่ีจะเรียนต่อไปได้ ครูต้องส ารวจความพร้อมของนักเรียนก่อน นักเรียนท่ีมีวัยแตกต่างกัน
ความพร้อมย่อมต่างกัน ในการสอนคณิตศาสตร์ครูถึงต้องตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนอยู่เสมอ
ครูจึงต้องดูความรู้พื้นฐานของนักเรียนว่าพร้อมท่ีจะเรียนบทต่อไปหรือไม่ ถ้านักเรียนยังไม่พร้อมครู
จะต้องทบทวนความรู้พื้นฐานเสียก่อนเพื่อให้ใช้ความรู้พื้นฐานนั้นอ้างอิงต่อไปได้ทันที การท่ีนักเรียน
มีความพร้อมก็จะท าให้นักเรียนเรียนได้ดี  

6. การเสริมก าลังใจ (Reinforcement) เป็นเรื่องท่ีส าคัญในการสอนเพราะคนเหล่านั้นเมื่อ
ทราบว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นท่ียอมรับยอมท าให้เกิดก าลังใจการท่ีครูชมนักเรียนในโอกาสอัน
เหมาะสม เช่น กล่าวชมว่า ดีมาก ดีและเก่ง หรือการยิ้ม พยักหน้า เป็นการสร้างก าลังใจให้นักเรียน
เป็นอย่างมาก ข้อส าคัญอย่าพร่ าเพรื่อ จนหมดความหมายไป ในเรื่องการเสริมก าลังใจนั้นก็มีท้ัง
ทางบวกและลบ การเสริมก าลังใจทางบวก ได้แก่ การชมเชยการให้รางวัล ซึ่งครูจะต้องดูแลให้
เหมาะสมให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในการชมเชยนั้น แต่การเสริมก าลังทางลบ เช่น การท าโทษนั้น
ควรจะพิจารณาให้ดี ถ้าไม่จ าเป็นก็อย่าท าครูควรจะหาวิธีการท่ีปลุกเราปลอบใจด้วยการให้ก าลังใจ
วิธีการต่างๆ เพราะธรรมชาติของนักเรียนก็ต้องการยกย่องอยู่แล้ว ครูควรหาอะไรให้เขาท าเมื่อเขา
ประสบความส าเร็จแล้วเขาก็จะท าได้ต่อไป การลงโทษเฆี่ยนตีควรจะหลีกเล่ียง เพราะผิดธรรมะใน
ความเป็นครูท่ีครูจะต้องมีความเมตตา ครูจะต้องหาวิธีการท่ีจะช่วยนักเรียนด้วยความจริงใจและ
เสียสละพยายาม ใกล้ชิดเขาเข้าใจปัญหาเขาแล้วทุกส่ิงก็จะประสบความส าเร็จได้ 

สุรพล พยอมแย้ม (2544 :29) ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ไว้ดังนี้  

1. การถ่ายทอดการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างมาก การถ่ายทอดโดยแบ่งงานท่ี
เรียนรู้ เป็นส่วนๆ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการถ่ายทอด
รายละเอียดท้ังหมดทันที  

2. การฝึกฝนทบทวน การเรียนรู้ทุกชนิดจะต้องมีการทบทวนและฝึกฝนเป็นระยะระยะ
เพราะนอกจากจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนด้วย  

3. การได้รับรู้ผลการเรียน การเรียนรู้ทุกประเภทมีโอกาสท่ีจะได้ผลส าเร็จหรือประสบความ
ล้มเหลวได้เท่าๆ กันการได้รู้ผลจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ดีขึ้น การรู้ผลของข้อผิดพลาดจะช่วย
ให้ผู้เรียนแก้ไขข้อบกพร่องได้ถูกต้อง และถ้ารับรู้ผลส าเร็จก็สามารถน าความส าเร็จหรือส่ิงท่ีได้จาก
การเรียนรู้ครั้งก่อนไปใช้ในการเรียนรู้ครั้งต่อไป  

4. การได้รับการเสริมแรง เช่นรางวัล ค าชมเชย จะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการเรียนรู้ที่ไม่รับการเสริมแรง ผู้ถ่ายทอดจ าเป็นต้องหาส่ิงเสริมแรงแก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 
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จากการศึกษาไว้ข้างต้นสรุปได้ว่าจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร์นั้นครูผู้สอนจ าเป็นจะต้อง
จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างของการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันมาประยุกต์เช่ือมโยงกับเนื้อหาสาระรวมท้ังมี
การเสริมแรงแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังมีการรายงานผลการเรียนต่อผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 ทฤษฎีและหลักการสอนคณิตศาสตร์ 

นักการศึกษาได้พยายามท่ีจะศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีจะน ามาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะครูต้องมีความเข้าใจตัวผู้เรียน เข้าใจระบบพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็ก เพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถของเด็กการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่างๆ จึงจะได้ผล แนวทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในปัจจุบันมีหลายแนวคิด ดังนี้ 

ไพรินทร์ ฉัตรบรรยงค์ (2543: 28-30) ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวรรณีมีลักษณะ
บูรณาการท่ีดีและเป็นไปตามปรัชญาองค์รวม (Holism) น าเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ส าหรับ
การสอนคณิตศาสตร์ 10 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีฝึกสมอง (Mental Discipline Theory) ของพลาโตและจอห์นล็อค การพัฒนา
สมองโดยให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนมากๆ จนเกิดทักษะความคงทนในการเรียนรู้และถ่ายโยงไปใช้ได้
โดยอัตโนมัติ  

2. ทฤษฎีเช่ือมโยงต่อสถานการณ์จากส่ิงเร้าและส่ิงตอบสนอง (Connectionism Theory) 
ของธอร์นไดค์ เป็นการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียนแต่ละขั้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
กฎการเรียนรู้ 3 กฎดังนี้  

2.1 กฎการฝึกหัดหรือการกระท าซ้ า (The Law of Exercise or Repetition) การ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าบ่อยครั้งเท่าไร ส่ิงนั้นย่อมอยู่คงนานเท่านั้น และหากไม่ได้ปฏิบัติตัวเช่ือมโยงกัน
จะต้องอ่อนก าลังลง  

2.2 กฎแห่งผล(The Law of Effect) หรือกฎแห่งความพึงพอใจและความเจ็บปวด
การตอบสนองจะมีก าลังมากขึ้นหากเกิดความพอใจตามมา และจะอ่อนก าลังลงเมื่อเกิดความไม่
พอใจ  

2.3 กฎแห่งความพร้อม (The Law of Readiness) กระแสประสาทมีความพร้อม
ท่ีจะกระท าและได้กระท าเช่นนั้นจะท าให้เกิดความพอใจ แต่ถ้ายังไม่พร้อมท่ีจะกระท า ย่อมท าให้เกิด
ความร าคาญ  

3. ทฤษฎีการเช่ือมโยงจิตส านึก  (Apperception Theory) ของแฮร์บาร์ค เป็นทฤษฎี
เช่ือมโยงส่ิงเร้ากับการเรียนรู้ท่ีเร้าความสนใจ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนก่อนด้วยกิจกรรมท่ีใช้
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รูปประธรรมเป็นส่ือการเรียนการสอนหรือสถานการณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการเช่ือมโยงความคิดให้
เข้าไปในความคิดท่ีเก็บสะสมไว้  

4. ทฤษฎีการเสริมแรง (Operant Conditioning Theory) ของสกินเนอร์ เป็นทฤษฎีการ
เสริมแรงท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท าเองและการกระท าใดๆ ถ้าได้รับการ
เสริมแรงย่อมมีแนวโน้มท่ีจะท าให้มีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นทฤษฎีนี้ได้เน้นการแบ่งจุดประสงค์การเรียนรู้
ออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละส่วนจะได้รับการเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ เป็นส่วนๆ 
ไป มีเงื่อนไขว่าการก าหนดจังหวะหรือระยะเวลาในการเสริมแรงให้เหมาะสม  

5. ทฤษฎีการสรุป (Generalization Theory) ของจัดด์ เน้นความส าคัญของการสรุปเรื่อง
ต่างๆ จากประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้รับท้ังทางตรงและทางอ้อม  

6. ทฤษฎีการหยั่งรู้ เป็นกลุ่มหนึ่งของทฤษฎีเกสตัลท์ ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้ส่วนรวมหรือ
ภาพรวมท้ังหมดมีความส าคัญมากกว่าส่วนย่อยรวมกัน โดยเน้นเรื่องการรับรู้และการเช่ือมโยง
ประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ดี  

7. ทฤษฎีการผ่อนคลาย (Suggestopedia theory) มุ่งใช้การเร่งระดมค าแนะน าส่ังสอน
เพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา และความทรงจ าของเด็ก ด้วยการประยุกต์เทคนิคการผ่อนคลาย
ความเครียด และความสนุกสนานเพลิดเพลินมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเน้นภายในห้องเรียนท่ี
มีบรรยากาศ และส่ิงอ านวยความสะดวกสบายท าให้สดช่ืนแจ่มใส และมีเสียงเพลงหรือเสียงดนตรี
ประกอบ พร้อมท้ังให้นักเรียนได้รับการฝึกหัดเป็นพิเศษในเรื่องโยคะ และท าสมาธิเพื่อช่วยส่งเสริม
ความทรงจ าและช่วยพัฒนาร่างกายจิตใจสังคมและอารมณ์แห่งการเรียนรู้  

8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach Theory) คือ การน าเรื่องราว
ของชีวิตจริงในชีวิตประจ าวันมาเป็นสถานการณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนเน้นการ
เรียนรู้ที่เกิดจากความพร้อมของสภาพการณ์ หรือส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และธรรมชาติ
ของการรับรู้ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนท าการสรุปท าความเข้าใจหรือหยั่งรู้ให้เกิด
สติปัญญาขึ้นมาได้เอง และน าส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ และประยุกต์ความรู้ใช้
แก้ปัญหาธรรมชาติด้วย 

9. ทฤษฎีพหุปัญญา  (Multiple Intelligences)  ของการ์ดเนอร์  คือ การตระหนักถึง
สติปัญญาด้านต่างๆ ในภาพรวมจ านวน 8 ด้านด้วยกัน สติปัญญาเหล่านี้มักมีการเช่ือมโยงและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ทฤษฎีพหุปัญญาเช่ือว่าสติปัญญาท้ังหลายจะช่วยให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตท้ังทางด้านส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งจะมีผลให้เห็นได้ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต เพราะธรรมชาติคนเราย่อมใช้สติปัญญาหลายๆ ด้านหรือทุกด้านในการคิดศึกษาค้นคว้า 
และแก้ปัญหาต่างๆ อยู่เสมอ สติปัญญา 8 ด้าน ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย ด้าน
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คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ ด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการรู้จักตนเอง และ
ด้านการรู้จักธรรมชาติ ดังนั้นตามแนวคิดและความมุ่งหมายของทฤษฎีนี้จึงเห็นว่าผู้สอนจะต้องตาม
หาวิธีการเรียนการสอนต่างๆ ท่ีเหมาะสมและกระท าอย่างต่อเนื่องผสมผสานหรือบูรณาการ
สติปัญญาทุกด้านให้เกิดเป็นภาพรวมขึ้นเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

10. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism Theory) หรือการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ความรู้โดยเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองว่าความรู้คือ
โครงสร้างใหม่ทางปัญญาท่ีสร้างจากประสบการณ์ และโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ โครงสร้างทางสติปัญญา
ท่ีสร้างใหม่นี้จะเป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ๆ ต่อไปอีก การเรียนรู้แบบนี้
จึงเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ท่ีเน้นความรู้เดิมให้เป็นพื้นฐานความรู้ใหม่ตามปรัชญาคอน
สตรัคติวิสซึมท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวเองของผู้เรียนและ ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างขึ้นเอง 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาทฤษฎีของการสอนคณิตศาสตร์นั้นครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจตัว
ผู้เรียน ความแตกต่างของบุคคลและจะต้องศึกษาทฤษฎีทางด้านการฝึกสมอง ทฤษฎีเช่ือมโยงต่อ
สถานการณ์ การตอบสนอง ทฤษฎีเช่ือมโยงจิตส านึก ทฤษฎีเสริมแรงทฤษฎีการสอนตามธรรมชาติ 
ทฤษฎีพหุปัญญา และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้ นครูควรมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนในแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
และไม่เพียงแต่สอนให้นักเรียนได้มโนทัศน์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ต้องสอนให้ผู้เรียนเกิด
ความเช่ือมั่นในตนเอง และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วย 

ยุพิน  พิพิธกุล (2545: 11-12) จึงได้อธิบายหลักการสอนคณิตศาสตร์ท่ีครูควรค านึงถึงไว้
ดังนี้  

1. ควรสอนจากเรื่องง่ายไปสู่ยาก เช่น การยกตัวอย่าง จะยกเป็นเลขง่ายๆก่อนแล้วไปสู่
สัญลักษณ์  

2. เปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมในเรื่องท่ีสามารถใช้ส่ือการเรียนการสอนจากรูป
ประกอบได้ เช่น การแยกตัวประกอบ 

 3. สอนให้สัมพันธ์ความคิด เมื่อครูจะทบทวนเรื่องใดก็ควรทบทวนให้หมดรวบรวมเรื่องท่ี
เหมือนการเข้าเป็นหมวดหมู่ เช่น เส้นสัมผัส เส้นขนาน สมบัติของสามเหล่ียมเท่ากันทุกประการ จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจ าได้แม่นย า  
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 4. เปล่ียนวิธีสอน ไม่ซ้ าซากน่าเบื่อหน่าย ผู้สอนควรจะสอนให้สนุกสนานและน่าสนใจซึ่ง
อาจจะมี กลอน เพลง เกม การเล่าเรื่อง การท าภาพประกอบ และการ์ตูน ต้องรู้จักสอดแทรกส่ิงละ
อันพรรค์ละน้อยให้เป็นบทเรียนน่าสนใจ  

5. ใช้ความสนใจของผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้น เป็นแรงจูงใจท่ีจะเรียน ด้วยเหตุนี้ในการสอนจึงมี
การน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเร้าใจเสียก่อน  

6. ควรจะค านึงถึงประสบการณ์เดิม และทักษะเดิมท่ีผู้เรียนมีอยู่กิจกรรมใหม่ควรต่อเนื่อง
จากกิจกรรมเดิม  

7. เรื่องท่ีสัมพันธ์กันก็ควรจะส่วนไปพร้อมๆ กัน เช่น เซตท่ีเท่ากันกับเซตท่ีเทียบเท่ากัน 
ยูเนียนของเซตกับอินเตอร์เซกชันของเซต  

8. ให้ผู้เรียนมองเห็นโครงสร้างไม่ใช้เน้นเนื้อหา  

9. ไม่ควรเป็นเรื่องยากเกินไป ผู้สอนบางคนชอบใช้โจทย์ยากเกินหลักสูตร ซึ่งอาจจะท าให้
ผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนท้อถอย แต่ถ้าผู้เรียนท่ีเก่งก็จะชอบควรจะส่งเสริมเป็นรายๆ ไปการสอนต้อง
ค านึงถึงหลักสูตรและเลือกเนื้อหาเพิ่มเติมให้เหมาะสม 

10. สอนให้ผู้เรียนสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง การยกตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างจน
ผู้เรียนเห็นรูปแบบจะช่วยให้นักเรียนสรุปได้ ครูอย่ารีบบอบเกินไป ควรเลือกวิธีการต่างๆท่ีสอนท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหา  

11. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในส่ิงท่ีท าได้ ลงมือปฏิบัติจริงและประเมินการปฏิบัติจริง   

12. ผู้สอนควรจะมีอารมณ์ขัน เพื่อช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียน น่าเรียนยิ่งขึ้น สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่เรียนหนัก ครูจึงไม่ควรเคร่งเครียด ให้ผู้เรียนเรียนด้วยความ
สนุกสนาน  

13. ผู้สอนควรมีความกระตือรือร้นและต่ืนตัวอยู่เสมอ  

14. ผู้สอนควรหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อท่ีจะน าส่ิงท่ีแปลกและใหม่มาถ่ายทอดให้
ผู้เรียนและผู้สอนควรจะเป็นผู้ท่ีมีศรัทธาในอาชีพของตนจึงจะท าให้สอนได้ดี 

จากหลักการสอนดังกล่าว ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้สอนคณิตศาสตร์ควรน าหลักการสอน
คณิตศาสตร์มาเป็นแนวทางในการสอนและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม อันจะส่งผลให้การสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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วิธีการสอนคณิตศาสตร์ 

นักวิชาการท่ีกล่าวถึงวิธีการสอนคณิตศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

ดวงเดือน อ่อนน่วม (2535:14-167) กล่าวว่า วิธีสอนคณิตศาสตร์มีอยู่หลายวิธีดังนี้ 

1. วิธีสอนโดยการค้นพบด้วยตนเอง หมายถึง การท่ีนักเรียนคิดค้นวิธีในการหาค าตอบในส่ิง
ท่ีตนอยากทราบ หรือตรวจสอบสมมุติฐานท่ีตนคิดไว้ด้วยตนเอง 

 2. วิธีสอนโดยการค้นพบด้วยตนเองภายใต้ค าแนะน า ครูต้ังปัญหา แล้วนักเรียนแสวงหา
วิธีการเพื่อหาค าตอบของปัญหาภายใต้ค าแนะน าของครู ซึ่งมีข้ันตอนการสอนดังนี้ 

2.1 ขั้นรวบรวมข้อมูล หมายถึง การก าหนดขอบเขตของปัญหาว่าเรื่องท่ีต้องการจะ
ศึกษาคืออะไร 

2.2 ขั้นรวบรวมข้อมูล ในขั้นนี้ครูจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน จากประสบการณ์
รูปธรรมไปสู่กึ่งรูปธรรม และไปสู่นามธรรมในท่ีสุด 

2.3 ขั้นหาลักษณะร่วมของข้อมูล ในขั้นนี้ครูมีบทบาทเป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะน า
เพื่อให้นักเรียนหาลักษณะร่วมของข้อมูล การค้นพบด้วยตนเองภายใต้ค าแนะน าของครูเป็นวิธีสอนท่ี
นักเรียนมีส่วนร่วม วิธีสอนแบบนี้เหมาะสมมากในการสอนให้เกิดความคิดรวบยอด หรือเข้าใจใน
หลักการ 

3.วิธีสอนโดยการสาธิต การสอนแบบนี้เป็นการสอนโดยครูเป็นผู้ก าหนดปัญหาและเป็น
ผู้ตอบปัญหาเอง โดยนักเรียนเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามวิธีการท่ีครูบอกหรือแสดงให้ดู ประโยชน์ของการ
สอนแบบสาธิต คือ ประหยัดเวลา ใช้ได้ดีส าหรับทบทวนเรื่องท่ีเรียนไปแล้ว และมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับเรื่องบางเรื่องท่ีไม่สามารถค้นพบได้ง่ายๆ หรือไม่สามารถค้นพบได้เลย เช่น สัญลักษณ์ช่ือ
เฉพาะต่างๆ 

ประไพจิต เนติศักดิ ์(2529:46-47) ได้กล่าวถึงวิธีสอนคณิตศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

1. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เป็นวิธีสอนท่ีจะฝึกหัดให้นักเรียนได้ร่วมมือกันท างาน 
โดยครูจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีแน่ชัด และก าหนดงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม และครูควร
ติดตามเอาใจใส่การท างานแต่ละกลุ่มอย่างท่ัวถึง 

2. วิธีสอนแบบอภิปราย เป็นวิธีท่ีครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในเรื่องท่ีทุกคนสนใจ
ร่วมกัน หรือเนื้อหาของคณิตศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่งท่ีครูคิดว่านักเรียนควรได้แสดงเหตุผล หรือ
ความคิดเห็นหรือโต้แย้งกันด้วยเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

3. วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ วิธีสอนนี้เป็นวิธีสอนท่ีคล้ายกับการทดลองท ากิจกรรม 
โดยให้นักเรียนแสดงออกในรูปแบบของการสมมติตนอยู่ในสภาวการณ์ต่างๆ 
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4. วิธีสอนแบบค้นพบด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนท่ีควรเน้นมากในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เพราะจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ และภูมิใจในตนเองมากกว่าการเรียนการสอนท่ีได้รับ
เนื้อหาจากครูแต่เพียงอย่างเดียว 

5. วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีสอบแบบแก้ปัญหา ครูควรน าเอาปัญหาท่ีเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน มาฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์หาค าตอบ 

วิธีสอนท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีสอนท่ีจะน ามาใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
แต่การใช้วิธีสอนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับเนื้อหา และไม่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ผลดี ครูควรจัดกิจกรรมแบบประสมประสานวิธีสอนเข้าด้วยกัน โดยค านึงถึงว่าไม่ควรจะใช้
แบบบรรยายมากเกินไป ควรเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมให้มากท่ีสุดวิธีสอน
เฉพาะวิธีสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะนั้นได้มีแนวทางเสนอแนะไว้แล้วในคู่มือวิชาคณิตศาสตร์ ครู
ควรจะศึกษาในคู่มือให้เข้าใจและน าไปปรับใช้โดยยึดหลักว่าครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มีจัดล าดับ
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเนื้อหาท่ีจะสอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อครูจะได้เกิดความมั่นใจ 

2. จัดล าดับการเสนอขั้นตอนของการเสนอเนื้อหา 

3. เสนอวิธีการจัดกิจกรรมตามเนื้อหา 

4. หาส่ือการสอนท่ีจะใช้ประกอบการเรียนการสอน 

5. ท าแผนการสอนอย่างละเอียด 

6. ปฏิบัติการสอน 

จากการศึกษาวิธีสอนคณิตศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า วิธีการสอนคณิตศาสตร์มีอยู่
หลากหลายวิธี ผู้สอนจะต้องเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือเลือกวิธีการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากท่ีสุด ในหนึ่งช่ัวโมงผู้สอนอาจจะเลือกใช้วิธีการสอนได้มากกว่าหนึ่งวิธีก็
สามารถท าได้เช่นกัน 

 

การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 

การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์นั้น ผู้สอนไม่ควรมุ่งวัดแต่ด้านความรู้เพียงอย่างเดียว 
ควรจัดให้ครอบคลุมด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมด้วย ท้ังนี้ต้อง
วัดให้ได้สัดส่วน และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการวัดและประเมินผล
ควรใช้วิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวัด เช่น การวัดผลเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การวัดผลเพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่องของผู้เรียน 
การวัดผลเพื่อตัดสินการเรียนรู้ของผู้เรียน การวัดตามสภาพจริง การสังเกต แฟ้มสะสมผลง าน 
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โครงงานคณิตศาสตร์ การสัมภาษณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2546: 11-21)  

การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ควรมุ่งเน้นการวัดสมรรถภาพโดยรวมของผู้เรียนเป็น
หลัก และผู้สอนต้องถือว่าการวัดผลและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
อย่างไรก็ตามส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นหัวใจของการวัดและประเมินผลไม่ใช่เป็นการวัดผล
เพื่อประเมินตัดสินใจได้หรือตกของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ท่ีการวัดผลเพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่อง
ตลอดจนการวัดผล เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนได้
สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 

การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรยึดหลักการส าคัญดังนี้  

1.การประเมินผลต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนครู
ควรใช้งานหรือกิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นส่ิงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้และใช้การ
ถามค าถาม นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแล้วควรถาม
ค าถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย  

2.การประเมินผลต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ จุดประสงค์และ
เป้าหมายการเรียนรู้ ในท่ีนี้เป็นจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับช้ันเรียนระดับ
สถานศึกษา และระดับชาติ ในลักษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีประกาศไว้ เป็นหน้าท่ีของครูที่จะต้องประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้
เหล่านั้น เพื่อให้สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่ครูจะต้อง
แจ้งจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องให้ผู้เรียนทราบ เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมและ
ปฏิบัติตนให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด  

3.การประเมินทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความส าคัญเท่าเทียมกับการวัดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ การเช่ือมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีต้องปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมือง
ท่ีดี มีคุณภาพ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

4.การประเมินผลการเรียนรู้ ต้องน าไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรอบด้าน การ
ประเมินผลการเรียนรู้มิใช่เพียงการให้นักเรียนท าแบบทดสอบในช่วงเวลาท่ีก าหนดแต่ควรใช้
เครื่องมือวัดและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การมอบหมายงาน 
การท าโครงงาน การเขียนบันทึกโดยผู้เรียน จัดท าแฟ้มสะสมงานของตนเองหรือให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง การใช้เครื่องมือวัดและวิธีการท่ีหลากหลาย จะท าให้ครูมีข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อ
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น าไปตรวจสอบกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้เป็นหน้าท่ีของครูจะต้องเลือกและ
ใช้เครื่องมือวัดและวิธีการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบการเรียนรู้ การเลือกใช้เครื่องมือขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์การประเมิน เช่น การประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  

5.การประเมินผลการเรียนรู้ ต้องเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตนให้สูงขึ้น เป็นหน้าท่ี
ของครูที่ต้องสร้างเครื่องมือวัด หรือวิธีการท่ีท้าทายและส่งเสริมก าลังใจแก่ผู้เรียนให้ เรียนรู้เพิ่มขึ้น 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ด้วยการสร้างงานกิจกรรมการเรีย นรู้ท่ี
ส่งเสริมบรรยากาศให้นักเรียนไตร่ตรองถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการท างานของตนได้
อย่างอิสระ เป็นวิธีการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและพัฒนาปรับปรุงความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ของตน 

การประเมินผลท่ีดีนั้นต้องมาจากการวัดผลท่ีดี กล่าวคือ จะต้องเป็นการวัดผลท่ีมีความ
ถูกต้อง (Validity) และมีความเช่ือมั่น (Reliability) และการวัดผลนั้นต้องมีการวัดผลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพ และผู้สอนจะต้องวัดให้ต่อเนื่อง ครอบคลุมท่ัวถึง เมื่อน าผลการวัดท้ังหลายมา
สรุปก็จะท าให้ผลการประเมินผลนั้นถูกต้องใกล้เคียงตามสภาพจริง 
 

ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ 

โดยท่ัวไปแล้วผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เปรียบเทียบเสมือนเป็นวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และบรรลุตามส่ิงท่ีคาดหวังไว้ ดังนี้ 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ มีนักศึกษาได้ให้ความหมายผลการเรียนรู้ดังนี้  

วิลสัน (Wilson, 1971: 643-696) กล่าวว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ก็คือ ผลส าเร็จจากการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์
ท่ีประเมินเป็นระบบความสามารถนั้นเอง ซึ่งจ าแนกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทางพุทธิพิสัยในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของบลูม (Bloom Taxonomy) ไว้เป็น 4 ระดับ ดังนี้  

1.การคิดค านวณ ด้านความรู้ ความจ า (Computation) พฤติกรรมระดับนี้ ถือว่าเป็น
พฤติกรรมท่ีอยู่ระดับต่ าสุด แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้  

1.1 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป็น
ความสามารถท่ีจะระลึกถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีนักเรียนได้รับจากการเรียนการสอนมา แล้วค าถามท่ี
วัดความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้พื้นฐานซึ่งนักเรียนได้ส่ังสมมาเป็น
ระยะเวลานาน  
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1.2 ความรู้ความจ าเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็น
ความสามารถในการระลึกหรือจ าศัพท์และนิยามต่างๆ ได้ โดยค าถามอาจจะถามโดยตรงหรือโดย
อ้อมก็ได้ แต่ไม่ต้องอาศัยการค านวณ  

1.3 ความสามารถในการท าตามข้ันตอน (Ability to Carry Out Algorithms) เป็น
ความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือกระบวนการท่ีได้เรียนมาแล้วมาค านวณตามล าดับขั้นตอนท่ี
เคยเรียนรู้มาแล้ว ข้อสอบท่ีวัดความสามารถนี้ต้องเป็นโจทย์ง่ายๆคล้ายคลึงกับตัวอย่าง นักเรียนไม่
ต้องพบกับความยุ่งยากในการตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการ 

2.ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงพฤติกรรมระดับความรู้
ความจ าเกี่ยวกับความคิดค านวณแต่ซับซ้อนกว่า แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้  

2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติ (Knowledge of Concepts) เป็นความสามารถท่ี
ซับซ้อนกว่าความรู้ความจ าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเพราะมโนมติเป็นนามธรรมท่ีประมวลจากข้อเท็จจริง
ต่างๆ ต้องอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอย่างของมโนมตินั้น โดยใช้ค าพูดของตนหรือ
เลือกความหมายท่ีก าหนดให้ ซึ่งเขียนในรูปใหม่หรือยกตัวอย่างใหม่ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยเรียน
มิฉะนั้นจะเป็นการวัดความจ า  

2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎและข้อสรุปอ้างอิงท่ัวไปเป็นความสามารถใน
การเอาหลักการกฎและความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติไปสัมพันธ์กับปัญหาจนได้แนวทางในการ
แก้ปัญหา ถ้าค าถามนั้นเป็นค าถามท่ีเกี่ยวกับหลักการและกฎท่ีนักเรียนไม่เคยพบมาก่อน อาจจัดเป็น
พฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้ 

2.3 ความเข้าใจทางโครงสร้างทางคณิตศาสตร์เป็นค าถามท่ีวัดเกี่ยวกับสมบัติของ
ระบบจ านวนและโครงสร้างทางพีชคณิต  

2.4 ความสามารถในการเปล่ียนองค์ประกอบของปัญหา จากแบบหนึ่งไปอีกแบบ
หนึ่งเป็นความสามารถในการแปลข้อความท่ีก าหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่เช่น แปลจาก
ประโยคภาษาพูดให้เป็นสมการ ซึ่งมีความหมายเดิม โดยไม่ค านึงถึงกระบวนการแก้ปัญหา แปลแล้ว
อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรม ในขั้นนี้ เป็นพฤติกรรมท่ีง่ายท่ีสุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ  

2.5 ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผลเป็นความสามารถในการอ่านและ
เข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่างไปจากความสามารถในการอ่านทั่วๆ ไป  

2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ข้อสอบท่ีวัด
ความสามารถในขั้นนี้ อาจดัดแปลงมาจากข้อสอบท่ีวัดความสามารถในขั้นอื่นๆโดยให้นักเรียนอ่าน
และตีความหมายโจทย์ปัญหาซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของข้อความตัวเลข ข้อมูลทางสถิติหรือกราฟ  
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3.การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีนักเรียนคุ้นเคย
เพราะคล้ายกับปัญหาท่ีนักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียนหรือคล้ายกับแบบฝึกหัดท่ีเคยท านักเรียน
สามารถเลือกกระบวนการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาได้โดยไม่ยากพฤติกรรมนี้แบ่งออกเป็น 
4 ขั้นตอน คือ  

3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายกับปัญหาท่ีประสบอยู่ในระหว่างเรียน 
นักเรียนจะต้องอาศัยความสามารถในระดับความเข้าใจ และเลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้
ค าตอบออกมา  

3.2 ความสามารถในการเปรียบเทียบ เป็นความสามารถในการค้นคว้าหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด เพื่อสรุปตัดสินใจ ซึ่งในการแก้ปัญหาขั้นนี้ อาจต้องใช้วิธีการคิด
ค านวณ และจ าเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  

3.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล เป็นความสามารถในการตัดสินใจอย่าง
ต่อเนื่องในการหาค าตอบจากข้อมูลท่ีก าหนดให้ ซึ่งอาจต้องอาศัยการแยกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจาก
ข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องพิจารณาอะไรคือข้อมูลท่ีต้องการเพิ่มเติมมีปัญหาใดบ้างท่ีอาจเป็นตัวอย่างในการ
หาค าตอบของปัญหาท่ีก าลังประสบอยู่หรือต้องแยกโจทย์ปัญหา ออกพิจารณาเป็นส่วนๆ มีการ
ตัดสินใจหลายครั้งอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นจนได้ค าตอบหรือผลลัพธ์ท่ีต้องการ  

3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบแผนลักษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกันและการ
สมมาตร เป็นความสามารถท่ีต้องอาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การระลึกถึงข้อมูลท่ีก าหนดให้
การเปล่ียนรูปปัญหาการจัดกระท ากับข้อมูลและการระลึกถึงความสัมพันธ์นักเรียนต้องส ารวจส่ิงท่ี
คุ้นเคยกันจากข้อมูลหรือส่ิงท่ีก าหนดจากโจทย์ปัญหาให้พบ  

4.การวิเคราะห์ (Analysis) พฤติกรรมในระดับนี้เป็นพฤติกรรมขั้นสูงของสมรรถภาพทาง
พุทธิพิสัยในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีนักเรียนไม่เคยเห็นหรือไม่เคย
ท าแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์พลิกแพลง แต่ก็อยู่ในขอบเขตเนื้อหาท่ีเรียนการแก้
โจทย์ปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความรู้ท่ีเคยเรียนมารวมกับ ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกันเพื่อ
แก้ปัญหา แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้  

4.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีไม่เคยประสบมาก่อน ค าถามในขั้นนี้เป็น
ค าถามท่ีซับซ้อน ไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่างนักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน นักเรียนต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจในมโนมติ หรือนิยามตลอดจนทฤษฎีต่างๆท่ีเรียน
มาแล้วเป็นอย่างดี  
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4.2 ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่างๆ 
ท่ีโจทย์ก าหนดให้ใหม่แล้วสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาแทนการจ า
ความสัมพันธ์เดิมท่ีเคยพบมาแล้วมาใช้กับข้อมูลใหม่เท่านั้น  

4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์ เป็นความสามารถในการสร้างภาษาเพื่อ
ยืนยันข้อความทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีต่างๆ ท่ีเรียน
มาแล้วพิสูจน์ปัญหาท่ีไม่เคยพบมาก่อน  

4.4 ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อพิสูจน์ เป็นความสามารถท่ีควบคู่กับ
ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์อาจจะเป็นพฤติกรรมท่ีมีความซับซ้อนน้อยกว่าพฤติกรรมในการ
สร้างข้อพิสูจน์ พฤติกรรมในขั้นนี้ต้องการให้นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่มี
ตอนใดผิดบ้าง  

4.5 ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความถูกต้อง ให้มีผลใช้ได้เป็นกรณี
ท่ัวไปเป็น เป็นความสามารถในการค้นพบสูตร หรือกระบวนการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าใช้เป็นกรณี
ท่ัวไปได้ 

อัญชนา โพธิพลากร (2545: 93) กล่าวว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งประเมินได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมด้านความรู้
ความคิด 

สิกขา ทรงศักด์ิเกสร (2550: 17) ได้กล่าวว่า ผลการเรียนรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ด้านพุทธิ
พิสัยประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจมโนทัศน์หลักการทางคณิตศาสตร์การมีทักษะในการค านวณ
และมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

สายชล วนาธรัตน์ (2550: 17) ได้กล่าวว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้อันเป็นผลท่ีได้จากการใช้ความพยายามในการเรียนรู้ของ
นักเรียนจนนักเรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้และการวิเคราะ ห์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

จากการศึกษาค้นคว้า สามารถสรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงคะแนน
ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในเนื้อหา บทเรียนของนักเรียนท่ีวัดจากแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น 
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การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ความเป็นมาของแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ืองโยงกับชีวิตจริง (Realistic Mathematics Education 
: RME) ริเริ่มโดย Freudenthal และเพื่อนร่วมงานในสถาบัน IOWO ในช่วงปี 1970 ภายหลัง
เปล่ียนช่ือเป็นสถาบัน Freudenthal ประเทศเนเธอร์แลนด์ Freudenthal มีแนวคิดว่าคณิตศาสตร์
ควรเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ใกล้ชิดกับประสบการณ์ของเด็ก และเกี่ยวข้องกับสังคมคณิตศาสตร์ไม่ได้
เป็นเพียงวิชาท่ีถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ ท่ีมีอยู่แล้ว แต่คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ 
(mathematics as a human activity) การเรียนคณิตศาสตร์ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดค้น
คณิตศาสตร์ (reinvent) ด้วยการลงมือปฎิบัติ ดังนั้นจุดเน้นของการศึกษาคณิตศาสตร์จึงไม่ได้อยู่ท่ี
ระบบของคณิตศาสตร์ท่ีถูกจัดสร้างไว้อย่างดีแล้ว แต่อยู่ท่ีกิจกรรมและกระบวนการของการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ (mathematisation) (Van den Heuvel-Panhuizen, 2000: 3) 
 กิจกรรมคณิตศาสตร์ หรือการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของ Freudenthal หมายถึง
กิจกรรมในการแก้ปัญหา การมองหาปัญหา และการสร้างเนื้อหาวิชา (Gravemeijer, 1997 : 320) 
Freudenthal กล่าวว่า การคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการหลักของการศึกษาคณิตศาสตร์ด้วย
เหตุผล 2 ประการ (Gravemeijer, 1997 : 321-322) คือ 
 ประการท่ีหนึ่ง การคิดเชิงคณิตศาสตร์นอกจากจะเป็นกิจกรรมหลักท่ีส าคัญของนัก
คณิตศาสตร์แล้ว การคิดเชิงคณิตศาสตร์ยังท าให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับวิธีการทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจ าวัน เช่น กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในการมองหาปัญหา น าไปสู่เจต
คติทางคณิตศาสตร์ ท าให้รู้ถึงความเป็นไปได้และข้อจ ากัดของวิธีการทางคณิตศาสตร์ และรู้ว่า
สถานการณ์ใดมีความเหมาะสมในการน าวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ และสถานการณ์ใดไม่
เหมาะสม 
 ประการท่ีสอง เกี่ยวข้องกับการคิดค้นคณิตศาสตร์ ขั้นตอนสุดท้ายในคณิตศาสตร์เป็นการ
สร้างความเป็นแบบแผนโดยการสร้างสัจพจน์ (axiomatising) ซึ่งขั้นสุดท้ายนี้ไม่ควรเป็นจุดเริ่มต้น
ในการสอนคณิตศาสตร์ เนื่องจาก Freudenthal มองว่าการเริ่มต้นจากสัจพจน์สวนทางกับ
กระบวนการท่ีนักคณิตศาสตร์ได้ซึ่งข้อสรุป การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ควรใช้กระบวนการคิดค้น
คณิตศาสตร์แบบได้รับค าแนะน า (guided reinvention) ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์
เช่นเดียวกับกระบวนการท่ีนักคณิตศาสตร์ได้คิดค้นคณิตศาสตร์ขึ้นมา 
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงมีความแตกต่าง
จากการสอนแบบด้ังเดิม ดังท่ี Gravemeijer ( 1997 : 330-331) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง
การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการศึกษาคณิตาสตร์ท่ีเช่ือมโยกับชีวิตจริงกับ วิธีการเชิงการ
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ประมวลผลข้อมูลข่าวสาร (information processinh approach) ไว้ว่ามีความแตกต่างกันท่ีวิธีใน
การด าเนินการประยุกต์ใช้ และ Meyer (2001: 239) กล่าวว่า ต่างกันท่ีจุดเริ่มต้นของการเรียนการ
สอน วิธีการเชิงการประมวลผลข้อมูลข่าวสารหรือวิธีการแบบด้ังเดิมมองว่าคณิตศาสตร์เป็นระบบซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นไว้เรียบร้อยแล้ว และสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามลักษณะท่ัวไปของมโนทัศน์และขั้นตอน
วิธีการ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ถูกแบ่งเป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเป็นแบบแผน จากนั้นจึง
เรียนการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว เช่น ในการเรียนพีชคณิตการสอนแบบด้ังเดิมจะเริ่มต้นจากการ
บรรยายเนื้อหาท่ีเป็นนามธรรมและเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ สมการและการแก้สมการ หลังจากท่ี
นักเรียนได้ฝึกการแก้สมการจนช านาญแล้วนักเรียนก็จะประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ในการ
แก้ปัญหาเชิงบริบท นั่นคือการเรียนการสอนเริ่มต้นจากความเป็นนามธรรมแล้วจึงไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ท่ีเป็นรูปธรรม แต่ในการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริงนั้นมีข้ันต้อนกลับกัน นั่นคือคณิตศาสตร์เริ่มต้นในบริบท และพัฒนาทีละน้อยไปสู่สัญลักษณ์
ท่ีเป็นแบบแผน การเปล่ียนแปลงนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ที่มีความหมายในขั้นก่อนการสร้างความเป็นแบบแผน นักเรียนจะได้ส ารวจและค้นพบ
คณิตศาสตร์ที่มีความเป็นแบบแผนมากขึ้นผ่านล าดับข้ันตอนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ท่ีเป็นแบบแผน (Gravemeijer, 1997 : 330) 
 

 จากแผนภาพท่ี 2 กระบวนการแก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้คณิตศาสตร์ท่ีเป็นแบบแผนการ
แก้ปัญหาเริ่มจากการแปลงปัญหาในบริบทชีวิตจริงเป็นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อความหรือ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จากนั้นจึงแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์โดยน าความรู้คณิตศาสตร์มาใช้แล้ว
จึงแปลงค าตอบเชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทชีวิตจริง Gravemeijer (1997 : 330) อธิบายเพิ่มเติม
ว่า การแปลงปัญหาในบริบทชีวิตจริงเป็นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์นั้นเป็นการตัดทอนสารสนเทศให้
ลดลง รายละเอียดต่างๆ ในปัญหาเดิมถูกตัดท้ิงไป ดังนั้นการแปลงค าตอบเชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่
บริบทชีวิตจริงจึงต้องการการตีความค าตอบเชิงคณิตศาสตร์ในบริบทความเป็นจริงของปัญหา 

ความรู้คณิตศาสตร์ท่ีเป็นแบบแผน 

ปัญหาในบริบทชีวติจริง 
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รายละเอียดต่างๆ ในปัญหาท่ีถูกตัดท้ิงไปจะกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าปัญหา
เดิมในบริบทชีวิตจริงอาจไม่ยอมรับกับค าตอบเชิงคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 3 การแก้ปัญหาเชิงจริง (Realistic Problem Solving) (Gravemeijer, 1997 : 331) 

จากแผนภาพท่ี 3 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงจริง ใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลางมีขั้นตอนหลักใน
การแก้ปัญหา 3 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การบรรยายปัญหาในบริบทชีวิตจริงให้มีความเป็นแบบแผนมากขึ้น โดยใช้การท าให้
เป็นแบบแผน (schemtizing) และการระบุความสัมพันธ์ในสถานการณ์ปัญหา มีการใช้สัญลักษณ์ท่ี
สร้างขึ้นเองและมีความหมาย ในขั้นของการบรรยายถึงความสัมพันธ์และเน้นส่ิงท่ีเป็นหัวใจส าคัญ
หลักและรองให้เด่นชัดขึ้น 

ขั้นที่ 2 การแก้ปัญหาท่ีมีความเป็นแบบแผนมากขึ้น (อาจมีความเป็นแบบแผนในระดับมาก
น้อยต่างกัน) ซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีเป็นมาตรฐาน 

ขั้นท่ี 3 การแปลงค าตอบกลับไปสู่บริบทชีวิตจริง ซึ่งสามารถแปลงค าตอบกลับไปสู่บริบท
ชีวิตจริงได้ง่าย เนื่องจากสัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์ท่ีผู้แก้ปัญหาสร้างขึ้นเองและมีความหมาย 

จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่าการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงคือการท่ีใช้
วิธีการทางคณิตศาสตร์มาเป็นหลักส าคัญในการแก้ไขปัญหา สามารถน าไปปรับใช้ในสถานการณ์ท่ี
พบเจอในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นการแก้ปัญหา การมองหาปัญหา ซึ่งใน
ชีวิตจริงนั้นจะต้องใช้หลักเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินชีวิต 

 

การแก้ปัญหา 

การบรรยายปัญหา 

ปัญหาในบริบทชีวติจริง 
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แนวคิด ทฤษฎี และหลักการส าคัญของการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

แนวคิดหลักของการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง คือ การให้นักเรียนได้คิดค้น
คณิตศาสตร์ภายใต้การแนะน าของครู โดยน าปัญหาหรือสถานการณ์ในโลกจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเรียนรู้และการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นบริบทท่ีนักเรียนมีความผูกพัน คุ้นเคย 
และสามารถเข้าใจสถานการณ์ปัญหาได้ดี และมีความหมายต่อนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์เช่นเดียวกับกระบวนการท่ีนักคณิตศาสตร์ได้คิดค้นคณิตศาสตร์ขึ้นมาให้นักเรียนพัฒนา
และใช้โมเดลแบบไม่เป็นทางการท่ีสร้างขึ้นเองในการแก้ปัญหา ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นแบบ
แผนพัฒนาขึ้นจากความรู้แบบไม่เป็นทางการของนักเรียนผ่านการแนะน าของครูและการท างานหรือ
อภิปรายร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระดับความรู้ความเข้าใจท่ีสูงขึ้น 
(Freudenthal, 1991 อ้างถึงใน Doorman and other, 2007: 406; Gravemeijer, 1997: 322-
327) 

การคิดเชิงคณิตศาสตร์ในบริบทของการศึกษาแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังท่ี Treffers (1978, 
อ้างถึงใน Van den Heuvel-Panhuizen, 2000: 4; 2003: 12) กล่าวไว้ ดังนี้ 

1. การคิดเชิงคณิตศาสตร์แนวราบ (Horizontal Mathematisation) เป็นกระบวนการท่ี
นักเรียนใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการจัดการและแก้ปัญหาในสถานการณ์ชีวิตจริง 

2. การคิดเชิงคณิตศาสตร์แนวต้ัง (Vertical  Mathematisation) เป็นกระบวนการสร้าง
ความรู้ (reorganiztion) ภายในระบบเชิงคณิตศาสตร์ เช่น การค้นหาวิธี ลัดหรือค้นพบความ
เช่ือมโยงระหว่างมโนทัศน์และยุทธวิธี จากนั้นก็ประยุกต์ใช้ข้อค้นพบเหล่านั้น 

การคิดเชิงคณิตศาสตร์แนวราบเป็นการน าโลกชีวิตจริงไปสู่โลกของสัญลักษณ์ และการคิด
เชิงคณิตศาสตร์แนวต้ังเป็นการเคล่ือนย้ายอยู่ภายในโลกของสัญลักษณ์ Freudenthal (1991: 41-
42) กล่าวว่า แม้ดูเหมือนว่าการคิดเชิงคณิตศาสตร์แนวราบและแนวตั้งมีความแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน การคิดเชิงคณิตศาสตร์ท้ังสองแบบนี้มีคุณค่าเท่าเทียมกันและการคิด
เชิงคณิตศาสตร์สามารถเกิดข้ึนได้ในระดับท่ีแตกต่างกันไป 
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แผนภูมิท่ี 4 การคิดเชิงคณิตศาสตร์แนวราบ และการคิดเชิงคณิตศาสตร์แนวราบ (Gravemeijer, 
1997: 332) 
 

จากแผนภาพ การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงคณิตศาสตร์จาก
ปัญหาในบริบทชีวิตจริง จากการบรรยายปัญหา การแก้ปัญหา และการแปลงค าตอบกลับไปสู่บริบท
ชีวิตจริง การให้ปัญหา และการแปลงค าตอบกลับไปสู่บริบทชีวิตจริง การให้ปัญหาท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันจะน าไปสู่กระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์แนวต้ัง  (Vertical  Mathematisation) ใน
การบรรยายปัญหาโดยใช้กระบวนการท าให้ง่ายขึ้น (simplifying) และการท าให้เป็นแบบแผน 
(formalizing) สามารถพัฒนาภาษาแบบไม่เป็นทางการไปสู่ภาษาท่ีเป็นแบบแผนและเป็นมาตรฐาน
มากขึ้น และการใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันในระยะยาวจนกลายเป็นกิจวัตรประจ า 
สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นตอนวิธีการ (algorithm) ท่ีเป็นแบบแผนได้ จากนั้นกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่าวนี้จะน าไปสู่การสร้างความรู้คณิตศาสตร์ ท่ีเป็นแบบแผน ( formal mathematical 
knowledge) ซึ่งเรียกว่า การคิดค้นคณิตศาสตร์ (reinvention) (Gravemeijer, 1997: 332-333) 
ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ปัญหา 

การบรรยายปัญหา 

ปัญหาในบริบทชีวติจริง 

algorithm ภาษาคณิตศาสตร์ 
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แผนภูมิท่ี 5 การคิดค้นคณิตศาสตร์ (Reinvention) (Gravemeijer, 1997: 333) 

 
การเรียนคณิตศาสตร์เริ่มต้นจากครูน าเสนอปัญหาในบริบทชีวิตจริงท่ีมีความเหมาะสมและมี

ขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายวิธี ครูให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนในระหว่าง
การแก้ปัญหา จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายและเปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับเพื่อนร่วม
ช้ัน แล้วครูให้ปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันอีก เมื่อนักเรียนได้แก้ปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบไม่เป็นทางการของนักเรียนจะถูกแปลให้เป็นขั้นตอนท่ีเป็นแบบแผนมาก
ขึ้น ในการเรียนการสอนนี้ การอภิปรายมุ่งเน้นท่ีความถูกต้องของค าตอบ ความเพียงพอ และ
ประสิทธิภาพขอวิธีการแก้ปัญหา และการตีความเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา(Gravemeijer, 1997: 
322-327) 

จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่าการบรรยายปัญหาในบริบทชีวิตโดยใช้กระบวนการท าให้
เป็นแบบแผน ลักษณะพัฒนาภาษาแบบไม่เป็นทางการไปสู่ภาษาท่ีเป็นแบบแผนและการใช้ขั้นตอน
ในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันในระยะยาว จะท าให้สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นตอนวิธีการสร้างความรู้
คณิตศาสตร์ที่เป็นแบบแผนได้ 

ความรู้คณิตศาสตร์ท่ีเป็นแบบแผน 

การแก้ปัญหา 

การบรรยายปัญหา 

ปัญหาในบริบทชีวติจริง 

algorithm ภาษาคณิตศาสตร์ 
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การน าการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

หลักการส าคัญของการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงท่ีใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 ประการ (Gravemeijer, 1997: 328-
342; Gravemeijer and Terwel, 2000: 786-788) ดังนี้ 

1. การคิดค้นแบบได้รับค าแนะน า (Guided Reinvention) 
ตามหลักการคิดค้นนั้น นักเรียนควรได้รับประสบการณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการท่ี

คณิตศาสตร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ หลักการนี้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนว่า ในกระบวนการเรียนการสอนควรให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ สถานการณ์จริง และ
ได้รับค าแนะน าและการอ านวยความสะดวกจากครูเกี่ยวกับยุทธวิธีการแก้ปัญหาแบบไม่เป็นทางการ 
นักเรียนควรมีโอกาสในการคิดค้นการปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความเป็นแบบแผนมากขึ้น โดย
กระบวนการเรียนรู้ควรเน้นท่ีกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์การคิดค้นมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 

ครูควรศึกษาประวัติของคณิตศาสตร์แล้วน ามาใช้เพื่อเป็นจุดก าเนิดของแรงบันดาลใน และ
ศึกษายุทธวิธีการแก้ปัญหาแบบไม่เป็นทางการของนักเรียน โดยยุทธวิธีแบบไม่เป็นทางการของ
นักเรียนจะถูกแปลให้เป็นขั้นตอนท่ีเป็นแบบแผนมากขึ้น โดยจะต้องใช้ปัญหาในบริบทชีวิตจริงท่ีมี
ความเหมาะสมและมีข้ันตอนการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายวิธี 

2. ปรากฏการณ์วิทยาท่ีน ามาใช้สอน (Didactical Phenomenology)  
Freudenthal กล่าวถึงความหมายของปรากฏการณ์วิทยาท่ีน ามาใช้สอนว่าเป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ท่ีน าเสนอมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์กับตัวมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์นั้น จุดเน้นอยู่ท่ีการตีความเชิงคณิตศาสตร์ที่ท าให้เกิดปรากฎการณ์ในการให้เหตุผลและ
การคิดค านวณ 

การสืบสวนสถานการณ์ท่ีมีหัวเรื่องทางคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่นั้นจะช่วยให้ค้นพบชนิดของการ
ประยุกต์ใช้ท่ีน ามาใช้ในการสอน และพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ท่ีน ามาใช้ใน
กระบวนการคิดค้นคณิตศาสตร์แบบก้าวหน้า (progressive mathematisation) โดยจุดมุ่งหมาย
ของการสืบสวนเชิงปรากฏการณ์วิทยา คือ การหาสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงท่ี
สามารถน ามาใช้ในการสรุปนัยท่ัวไปได้ (generalized) และหาสถานการณ์ท่ีสามารถน าไปสู่
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพื้นฐานของการคิดเชิงคณิตศาสตร์แนวตั้งได้ 

หลักการปรากฏการณ์วิทยาท่ีน ามาใช้สอน (didactica; phenomenology) ให้แนวทางใน
การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนกิจกรรมรายบุคคลและการอภิปรายท้ังช้ันเรียน ใน
การเรียนคณิตศาสตร์ผู้ออกแบบการสอนต้องเสนอปัญหาเชิงบริบทชีวิตจริงท่ีได้จากปรากฏการณ์ท่ี
เป็นจริงและมีความหมายแก่นักเรียน ซึ่งช่วยสร้างและกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ 
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3. โมเดลท่ีสร้างขึ้นเอง (Self-developed Model) 
บทบาทของโมเดลท่ีสร้างขึ้นเองท าหน้าท่ีเป็นตัวเช่ือมระหว่างความรู้แบบไม่เป็นทางการ

และคณิตศาสตร์แบบเป็นทางการ ในการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้และพัฒนาโมเดลของ
ตนเองในการแก้ปัญหา ซึ่งโมเดลท่ีสร้างขึ้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยในช่วงแรกนักเรียนจะพัฒนา
โมเดลของสถานการณ์ขึ้น ซึ่งโมเดลท่ีนักเรียนคุ้นเคย และหลังจากกระบวนการวงนัยท่ัวไป 
(generalizing) และการสร้างแบบแผน (formalizing) โมเดลจะค่อยๆ กลายเป็นโมเดลส าหรับการ
ให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเรียกว่าเป็นการเปล่ียนจาก model-of เป็น 
model-for ตัวอย่างของโมเดล เช่น ภาพวาด แผนภาพ เส้นจ านวน ตาราง สมการ เป็นต้น 
จุดมุ่งหมายเบื้อต้นของการใช้โมเดลควรส่งเสริมนักเรียนให้สร้างคณิตศาสตร์โดยเริ่มต้นจากมุมของ
ตนเอง ไม่ใช่จากมุมของผู้เช่ียวชาญ 

การพัฒนาโมเดลตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเกิดขึ้นจากการ
แก้ปัญหาแบบไม่เป็นทางการของนักเรียนในการแก้ปัญหาบริบทชีวิตจริง ในช่วงต้นโมเดลถูกใช้เพื่อ
ส่งเสริมยุทธวิธีแบบไม่เป็นทางการท่ีสอดคล้องกับยุทธวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะจากนั้น
นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึงกับกระบวนการแก้ปัญหา ตัวเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหาไม่ขึ้นอยู่
กับความสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัญหาอีกต่อไป แต่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะเฉพาะทางคณิตศาสตร์
ของปัญหา ในขั้นนี้บทบาทของโมเดลเริ่มเปล่ียนไปเนื่องจากมีลักษณะท่ัวไปมากขึ้น และท้ายท่ีสุด
โมเดลกลายเป็นโมเดลท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองหลังจากท่ีผ่านกระบวนการท าให้เป็นรูปธรรม
แล้ว ในขั้นนี้โมเดลมีความส าคัญมากขึ้นในฐานะของการเป็นฐานในการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
มากกว่าการน าเสนออย่างหนึ่งของปัญหาบริบทชีวิตจริง 

จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน าคณิตศาสตร์มา
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงคือการให้นักเรียนได้ลงมือคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดเป็นประสบการณ์
เมื่อนักเรียนพบเจอปัญหาจะสามารถน ากระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์หรือการแก้ปัญหาต่างๆ มา
ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

ดังนั้นการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง คือการน าประสบการณ์ชีวิตจริงท่ีมนุษย์
ทุกคนล้วนเกิดปัญหาในชีวิตประจ าวันได้น ามาเรียนรู้การแก้ปัญหาให้เป็นแบบแผน ซึ่งหลักการ
เหล่านี้เป็นการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เนื่องจากการคิดเชิงคณิตศาสตร์เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 
นักการศึกษาคณิตศาสตร์มีการน าแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยมกับชีวิตจริงไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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Treffers (1991 อ้างถึงใน Van den Heuvel-Panhuizen, 2000) เสนอหลักการเรียนรู้
และการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

1. หลักการสร้างและการท าให้เป็นรูปธรรม (Constructing and Concretizing: 
phenomenological exploration by means of contexts) การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรม
ในการสร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นการรับความรู้ท่ีถูกน าเสนอหรือถ่ายทอด การเรียนการสอนควรเริ่มต้น
จากพื้นฐานท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งเน้นการส ารวจเชิงปรากฎการณ์วิทยา ครูสามารถกระตุ้นนักเรียนให้
สร้างความรู้จากปรากฎการณ์ท่ีถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ 

2. หลักของล าดับขั้นและโมเดล (Levels and Models: bridging by vertical 
instrument) การเรียนมโนทัศน์หรือทักษะทางคณิตศาสตร์ถูกมองว่าเป็นกระบวนการท่ีมีระยะยาว
และเคล่ือนย้ายไปสู่ความเป็นนามธรรมในระดับต่างๆ (จากแบบไม่เป็นทางการไปสู่แบบเป็นทางการ
และจากระดับหยั่งรู้ไปสู่ระดับความเป็นระบบของเนื้อหาวิชา) 

3. หลักการคิดสะท้อนและการให้งานพิเศษ (Reflection and Special Assignment: 
pupils’own constructions and productions) การเพิ่มขึ้นของระดับในกระบวนการเรียนรู้
ได้รับการส่งเสริมผ่านการคิดสะท้อน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจอย่างมากในการสร้างและ
ผลิตผลงานของนักเรียน หลักในการสอนนั้น นักเรียนต้องได้มีโอกาสและได้รับการกระตุ้นใน
ช่วงเวลาท่ีส าคัญให้ได้คิดสะท้อนถึงสาระการเรียนรู้ที่พบและคาดการณ์ว่าจะพบต่อไปภายหน้า จาก
หลักการนี้ครูต้องมอบหมายงานพิเศษให้นักเรียน เช่น ปัญหาท่ีมีความขัดแย้ง ซึ่ งสามารถกระตุ้น
การสร้างผลงานอย่างอิสระของนักเรียน 

4. หลักบริบทและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Context and Interaction: interactive 
instruction) หลักการนี้เกี่ยวข้องกับความส าคัญของบริบททางสังคม การเรียนรู้ไม่ได้เป็นกิจกรรม
ท่ีอยู่โดดๆ แต่เกิดขึ้นในสังคมและถูกช้ีน าและได้รับการกระตุ้นจากบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
ตัวอย่างเช่น ในการท างานเป็นกลุ่มนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดและข้อโต้แย้ง เพื่อ
เรียนรู้จากผู้อื่น ดังนั้นการศึกษาคณิตศาสตร์ควรมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติ ปฏิสัมพันธ์ 
หมายรวมถึง การต่อรอง การแทรกแซง การอภิปราย การร่วมมือ และประเมินผล ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

5. หลักการจัดโครงสร้างและการผสมผสานเช่ือมโยง (Structuring and Interweaving: 
intertwining of leaming strands) การรู้คณิตศาสตร์ไม่ได้ประกอบด้วยการดูดซึมชุดของความรู้
และทักษะท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน แต่เป็นการสร้างความรู้และทักษะให้เป็นเอกลักษณ์ท่ีมี
โครงสร้าง สาระการเรียนรู้ต่างๆ ไม่สามารถแยกกันอยู่อย่างโดดๆ แต่มีการผสมผสานเช่ือมโยงสาระ
การเรียนรู้ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นหลักในการสอน คือ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ต้องมีความผสมผสานเช่ือมโยงกันและกัน 
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Van den Heuvel-Panhuizen (2000: 4-9) เสนอหลักในการจัดการเรียนรู้และการสอน
คณิตศาสตร์ 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักการจัดกิจกรรม (Activity Principle) นักเรียนเรียนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ผ่าน
การปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวในกระบวนการเรียนรู้ ได้พัฒนาเครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์และการหยั่งรู้ด้วยตนเอง ได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีแบบ
ไม่เป็นทางการ 

2. หลักการสอดคล้องกับความเป็นจริง (Reality Principle) ความเป็นจริงเป็นแหล่งท่ีมา
ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ควรน าบริบทจริงมาใช้ในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
ซึ่งต้องเลือกสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริงเป็นส่ือหรือแหล่งการเรียนรู้ 

3. หลักการตามล าดับขั้น (Level Principle) ในการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนต้องผ่าน
ล าดับข้ันของความเข้าใจในระดับต่างๆ จากความสามารถในการคิดค้นปัญหาในบริบทแบบไม่เป็น
ทางการไปจนถึงการสร้างวิธีลัดและการสร้างแบบแผน การหยั่งรู้หลักการส าคัญและความสัมพันธ์ท่ี
กว้างออกไป การผ่านไปสู่ล าดับข้ันต่างๆ เป็นความสามารถในการคิดสะท้อนในกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 

4. หลักการเช่ือมโยงหรือบูรณาการ ( Inter-twinement Principle) ความรู้คณิตศาสตร์
ไม่ได้อยู่อย่างแยกส่วน การแก้ปัญหาในบริบทต่างๆ ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาช่วย
ในการแก้ปัญหา 

5. หลักการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction Principle) การเรียนคณิตศาสตร์ถูกมองว่าเป็น
กิจกรรมทางสังคม ในการจัดการเรียนการสอนควรให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนแนวคิดและ
วิธีการซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระดับความรู้ความเข้าใจท่ีสูงขึ้น 

6. หลักการแนะน า (Guidance Principle) ครูให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดค้นคณิตศาสตร์
ผ่านการแนะน าของครู โดยครูจัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เอื้อต่อกระบวนการสร้างความรู้ของ
นักเรียน 

Meyer (2001: 238-239) สรุปหลักการในการจัดการเรียนการสอน 5 ประการ ดังนี้ 
1. การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมในการสร้างความรู้ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนท่ี

นักเรียนเป็นผู้รับความรู้ท่ีครูน าเสนอหรือถ่ายทอดให้เพียงฝ่ายเดียว การสร้างความรู้จะเกิดขึ้นได้เมือ
จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนเป็นประสบการณ์จริงของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อนักเรียนแต่ละคน 

2. การเรียนรู้มโนทัศน์หรือทักษะต้องใช้ระยะเวลายาวนานและผ่านระดับของความเป็น
นามธรรมในระดับต่างๆ ในช่วงต้น กิจกรรมทางคณิตศาสตร์แบบไม่เป็นทางการจะสร้างพื้นฐานท่ี
เป็นรูปธรรมจากส่ิงท่ีนักเรียนสามารถสรุปและสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความซับซ้อนมาก
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ขึ้น นักเรียนเช่ือมโยงความเป็นรูปธรรมและระดับท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้นจากการสร้างและการใช้
โมเดล การวาดภาพ แผนภาพ ตาราง หรือสัญลักษณ์ต่างๆ 

3. การเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาการของนักเรียนผ่านระดับต่างๆของความเข้าใจนั้น
ได้รับการสนับสนุนจากการคิดสะท้อนความคิดของตนเองและผู้อื่น นักเรียนต้องได้รับโอกาสท่ีดีใน
การคิดสะท้อนส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

4. การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยล าพัง แต่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมวัฒนธรรมดังนั้นการมี
ปฏิสัมพันธ์จึงเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนควรกระตุ้น
ให้นักเรียนได้สะท้อน อธิบายและตัดสินค าตอบ เข้าใจค าตอบของเพื่อน เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ค าตอบอื่น และต้ังค าถามเกี่ยวกับทางเลือก 

5. ความเข้าใจคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ปรากฏการณ์จริงท่ีโครงสร้างและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ปรากฏอยู่มักจะประกอบด้วยคณิตศาสตร์
จากหลากหลายสาขาวิชา ดังนั้นสาระการเรียนรู้ควรมีการถักทอเรียงร้อยเข้าด้วยกันมากกว่าการ
แยกออกเป็นอิสระจากกัน 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นรูปแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีต้องอาศัยการเรียนรู้
ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันต้ังแต่สองประเภทขึ้นไป และใช้หลักการนี้ในการผสมผสานจน
เป็นความสามารถชนิดใหม่ท่ีเรียกว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้ประเภทหลักการ
นี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทมโนมติ ซึ่งเป็นความสามารถท่ีมองเห็นลักษณะร่วมกันของส่ิงเร้า เป็น
ความสามารถในการน าความรู้ ทักษะและความเข้าใจท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลไปประยุกต์สู่สถานการณ์
ท่ีแตกต่างจากเดิม เป็นพฤติกรรมแบบแผนหรือวิธีการท่ีสลับซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ ความจ า 
ความเข้าใจ การคิดแบบวิเคราะห์ ประสบการณ์ วิธีการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ (นวลละออง ปิริยะ , 2551: 37; Gagne, 1970: 186; 
Krulik and Rudnick, 1987: 4) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เมื่อมีกระบวนการแก้ปัญหาและยุทธวิธีแล้ว ก็ยังไม่ได้ประกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ดี 

เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ใช่ความสามารถท่ีเป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดตายตัว ต้องมี
การพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการคิดและการแก้ปัญหาใหม่ๆ เสมอ ซึ่งต้องอาศัยทักษะและ
ความสามารถหลายๆ ด้าน อดัมส์ เอสลิส และบีสัน (Adams, Ellis and Beeson, 1977: 174-175, 
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อ้างถึงใน นวลละออง ปิริยะ, 2551: 37)ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลถึงความสามารถในการแก้ปัญหา 3 
ด้าน คือ 

1. สติปัญญา (Intelligence) การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องใช้การคิดระดับสูง สติปัญญาจึง
จ าเป็นส่ิงส าคัญยิ่งประการหนึ่งในการแก้ปัญหา องค์ประกอบของสติปัญญาท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ องค์ประกอบทางปริมาณ (Quantitative Factors) ดังนั้น 
นักเรียนบางคนอาจมีความสามารถในองค์ประกอบทางด้านภาษา (Verbal Factors) แต่อาจด้อยใน
ความสามารถท่ีไม่ใช่ภาษาหรือทางด้านปริมาณ 

2. การอ่าน (Reading) เป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา เพราะการแก้ปัญหาต้อง
อ่านอย่างรอบคอบ อ่านอย่างวิเคราะห์ อันจะน าไปสู่การตัดสินในว่าควรจะท าอะไรและอย่างไร มี
นักเรียนจ านวนมากท่ีมีความสามารถในการอ่านแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

3. ทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและตัดสินใจว่าท า
อะไรแล้ว ก็ยังเหลือขั้นตอนการได้มาซึ่งค าตอบท่ีถูกต้องเหมาะสม นั่นคือ นักเรียนจะต้องรู้การ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็น ซึ่งก็คือทักษะพื้นฐานนั่นเอง 

เฮดเดนส์ และสเพียร์ (Heddens and Speer, 1992: 34-35, อ้างถึงใน นวลละออง ปิริยะ, 
2551: 38) ได้กล่าวถึงความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลว่า ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการรับรู้ 
2. ความสามารถภายในตัวบุคคล 
3. เทคนิคการประมวลผลข้อมูล 
4. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
5. ความต้องการท่ีจะหาค าตอบ 
6. ความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหา 

สถานการณ์ปัญหาก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหา ครูลิค และรูดนิค (Krulik and Rudnick, 1993: 28) ได้กล่าว ปัญหาท่ีน ามาเป็นส่ือ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาว่า ควรเป็นปัญหาท่ีดีซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอย่างน้อย 1 
ข้อ ต่อไปนี้ 

1. เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ และท้าทายความสามารถของนักเรียน 
2. เป็นปัญหาท่ีต้องการการวิเคราะห์ และทักษะการสังเกต 
3. เป็นปัญหาท่ีเตรียมโอกาสส าหรับการอภิปรายและมุ่งให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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4. เป็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับความเข้าใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 

5. เป็นปัญหาท่ีน าไปสู่หลักการและ/ หรือการก าหนดรูปท่ัวไปของปัญหา 
6. เป็นปัญหาท่ีมีวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายมีผลลัพธ์ ไ ด้หลายอย่างใน

ขณะเดียวกัน 

การจัดบรรยากาศในห้องเรียนก็ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเช่นกัน 
กอนซาเลส (Gonzles, 1994: 74, อ้างถึงใน สมเดช บุญประจักษ์, 2540:28) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า 
บรรยากาศท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา จะต้องเป็นบรรยากาศท่ีท าให้นักเรียน
รู้สึกสะดวกสบายในการแสดงแนวคิด ไม่เข้มงวด เอาจริงเอาจังจนเกิดความตึงเครียดเพราะถ้า
นักเรียนเกิดความรู้สึกกลัวในส่ิงท่ีท าผิดพลาดหรือกลัวถูกหัวเราะเยาะจากเพื่อน นักเรียนจะไม่กล้า
ซักถาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ฉะนั้นครูจะต้องจัดบรรยากาศของช้ันเรียน ท่ีท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกเป็นอิสระ เป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้มีการส ารวจ สืบค้นให้เหตุผลและส่ือสารกัน 

เวลานับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ปัญหา นักเรียนต้องมีเวลา
เพียงพอในการแก้ปัญหา แต่ละคนต้องการเวลาในการแก้ปัญหาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เรย์ ซุยดัม และลินด์ (Reye, Suydum and 
Lindquist, 1992:30, อ้างถึงใน นวลละออง ปิริยะ , 2551: 39) กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่าในการ
แก้ปัญหาปัญหาหนึ่ง นักเรียนใช้เวลาท าความเข้าใจปัญหา ส ารวจหาแนวทางในการแก้ปัญหาและ
ตรวจสอบค าตอบท่ีได้โดยเฉพาะปัญหาท่ียังไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นการให้
เวลาท่ีเหมาะสมจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหา สอดคล้องกับความคิดของเลสเตอร์ 
(Lester, 1994: 666) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างช้าๆ และใช้เวลา
ยาวนานพอ ซึ่งนักเรียนต้องแก้ปัญหามากๆ จากสถานการณ์ท่ีได้รับการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนก็ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนจะเป็นท้ัง
แบบจัดเป็นกลุ่มใหญ่ท้ังช้ัน กลุ่มย่อยและแบบรายบุคคล ธีสเซน และคนอื่นๆ (Thiessin and 
other, 1989: 38, อ้างถึงใน นวลลออ ปิริยะ, 2551: 39) กล่าวว่า กลุ่มใหญ่จะใช้เพื่อแนะน าหรือ
อภิปรายยุทธวิธีใหม่ รายบุคคลเพื่อฝึกความช านาญ กลุ่มย่อยจะเป็นการรวมเอาจุดดีของกิจกรรม
กลุ่มใหญ่และแบบรายบุคคล ซึ่งกลุ่มย่อยนี้นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างเต็มท่ี ได้แลกเปล่ียนแนวคิด ประสบความส าเร็จและมีเจตคติทางบวกต่อการเรียน และยังพบ
อีกว่ากลุ่มย่อยสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่ารายบุคคล 
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นวลละออง ปิริยะ (2551: 39) ได้กล่าวสรุปถึงองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวผู้แก้ปัญหา ซึ่งเกี่ยวกับ 

1.1 ความรู้ความคิดและประสบการณ์ 

1.2 ระดับสติปัญญาและความสามารถ 

1.3 การรับรู้และการสังเคราะห์ความคิด 

1.4 ทักษะและความรู้พื้นฐานต่างๆ เช่น ทักษะการอ่าน การด าเนินการ และทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 

1.5 ความรู้สึก ความต้องการท่ีจะแก้ปัญหา ความเช่ือและเจตคติต่อการแก้ปัญหา 

1.6 ความยืดหยุ่นและความมั่นใจในตนเองต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 

2. องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวกับ 
2.1 บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.2 วิธีการพัฒนาท่ีส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.3 มีเวลาการพัฒนาอย่างเพียงพอและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.4 สถานการณ์ปัญหาท่ีน ามาเป็นส่ือในการพัฒนาเป็นปัญหาท่ีดีท่ีก่อให้เกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถและเหมาะสมกับวัย 

จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภท
มโนมติ ซึ่งเป็นความสามารถท่ีมองเห็นลักษณะร่วมกันของส่ิงเร้า เป็นการน าความรู้ ทักษะและความ
เข้าใจท่ีมีอยู่ไปประยุกต์สู่สถานการณ์ใหม่ๆ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ คือบรรยากาศช้ันเรียน และลักษณะการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ครูจะต้องจัด
บรรยากาศของช้ันเรียนท่ีท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นอิสระ ส่งเสริมให้มีการส ารวจ สืบค้น ให้เหตุผล
และส่ือสารกัน นอกจากนี้สถานการณ์ปัญหา ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ก็เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ปรีชา เนาว์เย็นผล (2538: 66) ได้เสนอวิธีการสอนของครู เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยพิจารณาตามข้ันตอนของการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ของโพลยา(Polya) 
และน ามาเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาความสามารถในการช่วยพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา สามารถท าได้โดย 



  46 

1.1 การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยให้นักเรียนฝึกการอ่านและท าความเข้าใจ
ข้อความในปัญหาท่ีครูยกมาเป็นตัวอย่างในการสอนก่อนท่ีจะมุ่งไปท่ีวิธีท าเพื่อหาค าตอบ โดยอาจฝึก
เป็นรายบุคคลหรือฝึกเป็นกลุ่ม อภิปรายร่วมกันถึงสาระส าคัญของโจทย์ปัญหาความเป็นไปได้ของ
ค าตอบท่ีต้องการ ความพอเพียงหรือความมากเกินไปของข้อมูลท่ีก าหนดให้ 

1.2 การใช้กลวิธีช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจ เช่น การเขียนภาพ เขียนแผนภาพหรือ
สร้างแบบจ าลองเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ของปัญหา จะท าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

1.3 การใช้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมาให้นักเรียนฝึกท าเพื่อความเข้าใจ 
เช่น การน าปัญหาท่ีก าหนดข้อมูลให้เกินความจ าเป็น หรือก าหนดข้อมูลให้ไม่เพียงพอ มาให้นักเรียน
ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลว่า ข้อมูลท่ีก าหนดให้ข้อมูลใดใช้ได้บ้าง หรือหาว่าข้อมูลท่ีก าหนดให้เพียงพอ
หรือไม่ 

2. การพัฒนาความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา สามารถท าได้โดย 
2.1 ต้องไม่บอกวิธีการแก้ปัญหากับนักเรียนโดยตรง แต่ควรใช้วิธีการกระตุ้นคิด

ด้วยตนเอง เช่น การใช้ค าถามน า โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ท่ีโจทย์ปัญหาก าหนดให้ หยุดใช้ค าถามเมื่อ
นักเรียนมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

2.2 ควรส่งเสริมให้นักเรียนคิดออกมาดังๆ คือ สามารถบอกให้คนอื่นๆ ทราบว่า
ตนเองคิดอะไร การคิดออกมาดังๆ อาจอยู่ในรูปการบอก หรือการเขียนแผนภาพ และแบบแผน
แสดงล าดับขั้นตอน การคิดออกมาให้ผู้อื่นทราบ ท าให้เกิดการอภิปรายเพื่อหาแนวทางในกา ร
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

2.3 ควรสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนให้รู้ จักคิดวางแผนก่อนลงมือท าส่ิงใด
เสมอๆ เพราะจะท าให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ในปัญหานั้นๆ ควรเน้นวิธีการแก้ปัญหานั้น
ส าคัญกว่าค าตอบท่ีได้ เพราะวิธีการสามารถน าไปใช้ได้กว้างขวางกว่า 

2.4 ควรจัดหาปัญหามาให้นักเรียนฝึกบ่อยๆ ซึ่งต้องเป็นปัญหาท่ีท้าทายและ
น่าสนใจ 

2.5 ควรส่งเสริมให้รู้จักใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา แต่ละข้อให้มากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อให้
นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการคิด และจะมีโอกาสฝึกการวางแผนมากขึ้น 

3. การพัฒนาความสามารถในการด าเนินการตามแผน ควรฝึกให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหา 
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ และควรให้นักเรียนฝึกการตรวจสอบการวางแผน ก่อนท่ีจะลงมือท าตาม
แผน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ ความถูกต้องของแผนท่ีวางไว้ และพิจารณาว่าวิธีการเหมาะสม
ถูกต้องกับการแก้ปัญหานั้นๆ หรือไม่ 

4. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบผล/ ค าตอบ สามารถท าได้โดย 
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4.1 ควรกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการตรวจสอบวิธีท าและค าตอบให้เคยชิน
โดยครูอาจสร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการตรวจสอบความถูกต้อง หาข้อบกพร่องจากการแสดง
การแก้ปัญหาท่ีครูยกตัวอย่างให้ 

4.2 ควรกระตุ้นให้รู้จักตีความหมายของค าตอบท่ีได้ว่ามีความหมายสอดคล้องกับ
ปัญหาหรือไม่ 

4.3 ควรสนับสนุนให้ท าแบบฝึกหัด โดยใช้วิธีการหาค าตอบได้มากกว่าหนึ่งวิธีเพื่อ
เป็นการตรวจสอบวิธีการที่ใช้นั้นกับวิธีการอื่นสามารถใช้หาค าตอบในปัญหานั้นได้อีก 

4.4 ควรให้นักเรียนฝึกหัดสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อช่วยท าให้มี
ความเข้าใจในโครงสร้างของปัญหา ท าให้สามารถมองเห็นแนวทางในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆ 
ได้ 

บิทเทอร์ (Bitter, 1990: 43-44) ได้เสนอวิธีการสอนของครูเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 

1. ควรเลือกปัญหาท่ีน่าในใจ และไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปมาสอนนักเรียน 
2. ควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้ร่วมกันแก้ปัญหา เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการ

ท างานร่วมกัน 
3. ควรให้นักเรียนพิจารณาว่า โจทย์ก าหนดข้อมูลอะไรมาให้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหาและยังต้องการใช้ข้อมูลอื่นใดบ้างในการแก้ปัญหาข้อนั้นๆ 
4. ควรให้นักเรียนพิจารณาว่า ปัญหาถามอะไร ถ้าไม่สามารถบอกได้ให้อ่านปัญหานั้นใหม่ 

และถ้าจ าเป็นจริงๆ ให้ครูอธิบายความหมายของค าท่ีใช้ในปัญหาข้อนั้นให้นักเรียนทราบ 
5. ควรให้ฝึกการแก้ปัญหาหลายๆ รูปแบบ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อกับการแก้ปัญหาท่ีซ้ าซากไม่

ท้าทายความสามารถ 
6. ควรให้นักเรียนท าการแก้ปัญหาบ่อยๆ จนเคยชินว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน

การสอน 
7. ควรส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาหลายๆ ข้อ โดยใช้วิธีการเดียวกัน เพื่อจะได้ฝึกทักษะ

และส่งเสริมให้ใช้การแก้ปัญหาหลายๆ วิธีในข้อเดียวกัน เพื่อให้เห็นว่ายังมีวิธีการอื่นๆ อีกท่ีจะใช้ใน
การแก้ปัญหาในข้อนั้นๆ ได้ 

8. ควรช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมส าหรับรูปแบบเฉพาะข้อ
นั้นๆ 

9. ควรให้นักเรียนพิจารณาว่า ปัญหาในข้อนั้นคล้ายกับปัญหาท่ีเคยพบมาก่อนหรือไม่ 
10. ควรให้เวลากับนักเรียนในการลงมือแก้ปัญหา อภิปรายผลการแก้ปัญหาและวิธีการ

ด าเนินการแก้ปัญหา 
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11. ควรให้นักเรียนฝึกการคาดคะเนค าตอบและการทดสอบค าตอบท่ีได้ เพื่อประหยัดเวลา
ในการแก้ปัญหา 

เบลล์ (Bell, 1978: 311) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นความสามารถท่ีต้องอาศัยพื้นฐาน 
ความรู้ ทักษะ และความสามารถหลายด้าน การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมท่ีดีและเป็นกิจกรรมท่ี
น่าสนใจส าหรับนักเรียน แต่ถ้าการแก้ปัญหามุ่งเน้นท่ีความเร็ว ความถูกต้อง รูปแบบ ความเป็น
ระเบียบและค าตอบท่ีถูกต้อง อาจท าให้นักเรียนท้อถอย มีความรู้สึกว่าการแก้ปัญหาเป็นเรื่องยาก 
เมื่อครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาแล้วควรจัดสภาพแวดล้อมท่ีให้โอกาสนักเรียน ได้คิดอย่างอิสระจะ
ท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ให้ดีขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ศักยภาพ
เหล่านั้นสู่สถานการณ์ท่ีกว้างขึ้น 

สมาคมคณิตศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา (NTCM, 1991: 57, อ้างถึงใน นวลละออง ปิริยะ , 
2551: 43) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีจะเอื้อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนไว้ดังนี้ 

1. เป็นบรรยากาศท่ียอมรับและเห็นคุณค่าของแนวคิด วิธีการคิด และความรู้สึกของ
นักเรียน 

2. ให้เวลาในการส ารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลองใช้ความสามารถในการก าหนดปัญหาและสร้างข้อคาดเดา 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ให้เหตุผลและสนับสนุนแนวคิดด้วยข้อความทางคณิตศาสตร์ 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State Department of 
Education 1985: 14, อ้างถึงใน นวลละออง ปิริยะ, 2551: 44) ได้ให้ข้อแนะน าส าหรับครูในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. ระบุพฤติกรรมการแก้ปัญหาท่ีชัดเจน 
2. จัดบรรยากาศภายในช้ันเรียนให้นักเรียนได้คิดและแก้ปัญหาอยู่เสมอๆ 
3. ให้โอกาสนักเรียนได้อธิบายแนวคิดในแต่ละขั้นตอนของการแก้ปัญหา 
4. มีความเข้าใจว่า แต่ละปัญหามียุทธวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธี การแก้ปัญหาต้องการ

วิธีการใหม่ๆ 
5. น าเสนอปัญหาท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง และปัญหาท่ีช่วยเพิ่มประสบการณ์ท่ีจะน าไป

ประยุกต์ใช้ได้ 
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สรุปการส่งเสริมและการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ต้องอาศัย 
ความรู้ทักษะ และความสามารถในหลายๆ ด้าน ซึ่งควรให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความคิดอย่าง
อิสระส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

การวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

แนวคิดในการวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งท่ีจ าเป็นและส าคัญยิ่งของ

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลจะเป็นส่ิงท่ีช้ีให้ครูผู้สอน ผู้เรียน ทราบว่าการเรียน
การสอนแต่ละขั้นตอนประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ในมาตรฐานการประเมินของ NCTM 
มาตรฐานท่ี 5: การแก้ปัญหา ระบุว่า การประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้คณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา เป็นการจัดหาหลักฐานร่องรอยท่ีนักเรียนสามารถ 1) สร้างปัญหา 2) ประยุกต์ใช้
ยุทธวิธีท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 3) แก้ปัญหา 4) ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบาย
ตีความหมายของผลลัพธ์ และ 5) สร้างรูปท่ัวไปของค าตอบ (NCTM, 1989: 209, อ้างถึงใน ปรีชา 
เนาว์เย็นผล, 2544: 50) สิริพร ทิพย์คง (2537: 291-293, อ้างถึงใน อัญชุลี พันธ์เครือบุตร,2544: 
17-18) ให้เสนอแนะว่า การวัดผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนควรเป็นการช้ีให้นักเรียนได้
เห็นพัฒนาการในด้านการเรียนของตนเอง โดยครูใช้การวัดแบบอิงเกณฑ์ ซึ่งเป็นการวัดท่ีแสดงให้
เห็นความสามารถของนักเรียนแต่ละคนว่า มีความสามารถหรือได้เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์มากน้อย
เพียงใด โดยไม่น าความสามารถไปเปรียบเทียบกับกลุ่มแต่อาจจะมีเกณฑ์มาตรฐานก าหนดอย่าง
ชัดเจนว่า ต้องการให้นักเรียนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ส่วนการประเมินผล นอกจากดู
คะแนนสอบของนักเรียนแล้ว ครูควรดูผลจาการท าแบบฝึกหัดของนักเรียนระหว่างเรียน การตอบ
ค าถาม การร่วมกิจกรรมของนักเรียน และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน การ
สัมภาษณ์นักเรียน ท้ังนี้เพราะคะแนนสอบอย่างเดียวไม่ควรบ่งช้ีความส าเร็จในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้นแนวโน้มการวัดและการประเมินผลการเรียนของนักเรียนควรมี
ลักษณะดังนี้ 

1. แบบทดสอบ ควรเน้นกระบวนการคิด การได้มาซึ่งค าตอบมากกว่าค าตอบท่ีนักเรียนคิด 
2. แบบทดสอบท่ีใช้ควรเป็นแบบอัตนัยท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
3. ครูควรจะมีการวินิจฉัยความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนการสอนเนื้อหาใหม่ 
การประเมินผลงานท่ีนักเรียนท า โดยครูมอบหมายโครงการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้นักเรียน

ร่วมกันรับผิดชอบท าเป็นกลุ่ม เมื่อนักเรียนท าโครงการเสร็จแล้วครูควรให้นักเรียนทุกคนในกลุ่ม
ประเมินผลการท างานของตนเองและสมาชิกภายในกลุ่ม โดยการให้คะแนนและครูประเมินผลงานท่ี
นักเรียนท าด้วยแล้วน าผลการประเมินของแต่ละกลุ่มมาสรุป โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีนักเรียน
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ประเมินตนเอง คะแนนท่ีนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มประเมินเพื่อนสมาชิกและการประเมินของครู ซึ่ง
นักเรียนแต่ละคนอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากันท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผลงานตนเอง 

นอกจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เลสเตอร์ และโครลล์ (Lester and Kroll, 1991: 278-
282, อ้างถึงใน นวลละออง ปิริยะ, 2551: 45) ชาร์ลส์ เลสเตอร์ และโอดาฟเฟอร์ (Charles, Lester 
and O. Daffer, 1987: 15-61,อ้างถึงใน นวลละออง ปิริยะ, 2551: 45) ได้เสนอแนะวิธีการประเมิน
ในช้ันเรียนว่าสามารถประเมินได้อีกหลายวิธีดังนี้ 

1. การสังเกตและสอบถาม การสังเกตและสอบถามนักเรียนขณะท่ีนักเรียนก าลังท า
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ จะท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ กระบวนการคิด เจตคติและความเช่ือซึ่ง
การสังเกตสามารถท าได้ท้ังอย่างไม่เป็นทางการขณะท่ีเดินดูการปฏิบัติงานของนักเรียนและสังเกต
อย่างเป็นทางการหรือจากการสัมภาษณ์ การเลือกค าถามท่ีจะถามในขณะท าการสังเกตเป็นส่ิงส าคัญ 
ในช้ันเรียนปกติมีหลายเหตุผลในการถามค าถาม เช่น ถามเพื่อกระตุ้นให้คิด ถามเพื่อช้ีแนะ ถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจหรือถามเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเพื่อนรู้อะไร ครูควรบันทึกการสังเกต โดยอาจ
บันทึกลงในบัตรบันทึก หรือแบบส ารวจรายการ แบบประมาณค่า หรือแบบสังเกต การสังเกตเป็นวิธี
ท่ีดีท่ีสุด ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคิดและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

2. การตรวจผลงาน เป็นการพิจารณาถึงกระบวนการแก้ปัญหา โดยพิจารณาว่านักเรียน
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร ไม่ได้ไห้ความส าคัญของผลลัพธ์ท่ีได้เป็นหลัก มีวิธี การตรวจผลงาน
นักเรียนท่ีส าคัญ 2 วิธี คือ การตรวจให้คะแนนแต่ละขั้นตอนของการแก้ปัญหา (Analytic Scoring) 
เป็นการตรวจให้คะแนนโดยก าหนดระดับหรือจุดการให้คะแนนแต่ระดับพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการแก้ปัญหา และตรวจให้คะแนนภาพรวม (Holistic Scoring) เป็นการให้คะแนนภาพรวม
ของผลงานแก้ปัญหา ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีสัมพันธ์ในกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาให้
ค่าคะแนนหนึ่งส าหรับผลการแก้ปัญหาท้ังหมด ซึ่งต่างจากการให้คะแนนในแต่ละขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 

3. การประเมินจากการเขียนนับว่าเป็นส่วนส าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประเมิน
จากการเขียน สามารถพิจารณาได้จาก 3 ลักษณะ คือ 

3.1 การเขียนรายงานผลของตนเอง  (Self-reports) เหมาะส าหรับใช้ประเมิน
ความรู้สึกและความเช่ือถือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มากกว่าท่ีจะวัดจากพฤติกรรมการแสดงออก ควรใช้
การเขียนรายงานผลของตนเองประกอบแบบประเมินแบบอื่นๆ 

3.2 การเขียนรายงานในช้ันหรือการบ้าน เหมาะท่ีจะใช้ประเมินความเข้าใจใน
มโนคติทางคณิตศาสตร์ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับครูในการวางแผนบทเรียนต่อไป 

3.3 การเขียนในการสอบ ส่วนใหญ่แล้วการเขียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มักจะเป็น
การเขียนการทดสอบ 
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4. ประเมินจากผลงานท่ีเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติแล้วแฟ้มข้อมูล
ส่วนบุคคลจะรวบรวมข้อมูลท้ังหมดจากการสอบ จากการบ้านและผลงานอื่นๆ ท่ีเป็นจุดส าคัญท่ีจะ
น ามาประเมินผลรวมสุดท้ายเพื่อให้เกรด 

5. แบบสอบ โดยท่ัวไปมักจะเน้นให้นักเรียนหาค าตอบท่ีถูกต้องของปัญหาไม่ได้เน้นถึง
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ดังนั้นในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน จึงควรเน้นท่ีจะก าหนดข้อค าถามท่ีมุ่งประเมินกระบวนการคิดการแก้ปัญหาของนักเรียน
ด้วย 

การให้คะแนนการประเมินจ าเป็นต้องสร้างเกณฑ์หรือแนวทางในการให้คะแนน มีเกณฑ์ดังนี้ 
1. การให้คะแนนเป็นภาพรวม (Holistic Scoring) เป็นการให้คะแนนช้ินงานโดยดูภาพรวม

ของช้ินงาน 
2. การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring) เพื่อให้การมองคุณภาพหรือ

ความสามารถของนักเรียนอย่างชัดเจน จึงมีการแยกองค์ประกอบของการให้คะแนนและอธิบาย
คุณภาพของผลงานเป็น 4 ด้าน คือ 
  2.1 ความเข้าใจในความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงเป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ความเข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการในการแก้ปัญหาท่ีกระจ่างชัดเจน 

  2.2 การส่ือความหมาย คือ ความสามารถในการอธิบาย น าเสนอ การบรรยาย 
เหตุผลแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ 

  2.3 การใช้กระบวนการและยุทธวิธี สามารถเลือกใช้ยุทธวิธี กระบวนการท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.4 ผลส าเร็จของงาน ความถูกต้องแม่นย าในผลส าเร็จของงาน หรืออธิบายท่ีมา
และตรวจสอบผลงานได้ 

ชาร์ลส์ (Chales, 1987) ได้ให้ค าแนะน าถึงเกณฑ์การให้คะแนน 3 แบบ ดังนี้ 
1. การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ เป็นการแบ่งการให้คะแนนการแก้ปัญหาออกเป็น

องค์ประกอบย่อย 3 ตอน โดยท่ีแต่ละตอนของกระบวนการแก้ปัญหาจะให้คะแนนต้ังแต่ 0-2 ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความเข้าใจ 
 ให้ 0 คะแนน เมื่อเขียนส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดไม่ถูกต้อง 
 ให้ 1 คะแนน เมื่อเขียนส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดได้ถูกต้องบางส่วน 
 ให้ 2 คะแนน เมื่อเขียนส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดถูกต้องท้ังหมด 

1.2 การวางแผนการแก้ปัญหา 
   ให้ 0 คะแนน เมื่อเขียนแสดงความสัมพันธ์และวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 
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   ให้ 1 คะแนน เมื่อเขียนแสดงความสัมพันธ์และวิธีการแก้ปัญหาถูกต้อง
บางส่วน 

   ให้ 2 คะแนน เมื่อเขียนแสดงความสัมพันธ์และวิธีการแก้ปัญหาถูกต้องท้ังหมด 
1.3  ค าตอบ 

   ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่มีค าตอบหรือตอบในบางส่วนท่ีวางแผนไม่เหมาะสม 
   ให้ 1 คะแนน เมื่อตอบผิด ค านวณผิดพลาด ตอบบางส่วนเพียงส าหรับปัญหาท่ี

มีหลายค าตอบ 
   ให้ 2 คะแนน เมื่อตอบถูกต้องและใช้ภาษาถูกต้อง 

2. การให้คะแนนในภาพรวม เป็นการมองผลผลิตการแก้ปัญหาท้ังหมด โดยก าหนดในช่วง 
0-4 คะแนน ดังนี้ 

ให้ 0 คะแนน เมื่อกระดาษว่างเปล่าหรือมีข้อมูลง่ายๆ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการคิด
ค านวณจากการกระท าท่ีไม่เข้าใจปัญหา มีค าตอบท่ีไม่ถูกต้องและไม่มีการแสดงวิธีหาค าตอบ 

ให้ 1 คะแนน เมื่อมีร่องรอยปรากฏว่าพบวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและคัดลอกข้อมูลท่ี
จ าเป็นในการแก้ปัญหาให้เห็นว่ามีความเข้าใจปัญหา มีร่องรอยการแสดงยุทธวิธีในการหาค าตอบท่ี
เหมาะสมแต่ไม่ส าเร็จ 

ให้ 2 คะแนน เมื่อแสดงยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องแต่ค านวณผิดพลาด และมี
ร่องรอยปรากฏว่ามีความเข้าใจปัญหา แต่ไม่แสดงการแก้ปัญหาเพียงพอท่ีจะค้นพบค าตอบได้หรือให้
วิธีค านวณผิดพลาด จึงได้ค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง นักเรียนพบค าตอบของปัญหาย่อยแสดงวิธีท าได้ถูกต้อง
แต่กระบวนการท างานไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงให้เห็นกระบวนการท างาน 

ให้ 3 คะแนน เมื่อมีเครื่องมือท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
แต่เข้าใจผิดพลาดบางส่วนท าให้ค าตอบผิดพลาดในบางส่วนท าให้ค าตอบผิด มียุทธวิธีแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมแต่ค าตอบผิดโดยไม่ปรากฏเหตุผล หรือมีค าตอบบางส่วนถูกต้อง แสดงวิธีการแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง เลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหาถูกต้อง แต่การแก้ปัญหาไม่สมบูรณ์ 

ให้ 4 คะแนน เมื่อนักเรียนแก้ปัญหาผิดพลาดเล็กน้อย และความผิดพลาดนั้นไม่ส่งผล
กระทบต่อข้อมูลอื่นๆ นักเรียนแก้ปัญหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ค าตอบถูกต้อง 

3. การให้คะแนนแบบประมาณค่า เป็นวิธีการประเมินผลการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีแสดง
การคิดค านวณโดยการให้คะแนนตามอัตราส่วนของการคิดค านวณ คะแนนอยู่ในช่วง 0-4 คะแนน มี
หลักเกณฑ์ คือ ถ้าคิดค านวณได้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ 4 คะแนน ถ้าไม่ถูกต้องสมบูรณ์คะแนนจะลดลง
ตามล าดับ ก่อนการให้คะแนนด้วยวิธีการประมาณค่าจะต้องต้ังเกณฑ์ให้คะแนนไว้ก่อนจึงจะยุติธรรม 
แต่ถ้าครูท่ีมีประสบการณ์น้อยไม่ควรใช้วิธีการประมาณค่า เพราะการให้คะแนนครูต้องตอบได้ว่า
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นักเรียนคิดค านวณได้มากน้อย สมบูรณ์อยู่ในระดับใด หากครูขาดประสบการณ์อาจท าให้เกิดการ
ผิดพลาดได้ง่าย 

จากการศึกษาการวัดและประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สรุปได้
ว่าการวัดและประเมินผลนั้นจ าเป็นและส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่ิงท่ี
ช้ีให้เห็นว่าครูและนักเรียนทราบว่าการเรียนการสอนนั้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน โดยมีล าดับข้ันตอนการให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย ดังนี้ 

1. ความเข้าใจปัญหา 
 ให้ 3 คะแนน เมื่อระบุส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีโจทย์ก าหนดได้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ให้ 2 คะแนน เมื่อระบุส่วนประกอบขาดไป 1 อย่าง 
 ให้ 1 คะแนน เมื่อระบุส่วนประกอบขาดไปมากกว่า 1 อย่าง 
2. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
 ให้ 3 คะแนน เมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ ถูกต้องเหมาะสม สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ให้ 2 คะแนน เมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน สามารถในไปสู่การแก้ปัญหาได้ 

แต่ขาดประสิทธิภาพ 
 ให้ 1 คะแนน เมื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมและไม่สามารถในไปสู่การแก้ปัญหา

ได้ 
3. การใช้วิธีการแก้ปัญหา 
 ให้ 3 คะแนน เมื่อด าเนินการหาค าตอบของปัญหาได้ถูกต้องทุกขั้นตอนและมีค าตอบท่ี

ถูกต้อง  
 ให้ 2 คะแนน เมื่อด าเนินการหาค าตอบของปัญหาได้ถูกต้องบางส่วนและมีค าตอบท่ี

ถูกต้อง 
 ให้ 1 คะแนน เมื่อด าเนินการหาค าตอบของปัญหาไม่ถูกต้อง แต่มีร่องรอยแนวทางการ

แก้ปัญหา 
4. การสรุปค าตอบ 
 ให้ 3 คะแนน เมื่อสรุปค าตอบสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบค าตอบได้ถูกต้อง 

 ให้ 2 คะแนน เมื่อสรุปค าตอบสมบูรณ์แต่ไม่สามารถตรวจสอบค าตอบได้ถูกต้อง 
 ให้ 1 คะแนน เมื่อสรุปค าตอบไม่สมบูรณ์และไม่สามารถตรวจสอบค าตอบได้ 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

บุญญิสา แซ่หล่อ(2549)ศึกษาการบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูล และพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และศึกษาผลของการใช้การบูรณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์ท่ีมีต่อความสามารถในการ
เช่ือมโยง ความลึกในการเข้าใจเนื้อหา และการเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง จ านวน 30 คน ท่ี
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากนักเรียนท่ีผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เรื่องค่า
กลางของข้อมูล (ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม) การน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง กราฟเส้น 
และแผนภูมิแท่ง และสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงภายในเนื้อหาคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง เป็นเวลา 30 คาบ คาบละ 50 นาที   ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมี
ความสามารถในการเช่ือมโยงและความลึกในการเข้าใจเนื้อหาในแต่ระดับ หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลองท่ีระดับนัยส าคัญ.01 และนักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง ความสามารถ
ในการเช่ือมโยงมีผลต่อความลึกในการเข้าใจเนื้อหาในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์แบบเชิง
เส้น โดยมีคุณภาพ 35 %และผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
สัมภาษณ์พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะในด้านความลึกในการเข้าใจเนื้อหา นักเรียนมีระดับความลึกในการเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 
ส่วนในด้านการเห็นคุณค่า ของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงนักเรียนทุกคนให้ความคิดเห็นท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์และเห็นว่าคณิตศาสตร์เกี่ยวพันกับชีวิตจริง 

มะลิวรรณ ศรีชัยปัญญา (2550) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อการเรียนรู้ในช้ันเรียน และน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาสร้างความสัมพันธ์ในรูป
แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้หรือหาค าตอบ ผลการวิจัยพลว่า นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนสอบท้ัง
ฉบับ และสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 แต่มีเจต
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คติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการทดลองไม่สูงกว่าก่อนการทดลอง และไม่สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

สุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ (2552: 123-130) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การเชิงวิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และประเมินพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มกับ
เกณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 ห้องเรียน 
จ านวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเน้น
กระบวนการกลุ่มมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทักษะการเช่ือมโยงเรื่อง ความน่าจะ
เป็น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีได้รับการวัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิชาการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มมีผลการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

สุณิสา สุมิรัตนะ (2555) ศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิต
จริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จากผลการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอน แนวคิด
ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ คือ แนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC กระบวนการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและน าไปทดลองใช้น าร่อง และ
ศึกษาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา จ านวน 104 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 52 คน และกลุ่ม
ควบคุม 52 คน ใช้เวลาในการทดลอง 45 ช่ัวโมง หรือ 15 สัปดาห์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวัดการรู้คณิตศาสตร์ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาบริบทชีวิตจริง แบบประเมิน
คุณภาพภาระงาน แบบรายงานความรู้สึกและประเมินตนเอง แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ผลการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนพบว่า (1) นักเรียนกลุ่มทดลองมี
การรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการรู้คณิตศาสตร์ด้านสมรรถนะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 (3) นักเรียนกลุ่มควบคุมมีการรู้คณิตศาสตร์ด้านสมรรถนะหลังเรียนไม่แตกต่างจากก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) นักเรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนาการการรู้คณิตศาสตร์ด้าน
ความรู้และด้านสมรรถนะในทิศทางท่ีดีขึ้น 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 เพล็ทเซอร์ และพรอมทัชซานานอน (Peltzer and Promtussananon 2003: 825-834) 
ได้ศึกษาการประเมินผลการจัดการศึกษาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนใน
เมืองโซล ประเทศแอฟริกาใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 3,150 คน แบ่งเป็นชาย 44.1% 
หญิง 55.9% อายุเฉล่ีย 15.6 ปี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการน า
ทักษะชีวิตเข้ามาแทรกในการเรียนการสอน ด้วย ซึ่งพบว่าได้มีการน าทักษะชีวิตมาเช่ือมโยงกับ
เนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่อง พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยรุ่น ความรู้เรื่องไวรัส 
HIV ความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส HIV และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
 แอนนาเบิล (Annable, 2006: Abstract) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในนักเรียนระดับเกรด 6 การศึกษานี้เป็นการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพของประสบการณ์ลักษณะของห้องพักครูถึงการเปล่ียนแปลงวิธีการสอนของครู
และการตอบสนองของนักเรียนท่ีจะเปล่ียนแปลงนี้ ข้อมูลถูกรวบรวมจากแหล่งท่ีมาท่ีแตกต่างกัน 
รวมท้ังการตรวจสอบเจตคติของนักเรียน การทดสอบการคิดวิเคราะห์ การบันทึกการแก้ปัญหา
ช้ินงานการเรียนรู้ ท่ีสมบูรณ์ การบันทึกภาคสนาม สมุดบันทึกประจ าตัวของนักเรียนและการ
สัมภาษณ์ นอกเหนือจากหลักสูตรของการศึกษา ท้ังนักเรียนและครูเผชิญหน้าอย่างท้าทายในการ
ปรับตัวถึงแนวทางใหม่ของลักษณะวิชาคณิตศาสตร์ การตอบสนองถึงวิธีการสอน ท้ังหมดท่ีแตกต่าง
กันจากนักเรียนถึงนักเรียน นั่นคือประสบการณ์การเรียนรู้และเวลาของการเติบโต 
 แคนเตอร์ก และเบเซอร์ (Canturk and Bascr, 2009a: 134-155 , 2009b:451-482) ได้
ศึกษาเจตคติของนักเรียน ครู และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักเรียน 7 ระดับช้ัน จ านวน 20 คน ครูสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 7 คน 
และคณาจารย์ 6 คน จาก 2 มหาวิทยาลัยท่ีใช้วิธีการนี้ ในปีการศึกษา 2005-2006 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียน ครู และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีเจตคติท่ีดี และได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีมีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One Group Pretest-Posttest Design กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก กลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้แบบปกติ 
 จากการศึกษาผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มี
ความส าคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน าสถานการณ์จริงนั้น จะช่วยให้นักเรียนน า
ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ไปสังเคราะห์และประมวลเข้าด้วยกันมาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีแปลกใหม่หรือปัญหาสถานการณ์โลกจริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าการ
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จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงมาพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัย
ขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental) ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One - Group Pretest - Posttest Designs) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนด่านทับตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  โรงเรียนด่านทับ
ตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท่ีได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 1 
ห้องเรียน 23 คน ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เนื่องจากนักเรียนท้ังสองห้อง
มีการคละนักเรียนกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างเท่าเทียมกัน  
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีจะศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
1. ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัด

การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
2. ตัวแปรตาม(dependent variables) ได้แก่  

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2.3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี

เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
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เนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยท่ี 2 เรื่องการ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย การหาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ช้ัน ม.4-6 ตัวชี้วัดท่ี 2 หาค่าเฉล่ีย
เลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล ตัวช้ีวัดท่ี 3 
เลือกใช้ค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์  
ระยะเวลา 

การวิจัยครั้งนี้ได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
โดยใช้เวลาสอน 6 สัปดาห์ๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง 

แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยเชิงทดลองโดยมีแบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental) ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One - 
Group Pretest - Posttest Designs)(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558 : 152) มีแบบแผนการวิจัยดังนี้ 
 

T1 X T2 

  
T1  แทน   การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest)  
X   แทน   การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
T2  แทน   การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ท่ีจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ จ านวน 3 แผน รวม 12 ช่ัวโมง  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
จ านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อๆ ละ 1 คะแนน ต้องการใช้จริง 30 
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ข้อ รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 
คะแนน  

3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
เพื่อใช้เป็นแบบประเมินความสามารถระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบ
อัตนัย ฉบับท่ี 1 จ านวน 2 สถานการณ์ ฉบับท่ี 2 จ านวน 2 สถานการณ์ ฉบับท่ี 3 จ านวน 1 
สถานการณ์ ฉบับท่ี 4 จ านวน 2 สถานการณ์ ฉบับท่ี 5 จ านวน 1 สถานการณ์ รวม 5 ฉบับ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์
ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง จ านวน 1 ฉบับ 
 

การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 แผน รวม 12 ช่ัวโมง มีข้ันตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิต
จริง  ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้  
   1.2.1 ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริง โดยให้นักเรียนระบุ
และน าเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับหัวเรื่องทางคณิตศาสตร์ 
   1.2.2 ขั้นคิดค้นและวางแผน โดยเน้นให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลของปัญหา 
ประเมินสถานการณ์ปัญหา เพื่อน าไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาโดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า อ านวยความ
สะดวก และกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
   1.2.3 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา  เป็นขั้นตอนการเสนอวิธีการแก้ปัญหาและ
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้ันตอนหรือวิธีการแก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย โดย
เน้นให้นักเรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา และค าตอบของตนเอง และร่วมกันอภิปรายความถูกต้องของ
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ขั้นตอน การตีความสถานการณ์ พร้อมท้ังเปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับเพื่อนและตัดสินใจ
ค าตอบของตนเอง 
   1.2.4 ขั้นสร้างความเป็นแบบแผน เป็นขั้นของการเสนอปัญหาท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันหลายๆ ปัญหา แล้วอภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ในการตรวจสอบและพัฒนา
ความคิดทางคณิตศาสตร์หรือกระบวนการแก้ปัญหาท่ีแฝงอยู่ 
   1.2.5 ขั้นประเมินและประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ เป็นขั้นการติดตามผล
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนฝึกฝนและประยุกต์ใช้มโน
ทัศน์ วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  

1.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน 3 แผน 
12 ช่ัวโมง ท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิ ตจริง ต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขให้กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องต่อ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ท่ีจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้าน
การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้และความ
เหมาะสมของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Objective 
Congruence : IOC) ท้ังนี้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาต้ังแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของผู้เช่ียวชาญ 3 คน ระหว่าง 0.67 – 1.00 ถือว่าสอดคล้องกันอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (มาเรียม นิล
พันธุ์,2553 : 177) เกณฑ์การประเมินผลมี ดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญ  
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้(Try Out)กับนักเรียนกลุ่ม
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีพื้นฐานความรู้และลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ของโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อน
น าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มทดลอง 
  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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สรุปข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 6  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ท่ีจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทฤษฎี 

หลักการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

ศึกษาหลักสูตร ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ เลือกและก าหนดเนื้อหา สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน ามาวิเคราะห์ค่า IOC 

 

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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2.2 วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด ให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 60 ข้อ ใช้จริง 30 ข้อ ดังตารางท่ี 1 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

 

2.3 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 คน 

2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นมา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ ( Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
ระหว่าง 0.67 – 1.00 โดยมีการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นน าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try 
Out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาคุณภาพโดยตรวจสอบค่าความยากง่าย(p) โดยใช้เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 

ระดับความรู้ 

รวม 
คว

าม
รู้

คว
าม

จ า
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้าใ

จ 

กา
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 าไ
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ช ้
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ร
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ห์ 
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ระ
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1. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธย
ฐาน ฐานนิยม ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล 

6 8 10 10 6 40 

2. เลือกใช้ค่ากลางท่ี
เหมาะสมกับข้อมูลและ
วัตถุประสงค์ 

2 6 2 4 6 20 

        รวม 8 14 12 14 12 60 
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ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งพบว่าแบบทดสอบมีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.75 และ
ค่าอ านาจจ าแนก(r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป ซึ่งพบว่าค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.33 - 0.83 

2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใช้วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) จากสูตร KR-20 โดยใช้เกณฑ์ค่า
ความเชื่อม่ันต้ังแต่ 0.70 ข้ึนไป ซึ่งพบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อม่ัน 0.74 

2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ที่
ปรับปรุงแล้ว ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย รายละเอียดดังแผนภูมิ 

 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หลักการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

 

วิเคราะห์ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหา 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข แล้วน ามาวิเคราะห์ค่า IOC 

 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (Try Out) 
โดยตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก(r) เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

 

น าแบบทดสอบไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

แผนภูมิท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 



  65 

การสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ฉบับ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างแบบทดสอบอัตนัย และแบบตรวจสอบ
รายการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 

3.3 วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด ให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
สร้างแบบทดสอบอัตนัย โดยการก าหนดสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และแบบตรวจสอบรายการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตามเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยมีเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 

1.ความเข้าใจ
ปัญหา 

ระบุส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ี
โจทย์ก าหนดได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

ระบุส่วนประกอบขาดไป 1 
อย่าง 

ระบุส่วนประกอบขาดไป
มากกว่า 1 อย่าง 

2.การเลือก
วิธีการ
แก้ปัญหา 

เ ลื อ ก วิ ธี แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ 
ถูกต้องเหมาะสม สามารถ
น าไป สู่การแก้ปัญหาไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เลือกวิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
บางส่วน สามารถในไปสู่
การแก้ปัญหาได้ แต่ขาด
ประสิทธิภาพ 

เลือกวิธีการแก้ปัญหาไม่
เหมาะสมและไม่สามารถใน
ไปสู่การแก้ปัญหาได้ 

3.การใช้
วิธีการ
แก้ปัญหา 

ด าเนินการหาค าตอบของ
ปัญหาได้ถูกต้องทุกขั้นตอน
และมีค าตอบท่ีถูกต้อง 

ด าเนินการหาค าตอบของ
ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน
และมีค าตอบท่ีถูกต้อง 

ด าเนินการหาค าตอบของ
ปัญห า ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  แ ต่ มี
ร่ อ ง ร อ ย แ น ว ท า ง ก า ร
แก้ปัญหา 
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รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 

4.การสรุป
ค าตอบ 

สรุปค าตอบสมบูรณ์และ
สามารถตรวจสอบค าตอบ
ได้ถูกต้อง 

สรุปค าตอบสมบูรณ์แต่ไม่
สามารถตรวจสอบค าตอบ
ได้ถูกต้อง 

สรุปค าตอบไม่สมบูรณ์และ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ต ร ว จส อ บ
ค าตอบได้ 

 

ตารางท่ี 4 เกณฑ์ค่าเฉล่ียระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

3.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลเบ้ืองต้น เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
ข้อค าถามท่ีใช้ในแบบทดสอบ 

3.5 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้และการวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ แล้วเลือกข้อสอบท่ีมีดัชนีความ
สอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 3 คน ระหว่าง 0.67 – 1.00  และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
รายการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ครอบคลุมเนื้อหา และตัวชี้วัด 

3.6 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้(Try 
Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับท่ีท าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อตรวจสอบ ข้อค าถาม ภาษาท่ีใช้ในการส่ือความหมายใช้เข้าใจมากขึ้น 

3.7 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาตรวจให้คะแนน และบันทึก
แบบตรวจสอบรายการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์การให้
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย ระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.50 – 3.00 ดี 

1.50 – 2.49 พอใช้ 

1.00 – 1.49 ปรับปรุง 
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3.8 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างจัดการเรียนรู้ 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หลักการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

วิเคราะห์ ตัวชี้วัด ให้ครอบคลุมเนื้อหาและสร้างแบบทดสอบอัตนัยโดยการก าหนด

สถานการณ์ปัญหาต่างๆ เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

เสนอแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข แล้วน ามาวิเคราะห์ค่า IOC 

น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (Try out) เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

 

น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 

ปรับปรุงแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ 

 

น าผลการตรวจแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาตรวจให้คะแนน 
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
4.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง จ านวน 10 ข้อ ซึ่งถามในประเด็น 1) ด้าน
บรรยากาศ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s Five Rating Scale) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) โดยก าหนดเกณฑ์ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ดัง
ตารางท่ี 5 และเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับความพึงพอใจดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 5 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 

1 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

2 พึงพอใจน้อย 

3 พึงพอใจปานกลาง 

4 พึงพอใจมาก 

5 พึงพอใจมากท่ีสุด 

โดยน าคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความพึงพอใจท่ี
ก าหนดแบบประเมินค่าและค่าเฉล่ียประเมินค่าชนิด 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert’s Five Rating 
Scales) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 เกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1.00 - 1.49 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

1.50 - 2.49 พึงพอใจน้อย 

2.50 - 3.49 พึงพอใจปานกลาง 

3.50 - 4.49 พึงพอใจมาก 

4.50 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษา แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เครื่องมือการวิจัย (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามความพึงพอใจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อนั้น 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามความพึงพอใจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ

นั้น 
-1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามความพึงพอใจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ

นั้น 
โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ี

ยอมรับได้ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 3 คน ระหว่าง 0.67 – 1.00  
4.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ  
4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้(Try Out)กับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย รายละเอียด ดัง

แผนภูมิ 
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แผนภูมิท่ี 9 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. การเตรียมการเป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1 สร้างเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา

คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ

ชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ แล้วน ามา

วิเคราะห์หาค่า IOC 

ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้(Try Out) 
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1.2 ช้ีแจงวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิต
จริงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ 

1.3 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เพื่อวัดความรู้พื้นฐานด้วยแบบทดสอบท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. การทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง
กับชีวิตจริง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างไว้จ านวน 3 แผน เป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ได้ท าการ
ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริง โดยให้นักเรียนระบุและน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาท่ีมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับหัวเรื่องทางคณิตศาสตร์  

ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดค้นและวางแผน  โดยเน้นให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลของปัญหา  ประเมิน
สถานการณ์ปัญหา เพื่อน าไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาโดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก 
และกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 

ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการเสนอวิธีการแก้ปัญหาและอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการแก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียน
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ค าตอบของตนเอง และร่วมกันอภิปรายความถูกต้องของขั้นตอน การ
ตีความสถานการณ์ พร้อมท้ังเปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับเพื่อนและตัดสินใจค าตอบของตนเอง  

ขั้นท่ี 4 ขั้นสร้างความเป็นแบบแผน เป็นขั้นของการเสนอปัญหาท่ีมีความคล้ายคลึงกัน
หลายๆ ปัญหา แล้วอภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ในการตรวจสอบและพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร์หรือกระบวนการแก้ปัญหาท่ีแฝงอยู่  

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ เป็นขั้นการติดตามผลการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนฝึกฝนและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาฉบับท่ี 1 และใช้ฉบับท่ี 2 เมื่อสอนจบ
ช่ัวโมงท่ี 3 และ 4 ตามล าดับ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาฉบับท่ี 3 และใช้ฉบับท่ี 4 เมื่อ
สอนจบช่ัวโมงท่ี 2 และ 4 ตามล าดับ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความสามารถ
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ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาฉบับท่ี 5 เมื่อสอนจบ
ช่ัวโมงท่ี 4 

3. ภายหลังการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิต
จริงเสร็จส้ิน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกับข้อสอบท่ีท าการทดสอบก่อนเรียน และตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 

1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองต้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1.2.1ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กับสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (IOC) 

1.2.2ตรวจสอบค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.20-0.80 
1.2.3ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก(r) ต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป 
1.2.4ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบปรนัย โดยใช้สูตร KR-20 

(Kuder-Richardson 20) 
1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์โดยด าเนินการดังนี้ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรง(Validity)โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง โดยด าเนินการดังนี้ 
1.4.1ตรวจสอบความเท่ียงตรง(Validity)โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 
1.4.2ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยวิธีการ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามสูตรของครอนบาค(Cronbach) ต้ังแต่ 0.7 ข้ึนไป 
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2. การทดสอบสมมติฐาน 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองต้น ใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 
2.1.1 ค่าเฉล่ีย ( X ) 
2.1.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2.1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง วิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ใช้ค่าสถิติดังนี้ 
 2.2.1 ค่าเฉล่ีย ( X ) 
 2.2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ใช้ค่าสถิติดังนี้ 

ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอนท่ี 1 แบบตรวจสอบรายการชนิด 5 
ระดับ ใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 23 คน โดยน าเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จ านวน 3 แผน แผนละ 4 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน 30 ข้อ 3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อน
เรียน จากนั้นด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง วัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ฉบับ จากนั้นทดสอบหลังเรียนและสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิต
จริง 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

ส าหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตอน มีดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิต
จริงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่  ปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X̅ S.D. t p 

ก่อนจัดการเรียนรู ้ 23 30 10.74 3.06 
15.25* .00 

หลังจัดการเรียนรู้ 23 30 23.43 4.05 

 

  * P < .05 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 2 พัฒนาการของความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงมีพัฒนาการอย่างไร และอยู่ในระดับใด ปรากฏ
รายละเอียดดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

 
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 

1. คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครั้งท่ี 1 

2.41 0.67 พอใช้ 5 

2. คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครั้งท่ี 2 

2.52 0.66 ดี 4 

3. คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครั้งท่ี 3 

2.63 0.65 ดี 3 

4. คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครั้งท่ี 4 

2.79 0.41 ดี 2 

5. คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ครั้งท่ี 5 

2.88 0.34 ดี 1 

รวม 2.64 0.55 ดี  

 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง
กับชีวิตจริง ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 2.64 , S.D.= 0.55) และมีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นตามล าดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี 8 และมีพัฒนาการในแต่ละด้านดังแผนภูมิท่ี 10 
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ตารางท่ี 9 พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

รายการ 
ครั้งท่ี  

1 
ครั้งท่ี 

 2 
ครั้งท่ี  

3 
ครั้งท่ี  

4 
ครั้งท่ี 

 5 X  

ด้านท่ี 1 เข้าใจปัญหา 2.42 2.53 2.57 2.69 2.76 2.59 
ด้านท่ี 2 การเลือกวิธีแก้ปัญหา 2.31 2.48 2.61 2.76 2.83 2.60 
ด้านท่ี 3 การใช้วิธีการแก้ปัญหา 2.38 2.44 2.59 2.82 2.96 2.64 
ด้านท่ี 4 การสรุปค าตอบ 2.53 2.61 2.74 2.87 2.98 2.75 

 

จากตารางท่ี 9 พบว่า พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริงค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละด้านอยู่ในระดับดี และในด้านท่ี 4 การสรุปค าตอบมีค่ามากท่ีสุด 
( X = 2.75 )   
 

 
 

แผนภูมิท่ี 10 พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 

จากแผนภูมิท่ี 10 พบว่า พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริงมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามล าดับในทุกๆ ด้าน  
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากหรือไม่  ปรากฏรายละเอียดดังตารางท่ี 11 

 
 

 

ความพึงพอใจ X̅ S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ล าดั
บที่ 

ด้านบรรยากาศ 

1. นักเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงความคิดเห็น 4.00 0.90 มาก 1 
2. นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัตจิรงิ 3.96 0.98 มาก 2 
3. นักเรียนมคีวามสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ 3.91 0.90 มาก 3 

สรุปด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้ 3.96 0.45 มาก 2 

ด้านการจัดการเรียนรู ้

4. นักเรียนไดฝ้ึกคดิ วิเคราะห ์และแก้ปัญหาอย่างมีขัน้ตอน 4.13 0.76 มาก 1 
5. นักเรียนไดร้ว่มแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ อภิปราย และสรุปองค์ความรู้
ท่ีเป็นค าตอบของปัญหา 

3.91 0.85 มาก 3 

6. นักเรียนได้เรียนรู้การท างานเปน็ทีม การแบ่งหน้าท่ี ความรับผดิชอบ 
การชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั 

3.96 0.82 มาก 2 

7. นักเรียนไดฝ้ึกหาวิธีการแก้ปัญหา มีการวางแผนและการปฏิบัติจริงใน
การแก้ปัญหา 

3.91 0.90 มาก 3 

สรุปด้านการจัดการเรียนรู ้ 3.93 0.41 มาก 3 

ด้านประโยชนท์ี่ได้รับจากการจัดการเรียนรู ้

8. นักเรียนมีการท างานท่ีเปน็ระบบและมีขัน้ตอนในการท างาน 4.13 0.76 มาก 2 

9. นักเรียนไดฝ้ึกทักษะทางสังคมและสามารถสื่อสารกบับุคคลอืน่ ๆ ได้ดี 4.22 0.74 มาก 1 

10. นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวนัได้ 3.96 0.77 มาก 3 

สรุปด้านประโยชนท์ี่ได้รับจากการจัดการเรียนรู ้ 4.10 0.35 มาก 1 

สรุป 3.99 0.40 มาก  

แผนภูมิท่ี 11 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
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จากตารางท่ี 11 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99 , 
S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.10  , S.D.= 0.35) ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นักเรียนได้ฝึกทักษะทางสังคมและสามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ ได้ดี                 
( X = 4.22  , S.D.= 0.74) ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง

กับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
โดยใช้แบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One - Group Pretest - Posttest 
Designs) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 23 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น ท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ ท่ี เ ช่ือมโยงกับชีวิตจริ ง                     
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน 
3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี

เช่ือมโยงกับชีวิตจริง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย ( X̅ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า
ที (t-test) แบบ dependent 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  สรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 

 2. พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง มีพัฒนาการอยู่
ในระดับดี ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นักเรียนได้ฝึกทักษะทาง
สังคมและสามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ ได้ดี   

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6  สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด การศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือ
ชีวิตจริงจึงท าให้นักเรียนมีความสนใจพร้อมท้ังเห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ว่าสามารถน าไปใช้
ในชีวิตได้อีกท้ังยังฝึกนักเรียนให้ท างานเป็นกลุ่มและมีการอภิปรายผลตอบข้อซักถามแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันตลอดเวลาและมีการเสริมแรงให้นักเรียนกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรม การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน  ได้แก่   ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริง   ขั้นคิดค้นและวางแผน  ขั้น
ด าเนินการแก้ปัญหา  ขั้นสร้างความเป็นแบบแผน ขั้นประเมินและประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์  
โดยในขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริง  ให้นักเรียนระบุและน าเสนอสถานการณ์
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ปัญหาท่ีมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับหัวเรื่องทางคณิตศาสตร์  ขั้นคิดค้นและวางแผน โดยเน้นให้
นักเรียนรวบรวมข้อมูลของปัญหา ประเมินสถานการณ์ปัญหา เพื่อน าไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาโดย
ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก และกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย  
ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา   เป็นขั้นตอนการเสนอวิธีการแก้ปัญหาและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอน
หรือวิธีการแก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา  และค าตอบของตนเอง และร่วมกันอภิปรายความถูกต้องของขั้นตอน การตีความ
สถานการณ์ พร้อมท้ังเปรียบเทียบค าตอบของตนเองกับเพื่อนและตัดสินใจค าตอบของตนเอง  ขั้น
สร้างความเป็นแบบแผน เป็นขั้นของการเสนอปัญหาท่ีมีความคล้ายคลึงกันหลายๆ ปัญหา แล้ว
อภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ในการตรวจสอบและพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีแฝงอยู่ ข้ันประเมินและประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ เป็นขั้นการติดตามผล
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนฝึกฝนและประยุกต์ใช้มโน
ทัศน์ วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิลสัน(Wilson, 
1970) กล่าวว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียน ซึ่ง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ทางพุทธิพิสัยในการเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับการน าไปใช้เป็น
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีนักเรียนคุ้นเคยเพราะคล้ายกับปัญหาท่ีนักเรียนประสบอยู่ใน
ระหว่างเรียนหรือคล้ายกับแบบฝึกหัดท่ีเคยท า นักเรียนจึงสามารถแก้ปัญหาหรือด าเนินการแก้ปัญหา
ได้โดยง่าย และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีคล้ายกับปัญหาท่ีนักเรียนประสบในชีวิต
จริงนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรินทร์ ฉัตรบรรยงค์ (2543) ได้กล่าวว่า การน าเรื่องราวของ
ชีวิตจริงในชีวิตประจ าวันมาเป็นสถานการณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากความพร้อมของสถานการณ์หรือส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติและธรรมชาติของการ
รับรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนท าการสรุป ท าความเข้าใจ หรือหยั่งรู้ให้เกิดสติปัญญา
ขึ้นมาได้เอง และน าส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ความรู้เพื่อมาใช้แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญิสา แซ่หล่อ (2549) ศึกษาการบูร
ณาการแบบเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล และพีชคณิตโดยใช้สถานการณ์ใน
ชีวิตจริงส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และศึกษาผลของการใช้การบูรณาแบบเช่ือมโยง
เนื้อหาคณิตศาสตร์ท่ีมีต่อความสามารถในการเช่ือมโยง ความลึกในการ เข้าใจเนื้อหา และการเห็น
คุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนย่านตา
ขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง จ านวน 30 คน ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการเช่ือมโยงภายในเนื้อหาคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงและความลึกใน
การเข้าใจเนื้อหาในแต่ระดับ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองท่ีระดับนัยส าคัญ .01 และนักเรียน
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เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง ความสามารถในการเช่ือมโยงมีผลต่อความลึกในการเข้าใจ
เนื้อหาในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น โดยมีคุณภาพ 35 % และผลการพัฒนาใน
เชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น นักเรียน
เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะในด้านความลึกในการเข้าใจเนื้อหา นักเรียนมี
ระดับความลึกในการเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ส่วนในด้านการเห็นคุณค่า ของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริง
นักเรียนทุกคนให้ความคิดเห็นท่ีดีต่อคณิตศาสตร์และเห็นว่าคณิตศาสตร์เกี่ยวพันกับชีวิตจริง   
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวรรณ ศรีชัยปัญญา (2550) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ผู้วิ จัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อการเรียนรู้ในช้ันเรียน และน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาสร้างความสัมพันธ์ในรูป
แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้หรือหาค าตอบ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนสอบท้ัง
ฉบับ และสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุณิสา สุมิรัตนะ (2555) ศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิต
จริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ผลการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนพบว่า (1) นักเรียน
กลุ่มทดลองมีการรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรู้คณิตศาสตร์ด้านสมรรถนะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนาการการรู้คณิตศาสตร์ด้านความรู้และด้านสมรรถนะ
ในทิศทางท่ีดีขึ้น 

จากข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนดังกล่าว การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีฝึกแก้ปัญหาจากส่ิงท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวันหรือ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จะท าให้นักเรียนเห็นประโยชน์ในการเรียน จึงเกิดความ
ต้ังใจในการเรียน ท าให้เข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น จึงท าให้ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงในชีวิตจริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

2. พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเช่ือมโยงระหว่าง
วิชาและชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญ ความสัมพันธ์ท้ังระหว่างส่ิงของ คน หรือ
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แนวคิดซึ่งเป็นการเช่ือมโยงกระบวนการทางปัญญาในการน าส่ิงต่าง ๆ มาเกี่ยวข้องและสามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง  จึงส่งผลให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แอนนาเบิล (Annable, 
2006: Abstract) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ในนักเรียนระดับเกรด 6 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ (2552) ได้ท า
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิง
วิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทักษะการเช่ือมโยงผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเชิงวิชาการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มมีผลการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา สุมิรัตนะ (2555) ศึกษาพัฒนาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC จากผลการทดลองใช้
กระบวนการเรียนการสอน แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ คือ แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการ
แก้ปัญหา DAPIC กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และน าไปทดลองใช้น าร่อง และศึกษาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จ านวน 104 คน ผลการทดลอง
ใช้กระบวนการเรียนการสอนพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนาการการรู้คณิตศาสตร์ด้านความรู้
และด้านสมรรถนะในทิศทางท่ีดีขึ้น 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่ าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นักเรียนได้ฝึก
ทักษะทางสังคมและสามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ ได้ดี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีท าให้นักเรียนรู้สึกชอบ 
สนุกสนานกับการแก้ปัญหา เป็นประโยชน์และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ได้ การเรียนรู้ท่ีเน้น
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การเช่ือมโยงในชีวิตจริงท าให้บทเรียนน่าสนใจและอยากให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเช่ือมโยง
ในชีวิตจริงกับคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ท าให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผู้อื่นและได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือแก้ปัญหาชีวิตจริงด้วยตนเอง ท าให้นักเรียน
รู้สึกสนุกสนาน ได้ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มท าให้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม
เพื่อน เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถปรึกษาครูได้ ท าให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียน 
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเน้นการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาเช่ือมโยงกับชีวิตจริงด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้ จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการศึกษาค้นคว้าหลักการ ทฤษฎี และความรู้ต่าง ๆ แล้วน าไปสู่การแก้ไขสถานการณ์ปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่างมีล าดับขั้นตอน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูแสดงความเป็นมิตรคอยให้ค าแนะน าปรึ กษา 
ให้ความอบอุ่นและมีความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก อีกท้ังมีการเสริมแรงด้วยการ
ชมเชย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา และสามารถน าความรู้ท่ี ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลให้ความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับแนวคิดของ อัมพร  ม้าคนอง (2554) การจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องให้มีความสมดุลระหว่าง
สาระด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ พร้อมท้ังมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิด
ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน โดยเฉพาะการส่งเสริมความตระหนักและฝึกการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การแสวงหาความรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรินทร์  ฉัตรบรรยงค์ (2543) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการสอน
แบบธรรมชาติ เป็นวิธีการสอนท่ีจ าลองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน
เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความพร้อมของสภาพการณ์ หรือส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และ
ธรรมชาติของการรับรู้ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนท าการสรุปท าความเข้าใจหรือหยั่งรู้ให้
เกิดสติปัญญาขึ้นมาได้เอง และน าส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ และประยุกต์ความรู้ใช้
แก้ปัญหาธรรมชาติด้วย อีกท้ังทฤษฎีการผ่อนคลาย เพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา และความทรงจ าของ
เด็ก ด้วยการประยุกต์เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด และความสนุกสนานเพลิดเพลินมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนเน้นภายในห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศ และส่ิงอ านวยความสะดวกสบายท าให้
สดช่ืนแจ่มใส นักเรียนได้รับการฝึกหัดท าสมาธิเพื่อช่วยส่งเสริมความทรงจ าและช่วยพัฒนาร่างกาย
จิตใจสังคมและอารมณ์แห่งการเรียนรู้ พร้อมท้ังด้านประโยชน์ท่ีได้จากการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างความ
เช่ือมั่นในตนเองและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้    
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ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะน าเสนอ
ข้อเสนอแนะใน 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นครูจึงควรน าการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  ไปใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ  

 2. จากผลการวิจัย พบว่า พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  ดังนั้นครูจึงควรน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง ไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ การส่ือสารและการส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

 3. จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ด้านการจัดการเรียนรู้ มี 2 ประเด็น 
คือ นักเรียนได้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย และสรุปองค์ความรู้ท่ีเป็นค าตอบของปัญหา   
และนักเรียนได้ฝึกหาวิธีการแก้ปัญหา มีการวางแผนและการปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา ซึ่งท้ัง 2 
ประเด็นนี้ นักเรียนพึงพอใจในระดับมาก แต่ต่ ากว่าความพึงพอใจในประเด็นอื่น ๆ ดังนั้น ครูผู้สอน
ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและเร้าความสนใจในการหาวิธีในการแก้ปัญหา อภิปราย และสรุปองค์
ความรู้ เช่น เพิ่มคะแนนหรือให้รางวัลนักเรียนคนท่ีหาวิธีในการแก้ปัญหาอภิปราย และสรุปองค์
ความรู้ท่ีเป็นค าตอบของปัญหา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากตอบปัญหามากยิ่งขึ้น 

4. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่มให้รู้จักหน้าท่ี การเป็นผู้น า ผู้
ตามท่ีดี และฝึกการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนในกลุ่ม มีการเผ่ือเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจะ
ได้ท ากิจกรรมได้ตามก าหนดเวลา และเป็นไปอย่างราบรื่น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงกับการจัดการเรียนรู้จากชีวิตจริงท่ีเช่ือมโยงกับคณิตศาสตร์ 

 2. ควรมีการน าวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง
เปรียบเทียบกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 3. ควรมีการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่ม 



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก  

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก  ข  

หนังสือขอเชิญเปน็ผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

หนังสือขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

และหนังสือขอทดลองเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ค  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและคะแนนผลการทดสอบ 

   1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

    - ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองต้น  

    - ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

    - ค่าความยากง่าย (p) 

    - ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

    - ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

   3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตารางที่ 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจรงิเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

1.สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับผลการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกจิกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

3.สาระการเรียนรู้ 

3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระส าคัญและ
มาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

4.กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระส าคัญและ

สาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

4.2 ข้ันตอนการด าเนินกจิกรรมมีความเหมาะสม +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 

4.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและ
ประเมินผล +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
5.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

5.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

6.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

6.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกจิกรรมการจัดการ
เรียนรู ้ +1 0 +1 2.00 0.67 

สอดคล้อง 

7. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
7.1 การเรียงล าดับองค์ประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรู้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 
สอดคล้อง 

7.2 องค์ประกอบภายในแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกัน +1 +1 +1 3.00 1.00 

สอดคล้อง 

7.3 มีความชัดเจน สามารถแสดงสิ่งท่ีมุ่งหวังให้เกิด
กับตัวผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ตัวชี้วัด ข้อ ระดับพฤติกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

หาค่าเฉล่ียเลข

คณิต มัธยฐาน 

ฐานนิยม ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐานและ

เปอร์เซ็นไทล์

ของข้อมูล 

1 ความรู้ความจ า +1 +1 0 2.00 0.67 สอดคล้อง 

2 ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

3 การน าไปใช้ +1 +1 0 2.00 0.67 สอดคล้อง 

4 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

5 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

6 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

7 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

8 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

เลือกใช้ค่ากลาง

ท่ีเหมาะสมกับ

ข้อมูลและ

วัตถุประสงค์ 

9 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

10 การประเมินค่า +1 +1 0 2.00 0.67 สอดคล้อง 

11 การประเมินค่า +1 +1 0 2.00 0.67 สอดคล้อง 

12 ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

13 การประเมินค่า +1 +1 0 2.00 0.67 สอดคล้อง 

หาค่าเฉล่ียเลข

คณิต มัธยฐาน 

ฐานนิยม      

14 ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

15 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

16 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด ข้อ ระดับพฤติกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและ

เปอร์เซ็นไทล์

ของข้อมูล 

17 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

18 ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

19 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

หาค่าเฉล่ียเลข

คณิต มัธยฐาน 

ฐานนิยม ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐานและ

เปอร์เซ็นไทล์

ของข้อมูล 

20 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

21 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

22 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

23 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

24 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

25 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

26 การน าไปใช้ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 

27 ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

28 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

29 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

30 การน าไปใช้ +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 

31 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

32 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด ข้อ ระดับพฤติกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

 

33 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

34 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

35 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

36 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

37 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

เลือกใช้ค่ากลาง

ท่ีเหมาะสมกับ

ข้อมูลและ

วัตถุประสงค์ 

38 ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

40 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

41 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

หาค่าเฉล่ียเลข

คณิต มัธยฐาน 

ฐานนิยม ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐานและ

เปอร์เซ็นไทล์

ของข้อมูล 

42 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

43 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

44 การวิเคราะห์ +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 

45 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

46 ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

47 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

48 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

49 การน าไปใช้ +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 
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ตัวชี้วัด ข้อ ระดับพฤติกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

 

50 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

51 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

52 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

53 การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

54 การวิเคราะห์ +1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 

55 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

เลือกใช้ค่ากลาง

ท่ีเหมาะสมกับ

ข้อมูลและ

วัตถุประสงค์ 

56 ความเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

57 การน าไปใช้ 0 +1 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 

58 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

59 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

60 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 12 ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

1 0.67 0.33 ใช้ได้ 

2 0.75 0.50 ใช้ได้ 

3 0.42 0.83 ใช้ได้ 

4 0.67 0.33 ใช้ได้ 

5 0.75 0.50 ใช้ได้ 

6 0.67 0.33 ใช้ได้ 

7 0.58 0.83 ใช้ได้ 

8 0.50 0.33 ใช้ได้ 

9 0.42 0.33 ใช้ได้ 

10 0.58 0.50 ใช้ได้ 

11 0.58 0.83 ใช้ได้ 

12 0.58 0.50 ใช้ได้ 

13 0.50 0.67 ใช้ได้ 

14 0.33 0.33 ใช้ได้ 

15 0.50 0.33 ใช้ได้ 

16 0.67 0.67 ใช้ได้ 

17 0.58 0.50 ใช้ได้ 

18 0.50 0.33 ใช้ได้ 

19 0.58 0.83 ใช้ได้ 

20 0.67 0.33 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 12 ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

21 0.75 0.50 ใช้ได้ 

22 0.50 0.33 ใช้ได้ 

23 0.50 0.33 ใช้ได้ 

24 0.67 0.67 ใช้ได้ 

25 0.67 0.33 ใช้ได้ 

26 0.58 0.50 ใช้ได้ 

27 0.50 0.67 ใช้ได้ 

28 0.33 0.33 ใช้ได้ 

29 0.75 0.50 ใช้ได้ 

30 0.50 0.33 ใช้ได้ 

 

 
จ านวนข้อสอบ    30 
จ านวนกระดาษค าตอบ   23 
คะแนนเฉล่ีย    20.54 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   3.51 
ความเช่ือมั่น  KR – 20   .74 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  3.20 
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ตารางท่ี 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ตัวชี้วัด ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

หาค่าเฉลี่ย

เลขคณิต มัธย

ฐาน ฐานนิยม 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและ

เปอร์เซ็นไทล์

ของข้อมูล 

1.พ่อของสุดาเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ือ

ส่งขายจ านวน 500 ตัว ซึ่งมีน้ าหนัก

โดยเฉลี่ยตัวละ 700 กรัม เป็นปลา

จากกระชังที่หน่ึงจ านวน 300 ตัว 

และจากกระชังที่สองจ านวน 200 

ตัว ถ้าปลาในกระชังที่หน่ึงมีน้ าหนัก

เฉลี่ยต่อตัวมากกว่าปลาในกระชังที่

สอง 50 กรัม แล้วเขาตักปลามาจาก

กระชังที่สองกี่กิโลกรัม 

+1 +1 0 2.00 0.67 สอดคล้อง 

2.ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน

สอบวิชาคณิตศาสตร์ 5 คร้ัง ของ

น้อยหน่า คือ 86 คะแนน มัธยฐาน

คือ 87 คะแนนและฐานนิยมคือ 80 

คะแนน จงหาว่าคะแนนสอบที่สูง

ที่สุดที่เป็นไปได้ของข้อมูลชุดน้ีควร

จะเท่ากับเท่าใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

3.น้ าหนักของนักเรียน 9 คน (หน่วย

เป็นกิโลกรัม) มีดังน้ี 35,   37,   32,   

34,   38,   40,   46,   41,   49    

ให้นักเรียนหา ควอร์ไทล์ที่  3,  เด

ไซล์ที่  4  และ เปอร์เซ็นไทล์ที่  65 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

4. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์

นักเรียนจ านวน 10 คน ของ

โรงเรียนแห่งหน่ึง เป็นดังน้ี 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตัวชี้วัด ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

 

28 , 29, 30 , 32 , 34 , 36 , 37 , 38 , 38 , 

38 จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล

ชุดนี ้

      

1.หาค่าเฉลี่ยเลข

คณิต มัธยฐาน 

ฐานนิยม ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐานและ

เปอร์เซ็นไทล์ของ

ข้อมูล 

2.เลือกใช้ค่ากลาง

ที่เหมาะสมกับ

ข้อมูลและ

วัตถุประสงค ์

5. ครูให้นักเรียนส ารวจข้อมูลรายได้จากการ

ขายพืชผักสวนครัวในระยะเวลาหนึ่งเดือน 

จากนั้นให้นักเรียนหาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ

ฐานนิยมของรายได้จากการขายผักใน

ระยะเวลาหนึ่งเดือน และสรุปว่าค่ากลางใด

เหมาะสมกับข้อมูลนี้ (ข้อมูลได้จากการส ารวจ

สอบถามจากผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียน

ที่ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการค้าขาย) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

6. จากข้อมูลที่เป็นคะแนนสอบวิชาสถิติของ
นักเรียน 45 คน ดังนี้  
72 83 82 92 70 72 91 71 87 53 33 95 
51 59 80 77 62 92 78 89 67 82 59 87 
80 60 90 73 79 56 83 74 51 75 86 66 
85 96 88 64 93 96 37 67 81 
5.1 จงหาคะแนนที่มีจ านวนนักเรียนที่ได้
คะแนนน้อยกว่านี้อยู่ประมาณ 4 ใน 10 และ 
9 ใน 10  
5.2 นักเรียนจะต้องสอบได้ก่ีคะแนนจึงจะมีผู้ที่
สอบได้คะแนนน้อยกว่านี้อยู่ 3 ใน 4 
5.3 ค่ากลางใดเหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

7.ร้านค้าแห่งหนึ่งขายผัก 5 ชนิด ดังนี้ 

ชนิด 
จ านวน
ผัก(กก.) 

จ านวนเงิน
(บาท/กก.) 

ผักกาดขาว 
ผักคะน้า 
ผักกวางตุ้ง 
แตงกวา 
ข้าวโพดอ่อน 

20 
15 
10 
20 
10 

25 
22 
23 
25 
36 

ถ้าแม่ค้าต้องการปลูกผักเพียง 1 ชนิด ควรใช้
ค่ากลางชนิดใดจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

 

ตารางท่ี 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

∑ R 

 

IOC 

 

แปลผล 1 2 3 

ด้านบรรยากาศ 

1. 
นักเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงความ
คิดเห็น  

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

2. นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง +1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

3. 
นักเรียนมีความสนุกสนานในกจิกรรมการ
เรียนรู ้

+1 +1 0 2.00 0.67 สอดคล้อง 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

4. 
นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

5. 
นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อภิปราย และสรุปองค์ความรู้ที่เป็น
ค าตอบของปัญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

6. 
นักเรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การ
แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

7. 
นักเรียนได้ฝึกหาวิธีการแก้ปัญหา มีการ
วางแผนและการปฏิบัติจริงในการ
แก้ปัญหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 

8. 
นักเรียนมีการท างานท่ีเป็นระบบ และมี
ข้ันตอนในการท างาน 

+1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 

9. 
นักเรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม และ
สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้ดี 

+1 0 +1 2.00 0.67 สอดคล้อง 

10. 
นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง  

การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางท่ี 15 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เลขที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่าง 

1 11 24 13 

2 7 18 11 

3 15 25 10 

4 9 23 14 

5 16 25 9 

6 10 28 18 

7 13 20 7 

8 10 32 22 

9 12 21 9 

10 13 27 14 

11 10 16 6 

12 9 29 20 

13 11 25 14 

14 8 21 13 

15 10 18 8 

16 14 25 11 

17 9 19 10 

18 9 22 13 

19 8 22 14 

20 5 23 18 

21 18 30 12 

22 12 25 13 

23 12 16 4 
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แผนภูมิท่ี 12 ค่าสถิติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิต

จริง 

ตารางท่ี 16 คะแนนแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
เต็ม X̅ S.D. ระดับ 

1. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 3 1.96 0.69 พอใช ้
2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 3 2.52 0.66 ดี 

3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 3 2.63 0.65 ดี 
4. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4 3 2.79 0.41 ดี 
5. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 5 3 2.88 0.34 ดี 

รวม 3 2.55 0.55 ดี 
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ตารางท่ี 17 คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
ล าดับที่ 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงความคิดเห็น 4.00 0.90 มาก 1 

2. นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง 3.96 0.98 มาก 2 
3. นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ 3.91 0.90 มาก 3 

สรุปด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 3.96 0.45 มาก  

ด้านการจัดเรียนรู้ 
4. นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมี
ข้ันตอน 

4.13 0.76 มาก 1 

5. นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย 
และสรุปองค์ความรู้ที่เป็นค าตอบของปัญหา 

3.91 0.85 มาก 3 

6. นักเรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

3.96 0.82 มาก 2 

7. นักเรียนได้ฝึกหาวิธีการแก้ปัญหา มีการวางแผน
และการปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา 

3.91 0.90 มาก 3 

สรุปด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.93 0.41 มาก  
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 

8. นักเรียนมีการท างานที่เป็นระบบและมีข้ันตอนใน
การท างาน 

4.13 0.76 มาก 2 

9. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางสังคมและสามารถสื่อสาร
กับบุคคลอื่นๆได้ดี 

4.22 0.74 มาก 1 

10. นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.96 0.77 มาก 3 

สรุปด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.10 0.35 มาก  

สรุป 3.99 0.40   
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ภาคผนวก  จ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น    เวลา 4 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ตัวชี้วัดที่ 
  1. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ 
ของข้อมูล  
  2. เลือกใช้ค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ 
2. สาระส าคัญ 

            ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(อังกฤษ: standard deviation: S.D.) ในทางสถิติศาสตร์และความน่าจะเป็น เป็นการวัดการกระจาย
แบบหนึ่งของกลุ่มข้อมูล สามารถน าไปใช้กับการแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ประชากร ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานมักเขียนแทนด้วยอักษรกรีกซิกมาตัวเล็ก (σ) นิยามข้ึนจากส่วนเบ่ียงเบนแบบ 
root mean square (RMS) กับค่าเฉล่ีย หรือนิยามข้ึนจากรากท่ีสองของความแปรปรวนส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1   ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 
3.1.1 หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถ่ีได้ 
3.1.2 บอกสมบัติของค่าเฉล่ียเลขคณิตและน าไปใช้ 

    3.2  ด้านทักษะกระบวนการ นักเรียนสามารถ 
3.2.1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เช่ือมโยงในชีวิตจริงได้ 
3.2.2 ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานได้ 

3.3  ด้านคุณลักษณะ  
3.3.1 นักเรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการท างาน 
3.3.2 นักเรียนมีระเบียบวินัยในการท างาน 

4.   สาระการเรียนรู้          
 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่  1 ข้ันก าหนดปัญหาในบริบทชีวิตจริง (ชั่วโมงที่ 1) 

1. ครูน าเสนอปัญหาโดยการเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความผันผวนของราคาสินค้าทางการเกษตร
ของไทย และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกลุ่มละ 1 ประเด็น  

2. ครูน าเสนอข้อมูล 3 ชุดดังนี้ 
 

ข้อมูลชุดท่ี 1 : 9 , 12 , 37 , 73 , 105  
ข้อมูลชุดท่ี 2 : 52 , 60 , 63 , 61 , 65  
ข้อมูลชุดท่ี 3 : 35 , 35 , 35 , 35 , 35 

ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลท้ัง 3 ชุด แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
- ข้อมูลชุดใดมีการกระจายมากท่ีสุด (ชุดท่ี 1) 
- ข้อมูลชุดใดมีการกระจายตัวน้อย (ชุดท่ี 2) 
- ข้อมูลชุดใดไม่มีการกระจายตัว (ชุดท่ี 3) 

3. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าในต าบลด่านทับตะโก พืชชนิดใดมีราคาผันผวน
มากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด และนักเรียนจะหาค าตอบได้อย่างไร  

4. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหาความผันผวนของราคาสินค้าทางการเกษตร
ของต าบลด่านทับตะโก 

5. ครูตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจปัญหาความผันผวนของราคาสินค้าทางการเกษตรของต าบล

ด่านทับตะโกเป็นอย่างดีแล้วหรือไม่ โดยใช้การถาม-ตอบ  

ขั้น 2 ข้ันคิดค้นและลงมือปฎิบัติแก้ปัญหา 
1. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 2 ให้นักเรียนทุกกลุ่ม เพื่อศึกษาข้อมูลราคาสินค้าทางการเกษตรของ

ต าบลด่านทับตะโก 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะหาค่าความผันผวนหรือค่าการกระจายตัวของข้อมูลราคาสินค้า

ท่ีออกห่างจากค่าเฉล่ียของข้อมูลด้วยวิธีใด ซึ่งนักเรียนอาจจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือเลือกใช้
วิธีการแก้ปัญหาตามประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น จากการสังเกตราคาสินค้าแต่ละชนิด
ว่ามีความผกผันมากน้อยเพียงใด  การสังเกตราคาสินค้าว่า เกาะกลุ่มกัน หรือ กระจายจาก
ค่าเฉล่ีย แล้ววิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 

3. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาวิธีการหาค่าการกระจายตัวของข้อมูล
ราคาสินค้าท่ีออกห่างจากค่าเฉล่ียของข้อมูล  และครูคอยให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
ในการแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนต้องการ เพื่อให้นักเรยีนสืบค้นหาค าตอบของปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องท่ีสุด 
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ขั้นที่ 3 ขั้นน าเสนอและอภปิรายแลกเปลี่ยน (ชั่วโมงที่ 2) 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอวิธีการหาค่าการกระจายตัวของข้อมูล

ราคาสินค้าท่ีออกห่างจากค่าเฉล่ียของข้อมูล  และนักเรียนจะหาค าตอบได้อย่างไร โดยเสนอ
ค าตอบของกลุ่มหน้าช้ันเรียน และให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ซักถามเม่ือเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา 

2. ครูให้นักเรียนพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนท่ีออกมาน าเสนอแล้วเปรียบเทียบกับ
วิธีการของกลุ่มของตนเอง 

3. ครูด าเนินการอภิปรายโดยถามนักเรียนว่าวิธีการสืบค้นหาค าตอบของปัญหาของกลุ่มต่าง ๆ 
ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร วธิีการต่าง ๆ ให้ค าตอบตรงกันหรือไม่ จากนั้นให้นักเรียน
เปรียบเทียบค าตอบของกลุ่มอื่น ๆ กับค าตอบของกลุ่มตนเองและตัดสินว่าค าตอบท่ีถูกต้อง
คืออะไร 

4. ครูใช้การถามตอบเพื่อให้นักเรียนพิจารณาราคาสินค้าทางการเกษตรแต่ละชนิด ว่าราคา
สินค้าชนิดใดมีความผกผันมาก และสินค้าชนิดใดมีความผกผันน้อย  หรือพิจารณาว่าราคา
สินค้าชนิดใดมีการกระจายตัวของข้อมูลมาก และราคาสินค้าชนิดใดมีการกระจายตัวของ
ข้อมูลน้อย  เพื่อน าไปสู่การสรุปมโนทัศน์ว่า  ประชากรในต าบลด่านทับตะโกเหมาะท่ีจะปลูก
พืชชนิดใดมากท่ีสุด  

ขั้นที่  4  ข้ันสร้างความเป็นแบบแผน (ชั่วโมงที่ 3) 
1. ครูให้นักเรียนวัดค่าการกระจายของข้อมูลต่อไปนี้ 1, 2, 4, 6, 8, 9 

ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ท าความเข้าใจข้อมูล  แล้วเข้ากลุ่มช่วยกันวัดค่าการกระจาย
ของข้อมูล  โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีการหาค่าการกระจายของข้อมูลจากใบความรู้ท่ี 2.1 และ
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีความเหมาะสมกับปัญหา โดยในใบความรู้ท่ี 1 จะระบุวิธีการส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2.2 ครูเดินดูนักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหา และคอยให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าในการแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนต้องการ 

2.3 ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาน าเสนอวิธีการหาค าตอบและเสนอค าตอบของกลุ่ม
หน้าช้ันเรียน และให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ซักถามเม่ือเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา 

2.4 ครูให้นักเรียนพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนท่ีออกมาน าเสนอแล้ว
เปรียบเทียบกับวิธีการของกลุ่มของตนเอง 
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2.5 ครูเรียกนักเรียนกลุ่มท่ีใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างไป ออกมาน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและค าตอบของกลุ่มหน้าช้ันเรียน และถามนักเรียนว่ามีวิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกต่าง
ไปอีกหรือไม ่

2.6 ครูด าเนินการอภิปราย โดยถามนักเรียนว่ามีวธิีการวัดค่าการกระจายของข้อมูล
ต่าง ๆ หรือไม่ (การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ถ้ามีเหมือนหรือต่างกันกับวิธีการของ
นักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างไร ได้ค าตอบตรงกันหรือไม่ วิธีใดเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้กับข้อมูล
ลักษณะใด จากนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบค าตอบของกลุ่มอื่น ๆ กับค าตอบของกลุ่มตนเอง 
และตัดสินว่าค าตอบท่ีถูกต้องคืออะไร 

     2. ครูเช่ือมโยงวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนไปสู่มโนทัศน์และขั้นตอนการหาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยใช้การถามตอบและให้นักเรียนร่วมอภิปราย เพื่อน าไปสู่การสรุปสูตรการหาส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ (ชั่วโมงที่ 4) 

1. ครูยกตัวอย่างท่ี 1-2 บนกระดาน ให้นักเรียนร่วมอภิปรายว่าการหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ดังกล่าวต้องทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติม และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร แล้วแสดงการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้การถามตอบ 

2. ครูยกตัวอย่างท่ี 3 บนกระดาน แล้วสุ่มนักเรียนออกมาแสดงวิธีท าบนกระดาน เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน 

3. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท่ี 2 
5.สื่อการเรียนรู้ 

1. คลิปวิดีโอ 
2. ใบกิจกรรมท่ี 2 
3. ใบความรู้ท่ี 2 
4. แบบฝึกหัดท่ี 2 

6.แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. เว็บไซต์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

7.การวัดและประเมินผล 
7.1 วิธีวัดและประเมินผล 

- ตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 และแบบฝึกหัดท่ี 2 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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- สังเกตการซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายร่วมกัน 
 

7.2เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- แบบประเมินใบกิจกรรม แบบฝึกหัด 
- แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- แบบประเมินการซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายร่วมกัน 

8.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  1. ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้_______________________________________       
   แนวทางการพัฒนา_______________________________________________________ 

2. ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการเรียนรู้___________________________________ 
   แนวทางแก้ไขปัญหา______________________________________________________ 

3. ส่ิงท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามแผน____________________________________________ 
   เหตุผล________________________________________________________________ 

4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ _____________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 

  ลงช่ือ __________________________ ผู้สอน 
                                               
_______ / ________ / ________ 
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ใบกิจกรรมที่ 2 
เรื่อง ข้อมูลราคาสินค้าทางการเกษตรของต าบลด่านทับตะโก 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนส ารวจราคาสินค้าทางการเกษตรของต าบลด่านทับตะโก ตามรายละเอียดดังน้ี 

ช่ือสินค้าทาง

การเกษตร 

ราคาสินค้าในระยะเวลาหน่ึงสัปดาห์ 1 กิโลกรัม ต่อ บาท  ค่าเฉลี่ย ราคาสินค้า

สูงสุด -ต่ าสุด 

ล าดับที่ของ

การกระจายตัว จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
- ราคาสินค้าชนิดใดมีการกระจายตัวมากที่สุด 

............................................................................................................................................................. 
- ราคาสินค้าชนิดใดมีการกระจายตัวน้อยที่สุด 

............................................................................................................................................................. 
- ถ้านักเรียนเป็นเกษตรกรนักเรียนจะเลือกปลูกพืชชนิดใดเพราะเหตุผลใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
- สรุปผลการส ารวจ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

 ช่ือกลุ่ม................................................................ 
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แบบฝึกหัดที่ 2 
 

ค าช้ีแจง : จงแสดงวิธีท าและหาค าตอบ 
1. จากข้อมูลต่อไปนี้จงหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1, 2, 4, 6, 8, 9 

วิธีท า 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 

2. ความสูงของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้ 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 
เซนติเมตร จงหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสูง 
วิธีท า 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

3. เอมีอายุ 18 ปี หนึ่งกับสองเป็นคู่แฝดต่างมีอายุ 15 ปี บิดามีอายุ 40 ปี มารดามีอายุ 38 
ปี 
จงหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายุคนในครอบครัวนี้ 
วิธีท า 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ค าชี้แจง 

    1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 

30 คะแนน ให้นักเรียนท าทุกข้อ 

    2. เวลาท่ีใช้ในการท าแบบทดสอบ 60 นาที 

    3. ให้นักเรียนกากบาท  ข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษค าตอบเพียงข้อเดียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 7, 5, 4, 5, 6 และ 2 แล้วฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด  
ก.  5                     ข.  4   ค.  6   ง.  ไม่มีฐานนิยม 
2. ก าหนดให้ข้อมูลเป็นดังนี้ 12, 8, 15,  14,  3 และ 9 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด  
ก.  14                      ข.  15   ค.  10.5                   ง.  12 
3. ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้  27, 15, 16, 28, 28, 30 และ 29 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด 
ก.  30              ข.  29   ค.  28                     ง.  27 
4. ความสูงในหน่วยเซนติเมตรของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมี 10 คนเป็นดังนี้ 155 , 157 , 158 , 158 , 160 ,161 ,   161 ,  
163 , 165 , 166 ถ้ามีนักเรียนเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน ซึ่งมีความสูง 158 เซนติเมตรแล้วค่าสถิติใดต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนแปลง 
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต     ข. มัธยฐาน  ค. ฐานนิยม                 ง. พิสัย 
5. การสอบถามนักเรียน 25 คน ปรากฎว่ามีนักเรียน 15 คนใช้จ่ายปีละ 12,000 บาท นักเรียน 5 คนใช้จ่ายปีละ 20,000 
บาท นักเรียน 3 คนใช้จ่ายปีละ 30,000 บาท และใช้จ่ายปีละ 22,000 บาท และ 25,000 บาทอย่างละคน ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของค่าใช้จ่ายของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกี่บาท  
ก.  16,640 บาท        ข.  16,840 บาท  ค.  16,680 บาท        ง.  16,880 บาท 
6. ในการแข่งขันกีฬามหาลัยโลกครั้งท่ี 24 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีการส่งรายชื่อนักกีฬาจากประเทศไทย 379 คน มี
อายุเฉลี่ย 22 ปี ถ้ามีการถอนตัวนักกีฬาไทยออก 4 คน ซึ่งมีอายุ 24 , 25  25 และ 27 ปี และมีการเพิ่มนักกีฬาไทยอีก 5 คน 
ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 17 ปี แล้วอายุเฉลี่ยของนักกีฬาจากประเทศไทยจะเท่ากับเท่าใด  
ก.  21.6 ป ี  ข.  21.7  ปี  ค.  21.8  ปี  ง.  21.9  ปี 
7. ถ้าคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียนห้องหนึ่งมีดังนี้ 60 , 65 , 65 ,67 , 71 ,70 ,73 , 75 , 76 , 76 ,79 ,81 ,  83 ,   84 
, 85 , 85 ,88 ,89 , 90, 92 , 95 , 96 , 99 ,100 , 100 จงหาคะแนนท่ีอยู่ในต าแหนง่เปอร์เซน็ไทลท่ี์ 68  
ก. 88 คะแนน              ข. 89 คะแนน  ค. 88.68 คะแนน           ง. 89.68 คะแนน 
8. ข้อมูลต่อไปนี้แสดงน้ าหนักในหน่วยกิโลกรัม ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 41 , 88 , 46 , 42 , 43 , 49 , 44 ,  45 ,     43  ,  95 
, 47 , 48 ค่ากลางในข้อใดเป็นค่าท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนของข้อมลูชดุนี้  

ก. มัธยฐาน               ข. ฐานนิยม   ค. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ง. ค่าเฉลี่ยของค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด 
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9. คุณครูก าหนดว่าจะให้ระดับคะแนน 4 แก่นักเรียนท่ีสอบได้คะแนนสูงกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 85 ผลการสอบของนักเรียน
จ านวน 49 คนปรากฏดังแผนภาพต้น-ใบ 

3 4 5 5 8       
4 0 5 6 7 8 8     
5 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 
6 2 2 2 5 5 5 8 8 9 9 
7 0 5 5 6 6 8 8 9   
8 0 2 3 3 4 5 7    
9 0 3 4 5       

จากผลการสอบนี้ นักเรียนในกลุ่มท่ีได้ระดับคะแนน 4 ได้คะแนนต่ าสุดกี่คะแนน 
ก. 82 คะแนน  ข. 83 คะแนน  ค. 84 คะแนน  ง. 85 คะแนน 

10. คนกลุ่มหนึ่งมีอายุแตกต่างกันดังนี้ 26, 34, 40, 26, 32, 22 ปี จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของเด็กกลุ่มนี้  
ก.  30              ข.  34   ค.  36                 ง.  40 
11. อายุเฉลี่ยของคนกลุ่มหนึ่งเท่ากับ 31 ถ้าอายุเฉลี่ยของผู้หญิงในกลุ่มนี้เท่ากับ 35 ปี และอายุเฉลี่ยของผู้ชายในกลุ่มนี้
เท่ากับ 25 ปี แล้วอัตราส่วนระหว่างจ านวนผู้หญิงต่อจ านวนผูช้ายในกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใด  
ก. 2 : 3       ข.  2 : 5  ค.  3 : 2  ง.  3 : 5 
12. จากการสุ่มชั่งน้ าหนัก (กิโลกรัม) ของมันส าปะหลังจ านวน 15 กระสอบ ซึ่งแต่ละกระสอบมีน้ าหนักดังนี้ 49  52  47  
53  55  48  50  50  54  52  51  52  49  50  53  ถ้าขนมันส าปะหลังข้ึนรถบรรทุก ซึ่งบรรทุกได้ไม่เกิน 5ตัน อยาก
ทราบว่า ควรจะบรรทุกมันส าปะหลังได้ไม่เกินกี่กระสอบ  
ก. 92 กระสอบ  ข. 94 กระสอบ  ค. 96 กระสอบ  ง. 98 กระสอบ  
13. ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องใช้คะแนนสอบ 5 วิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยจะถือ
ว่าสอบเข้าได้ถ้าสอบได้คะแนนรวมเกิน 60% ถ้าเขาสอบ 4 วิชาแรกได้คะแนน 25, 40, 30 และ 35 คะแนน เขาจะต้อง
สอบวิชาสุดท้ายให้ได้กี่คะแนนจึงจะสอบเข้าได้  
ก. 36 คะแนน  ข. มากกว่า 36 คะแนน  ค. มากกว่า 49 คะแนน ง. มากกว่า 50 คะแนน 
14. อีก 5 ปีข้างหน้า อายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้จะเป็นเท่าใด   
ก.  45            ข.  40   ค.  35                    ง.  30 
15. อุมาพรบันทึกน้ าหนักตัวของเขา 8 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 53 กิโลกรัม น้ าหนักที่ท าการบันทึก 7 ครั้ง คือ 57, 55, 
45, 60, 45, 55, และ 62 ในการบันทึกครั้งท่ี 8 น้ าหนักเขาควรจะเป็นเท่าไร  
ก.  50  กิโลกรัม      ข.  52  กิโลกรัม  ค.  45  กิโลกรัม     ง.  48  กิโลกรัม 
16. ถ้าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 40 ของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์คือ 78 คะแนน และมีนักเรียน 8 คนท่ีได้คะแนนเท่ากันหรือ
น้อยกว่า 78 คะแนน อยากทราบว่ามีนักเรียนกี่คนท่ีได้คะแนนมากกว่า 78 คะแนน  
ก. 12 คน                    ข. 20 คน  ค. 32 คน                    ง. 60 คน 
17. มีนักเรียน 5 คน ร่วมกันบริจาคได้เงินรวม 360 บาท ความแปรปรวน(ประชากร) เท่ากับ 660 ถ้ามีนักเรียนเพิ่มอีก 1 
คน มาร่วมบริจาคเป็นเงิน 60 บาท ความแปรปรวนจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงเท่าใด  
ก. ลดลง 80  ข. ลดลง 90  ค. เพิ่มข้ึน 80  ง. เพิ่มข้ึน 90 
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18.โรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานจ านวน 40 คนและตารางแจกแจงความถี่สะสมของอายุพนักงานเป็นดังนี้ 

อายุ (ปี) ความถี่สะสม 

11-20 6 

21-30 14 

31-40 26 

41-50 36 

51-60 40 

ถ้าผู้จัดการมีอายุ 48.5 ปี แล้วพนักงานท่ีมีอายุระหวา่ง ค่ามัธยฐานของอายุพนักงาน และอายุของผู้จัดการมีจ านวน
ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์  
ก. 15%             ข. 25%            ค. 35%                  ง. 45% 
19.ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน วัดเป็นเซนติเมตร ได้ดังนี้ 110, 120, 110, 108, 112, 110, 112, 118 แล้วข้อใดต่อไปนี้
ถูกต้อง  
ก.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าน้อยกว่ามัธยฐาน   ข.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่ามากกว่ามัธยฐาน 
ค.  ฐานนิยมมีค่ามากกว่ามัธยฐาน    ง.  ฐานนิยมมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
20.บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 300 คน มีรายได้ต่างกันดังนี ้

พนักงาน 
จ านวน (อัมพร  ม้า

คนอง) 
เงินเดือน (บาท) 

ระดับผู้บริหาร 

1 
1 
4 
4 

150,000 
120,000 
100,000 
75,000 

ระดับพนักงาน 

10 
60 
80 
130 
10 

15,000 
10,000 
7,500 
6,000 
5,000 

ถ้าบริษัทต้องการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานควรใช้ค่ากลางชนิดใดจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด  
ก.ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพราะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ข.มัธยฐาน เพราะจะไม่มผีลกระทบต่อค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของข้อมูลนี้ 
ค.ฐานนิยม เพราะบริษัทจะเสียค่าใช้จา่ยน้อยท่ีสุด 
ง.ไม่มีค่ากลางใดท่ีเหมาะสมควรปรับข้ึนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ 
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21. ชมพู่ต้องการซื้อสบู่ขนาด 80 กรัมในข้อใดราคาถูกที่สุด  
ก.สบู่ราคาก้อนละ  11 บาท   ข.สบู่ 4 ก้อนราคา 45 บาท (ซื้อ 4 แถม 1) 
ค.สบู่โหลละ 120 บาท   ง.สบู่ 3 ก้อนราคา 32 บาท 
22. ข้อใดถูกต้อง  

ก. ข้อมูลท่ีวัดค่ากลางได้ต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น 

ข. กรณีที่ข้อมูลมีจ านวนน้อยควรใช้ฐานนิยมเป็นค่ากลางเพราะสามารถนับความถี่ของข้อมูลได้สะดวก 

ค. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางท่ีไม่เหมาะสมกับข้อมูลท่ีมีบางค่าต่ ากว่าข้อมูลอื่นๆมาก 

ง. เนื่องจากมัธยฐานคือค่าของข้อมูลท่ีอยู่กึ่งกลางของข้อมูลท้ังชุด ดังนั้น มัธยฐานจึงใช้เฉพาะกรณีที่ข้อมูลมีจ านวน

ข้อมูลเป็นจ านวนค่ีเท่านั้น 

23. ก าหนดตารางแจกแจงความถี่แสดงความสูงของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นดังนี ้

ความสูง(เซนติเมตร) จ านวนนักเรียน(อัมพร  ม้า

คนอง) 

120-129 10 

130-139 20 

140-149 40 

150-159 50 

160-169 30 

ข้อใดต่อไปนี้ถูก  

ก. มัธยฐานของความสูงมีค่าน้อยกว่า 149 ซม.   

ข. ฐานนิยมของความสูงมีค่าน้อยกว่า 147 ซม. 

ค. ควอไทล์ท่ี 3 ของความสูงมีค่ามากกว่า 150 เซนติเมตร 

ง. เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20 ของความสูงมีค่ามากกว่า 145 เซนติเมตร 
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24.ถ้าน้ าหนัก (คิดเป็นกิโลกรัม) ของนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เขียนเป็นแผนภาพต้น-ใบ ได้ดังนี้ 

นักเรียนกลุ่มท่ี 1  นักเรียนกลุ่มท่ี 2 

8 6 4 3 4 9  

8 6 6 4 2 2 4 

   5 0   

ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง  

ก. น้ าหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มท่ี 2 มากกว่าน้ าหนกัเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มท่ี 1 

ข. ฐานนิยมของน้ าหนักของนักเรียนกลุ่มท่ี 2 มากกวา่ฐานนิยมของน้ าหนักของนักเรียนกลุ่มท่ี 1 

ค. มัธยฐานของน้ าหนักของนักเรียนกลุ่มท่ี 2 มากกว่ามัธยฐานของน้ าหนักของนักเรียนกลุ่มท่ี 1 

ง. มัธยฐานของน้ าหนักของนักเรียนท้ังหมด มากกว่ามัธยฐานของน้ าหนักของนักเรียนกลุ่มท่ี 1 

25. ผ่องศรีท าการเก็บข้อมูลชุดหนึ่ง โดยน ามาเรียงล าดับจากน้อยไปมากได้เป็น 110, 118, 130, 150, 150, 160, 

180, 190, 210, 220, 230, 240 ในภายหลัง ผ่องศรีได้ข้อมูลมาเพิ่มอีกหนึ่งค่าหลังจากผ่องศรีเพิ่มข้อมูลค่าใหม่เข้า

ไปในข้อมูลชุดเดิมแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้  

ก. ค่าเฉลี่ยเท่าเดิม ข. มัธยฐานเท่าเดิม ค. มัธยฐานเพิ่มข้ึน 20  ง. พิสัยเท่าเดิม 

26. ข้อมูลสองชุดเป็นดังนี้  
ชุดท่ี 1  :  1  3  3  6  8  9  ชุดท่ี 2  :  2  3  4  5  5  5  ข้อใดผิด  
ก.ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรของข้อมูลชุดท่ี 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดท่ี 2 อยู่ 0.5 
ข.ข้อมูลท้ังสองชุดมีมัธยฐานเท่ากัน 
ค.ฐานนิยมของข้อมูลสองชุดนี้ต่างกนัอยู่ 2  
ง.ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดท่ี 1 เท่ากับฐานนิยมของข้อมูลชุดท่ี 2 

27.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง  
ก. ถ้าในจ านวนข้อมูลท้ังหมดมีข้อมูลบางค่าท่ีมีค่าสูงหรือต่ ากว่าข้อมูลอื่นๆมาก จะมีผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
แต่จะไม่มีผลกระทบต่อมัธยฐานหรือฐานนิยม 
ข. ถ้าการแจกแจงความถ่ีของข้อมูลประกอบด้วยอันตรภาคชั้นท่ีมีช่วงเปิดอาจเป็นชั้นต่ าสุดหรือชั้นสูงสุด   ชั้นใด
ชั้นหนึ่งหรือท้ังสองชั้น การหาค่ากลางโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่สามารถท าได้ 
ค. การแจกแจงความถี่ของข้อมูลท่ีมีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากัน อาจจะมีผลท าให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
หรือฐานนิยมคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นได้บ้างแต่จะไม่มีผลกระทบต่อมัธยฐาน 
ง. ในกรณีที่ข้อมูลเป็นประเภทข้อมูลคุณภาพ จะสามารถหาค่ากลางได้เฉพาะฐานนิยมและมัธยฐานแต่ไม่สามารถหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 
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28. ถ้าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของเต๋าตรงกับต าแหน่ง P80 ข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริง  
ก. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของเต๋าเท่ากับ 
ข. 20% ของคนท่ีสอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเต๋าได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับคะแนนท่ีเต๋าได้ 
ค. 80% ของคนท่ีสอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเต๋าได้คะแนนเท่ากับคะแนนท่ีเต๋าได้ 
ง. 80% ของคนท่ีสอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเต๋าได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับคะแนนท่ีเต๋าได้ 

29. รายได้ต่อวัน (บาท) ของพนักงาน 5 คน คือ 158, 189, 265, 191, 127 ข้อใดถูกต้อง (4)  
ก.  ค่าเฉล่ียเลขคณิตรายได้ คือ 187  ข.  ฐานนิยม คือ 265 
ค.  มัธยฐาน คือ 191        ง.  ค่าเฉล่ียเลขคณิตคือ 186 

30. การสอบคัดเลือกเข้าท างานผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเฉล่ีย 75 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ซึ่งค่าน้ าหนัก 60 : 40 ณดาสอบภาคทฤษฎีได้ 70 คะแนน สอบภาคปฎิบัติได้ 80 คะแนน ข้อ
ใดต่อไปนี้ถูกต้อง  
ก. ณดาสอบผ่านด้วยคะแนนเฉล่ีย 75 คะแนน 
ข. ณดาสอบผ่านด้วยคะแนนเฉล่ีย 76 คะแนน 
ค. ณดาสอบไม่ผ่าน เพราะได้คะแนนเฉล่ีย 74 คะแนน 
ง. ณดาสอบไม่ผ่าน เพราะได้คะแนนเฉล่ีย 72 คะแนน 
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1. ร้านค้าแห่งหนึ่งขายผัก 5 ชนิด ดังนี้ 

ชนิด 
จ านวนผัก 
(กิโลกรัม) 

จ านวนเงิน
(บาท/กก.) 

ผักกาดขาว 
ผักคะน้า 

ผักกวางตุ้ง 
แตงกวา 

ข้าวโพดอ่อน 

20 
15 
10 
20 
10 

25 
22 
23 
25 
36 

 

ถ้าแม่ค้าต้องการปลูกผักเพียง 1 ชนิด ควรใช้ค่ากลางชนิดใดจึงจะเหมาะสม เพราะเหตุใด

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. ครูให้นักเรียนส ารวจข้อมูลรายได้จากการขายพืชผักสวนครัวในระยะเวลาหนึ่งเดือน จากนั้น
ให้นักเรียนหาค่าเฉล่ีย มัธยฐาน และฐานนิยมของรายได้จากการขายผักในระยะเวลาหนึ่ง
เดือน และสรุปว่าค่ากลางใดเหมาะสมกับข้อมูลนี้ (ข้อมูลได้จากการส ารวจสอบถามจาก
ผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียนท่ีปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการค้าขาย) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ชื่อ.....................................................................ชั้น....................เลขที่................. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 

ค าช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดับความพึงพอใจดังนี้   

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านบรรยากาศ 

1. นักเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงความคิดเห็น      

2. นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง      

3. นักเรียนมีความสนุกสนานในกจิกรรมการเรียนรู ้      

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

4. นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน      

5. 
นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย และสรุปองค์

ความรู้ที่เป็นค าตอบของปัญหา 

     

6. 
นักเรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

     

7. 
นักเรียนได้ฝึกหาวิธีการแก้ปัญหา มีการวางแผนและการปฏิบัติ

จริงในการแก้ปัญหา 

     

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 

8. นักเรียนมีการท างานท่ีเป็นระบบ และมีข้ันตอนในการท างาน      

9. 
นักเรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม และสามารถสื่อสารกบับุคคลอื่นๆ

ได้ดี 

     

10. 
นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

     



 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวชนิดา จ าปาอ่อน 
วัน เดือน ปี เกิด วันท่ี 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 
สถานที่เกิด 13/1 หมู ่3 ต าบลค้อทอง  อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2557     ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาคณิตศาสตร์   

                 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
                 จังหวัดอุบลราชธานี  
พ.ศ.2563     ศึกษาต่อในระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
                 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                 จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ หมู ่2 ต าบลด่านทับตะโก   
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี   
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