
บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
คณิตศาสตร์เป็นรายวิชาท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี

ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม(ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล, 2554, น. 5) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข ทั้งน้ี
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศหลายดา้น เน่ืองจากความรู้และทกัษะของ
คณิตศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและพฒันาเทคโนโลยีให้ทนัสมยัและสนองความตอ้งการ
ในสังคมโลก การจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคญั
ประการหน่ึงของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนัท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพของตนเอง การจดักิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์จึงควรมีความหลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดไม่ว่าจะในบริบทใด และในสภาพสังคมปัจจุบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยม์ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อส่ือสาร 
การจราจรขนส่ง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการจัดการศึกษา นอกจากน้ีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ียงัมีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีมีมากมายในสังคม จึงเห็นไดว้า่ถา้ประเทศใดเป็น
ผูน้ าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได ้ประเทศนั้นยอ่มไดเ้ปรียบกวา่ประเทศอ่ืน อย่างไรก็ตาม
การท่ีประเทศใดจะสามารถพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดน้ั้น ประเทศนั้นตอ้งมีการ
พฒันาทางดา้นคณิตศาสตร์แลว้เป็นอย่างดี เพราะความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานท่ีส าคญั
และเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยจ์ะน าไปใช้ในการพฒันาความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เจริญกา้วหนา้(สถาบนัการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, บทน า) 

การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ้งค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียน การ
จดัการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ  ฝึกให้
นกัเรียนคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา กิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งผสมผสานทั้งในดา้นเน้ือหาสาระ 
ดา้นทกัษะ กระบวนการ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมให้กบัผูเ้รียน



 2 

ผูส้อนควรค านึงถึงความสนใจ ความถนัดของผูเ้รียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล การจดัสาระ
การเรียนรู้จึงควรจัดให้มีความหลากหลาย  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรมีหลากหลาย  เช่น การเรียนร่วมกนัทั้งชั้นเรียน การเรียน
เป็นกลุ่มยอ่ย การเรียนเป็นรายบุคคล สถานท่ีท่ีจดัก็ควรมีทั้งในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน มีการจดัให้
ผู ้เรียนได้ไปศึกษาในแหล่งวิทยาการต่างๆ ท่ีอยู่ในชุมชนหรือท้องถ่ิน  จัดให้สอดคล้องกับ 
เน้ือหาวิชา และความเหมาะสมของผูเ้รียน  การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ลงมือ
ปฏิบติัจริง ผูส้อนควรฝึกให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น รู้จกับูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้
ใหม่ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกั
ประเมินผลงานและปรับปรุงงาน ตลอดจนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริง 
และอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข การจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะให้เรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่มเป็นแนวการจดัการเรียนรู้แนวหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิด  ร่วมกนัแกปั้ญหา 
ปรึกษาหารือ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทั้ง
ด้านความรู้  ทักษะ /กระบวนการคิดและมีประสบการณ์มากขึ้ น(สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550, น. 2-6) ด้วยความส าคญัของคณิตศาสตร์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้จดัให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีถือว่าเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และคณิตศาสตร์
ยงัช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ 
สามารถคิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 1) 

นักการศึกษาหลายคนจากนานาประเทศเร่ิมตระหนักถึงความส าคัญในการสอน
คณิตศาสตร์วา่นกัเรียนทุกระดบัควรจะเรียนคณิตศาสตร์ในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู ่
ควรจะมีการอภิปราย การฝึกปฏิบัติ การฝึกสืบสวน การฝึกแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าว ันให้เกิดความช่ืนชมต่อส่ิงต่างๆ ในโลกได้มากยิ่งขึ้ น ทั้ งน้ีแม้
คณิตศาสตร์จะมีลกัษณะเป็นนามธรรมท่ีดูเหมือนจะเขา้ใจยาก แต่แนวคิดส่วนใหญ่ทางคณิตศาสตร์
ก็เกิดจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและความจ าเป็นในการด ารงชีวิต น าไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์
แลว้น ากฎเกณฑไ์ปใชใ้นการแกปั้ญหาโดยมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพีระมิด
ในยคุโบราณจนถึงการสร้างสรรคง์านเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบนั ลว้นตอ้งอาศยัพื้นฐานการ
คิดทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการประยุกตใ์ชค้วามคิดทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพหลายๆ สาขา เช่น 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตรกรรม ฯลฯ ท าให้แก้ปัญหาในงานอาชีพ
เหล่านั้นไดม้ากขึ้นและง่ายขึ้นเม่ือใช้กฎเกณฑ์หรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์เขา้ไปช่วย ถา้ครูผูส้อน
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สามารถสร้างความตระหนักและท าให้นกัเรียนมองเห็นว่าคณิตศาสตร์มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตและเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ และสนใจเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น 

ทั้งน้ีจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา จงัหวดัสงขลา 
พบว่ามีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 23.74 ในปีการศึกษา 2556 และร้อยละ 27.58  ในปีการศึกษา 2557  
และเม่ือพิจาณามาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 6.1 ซ่ึงเป็นมาตรฐานด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ พบว่าผลการประเมินเฉล่ียของนักเรียนในปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 8.20 และในปี
การศึกษา 2557 เท่ากับ 5.36 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน(รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สทศ., 2556, 2557) ซ่ึงมีค่าลดลงและต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนยงัใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นเน้ือหามากกว่ากระบวนการ ขาดกิจกรรมในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
เช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั โดยการขาดการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีผูเ้รียนควรจะเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะและพฒันาให้เกิดขึ้นในตวันักเรียน เพราะ
การท่ีนักเรียนได้เห็นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ของ
เน้ือหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์และความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  ท า
ให้ผูเ้รียนเข้าใจเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้เห็นว่าคณิตศาสตร์มีคุณค่า 
น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ท่ีไดก้ าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไวว้่าผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ มีทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ และ
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับขั้นท่ี
สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 2-3)  

จากสภาพปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ
ดังกล่าวนั้น ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์หาสาเหตุโดยการสอบถามนักเรียน สัมภาษณ์ครูผูส้อน ตลอดจน
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าสาเหตุ
ของปัญหาดังกล่าวสามารถสรุปได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 วิธีการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นวิธีการท่ีไม่หลากหลายและไม่ส่งเสริมกระบวนการคิดการ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียน มักจะสอนแบบบอกความรู้ ให้ตัวอย่างและมุ่งให้นักเรียนท าได้ตาม
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ตวัอย่าง ไม่ให้โอกาสนกัเรียนในการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการฝึกใหค้ิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน
การแกปั้ญหาอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ นอกจากน้ีครูผูส้อนมกัไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนติดตามเรียนรู้ ซ่ึงใช้ส่ือเพียงหนังสือเรียน ท าให้นักเรียนไม่
สามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้ ด้านท่ี 2 
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีลกัษณะของเน้ือหาเป็นนามธรรม โดยเฉพาะในระดบั
มัธยมศึกษา เน้ือหามีความยากและซับซ้อน นักเรียนต้องใช้สมาธิและความตั้งใจในการเรียน
ค่อนขา้งสูง รวมทั้งนักเรียนตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบับทนิยาม ทฤษฎี กฎและสูตรพื้นฐานต่างๆ 
เพื่อสามารถน าไปใช้แกปั้ญหาท่ีซับซ้อนต่อไปได ้ท าให้นักเรียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐาน
เป็นอย่างดีอนัจะส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีเขา้ใจมากขึ้นในเน้ือหาระดบัท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ีนักเรียนยงั
ระบุว่าเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตร์ไม่ค่อยเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะ
ของนามธรรมท่ีตอ้งใชจิ้ตนาการ ซ่ึงท าให้นกัเรียนไม่เห็นคุณค่าของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ดา้นท่ี 3 ธรรมชาติของผูเ้รียน พบว่านักเรียนอยู่ในช่วงวยัรุ่น ซ่ึงธรรมชาติของนักเรียนวยัน้ีมกัมี
ความคิดเป็นของตนเอง มีความอยากเรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ ตอ้งการเหตุผลในการตดัสินใจท าอะไร 
รวมทั้งเป็นวยัท่ีตอ้งการการยอมรับจากเพื่อนๆ ในกลุ่ม ไม่ชอบท างานคนเดียว ช่ืนชอบการท างาน
เป็นกลุ่ม ซ่ึงถา้ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้โดยการบอกเพียง
อย่างเดียว ก็จะส่งผลให้นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนและไม่กระตือรือร้นใน
การศึกษาหาความรู้ในเร่ืองนั้นๆ  

จากขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนควนเนียงวิทยา และ
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงศึกษาสังเคราะห์เก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จและมีคุณภาพจากนักการศึกษา ครู อาจารย์ตาม
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในระยะแรกได้สนใจวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
คณิตศาสตร์ ซ่ึงโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั เปิดโอกาส
ให้นกัเรียนไดสื้บเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามความถนดั ความสนใจ และตามศกัยภาพของ 
นกัเรียน ให้มีโอกาสพฒันาความคิดอย่างอิสระ ดว้ยการเช่ือมโยงทฤษฏีทางคณิตศาสตร์กบัประเด็น
ปัญหา โครงงานคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ในลกัษณะสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเอง สร้างสรรค์ช้ินงานและเป็นการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา  น าไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต โครงงานคณิตศาสตร์อาจมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกบัสาระการเรียนรู้
ในบทเรียนโดยตรงเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้หรือเป็นการขยายฐานความรู้จากบทเรียนให้กวา้ง
ยิง่ขึ้นโดยใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์(ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2554, น. 13-32) ผูว้ิจยัเช่ือวา่ 
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การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์สอดแทรกไปกับการเรียนการสอนตามปกติ  จะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย  ได้ลงมือปฏิบติัจริงเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ท าให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่าและเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นไปตามผลงานวิจยัของ เจียมใจ จนัทร์ศรี (2550) ปราณีต ธรรมโลกา (2550) 
พรเนตร ตีระมาตย์ (2550) สมชาย ทองบ่อ (2551) รักษ์ชล พัสดุสาร (2552) และ รัชนี ทุ่มแห่ว 
(2552) ท่ีได้ศึกษาผลการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์สูง
กว่าก่อนจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกเร่ือง ทั้งน้ีจาก
การทดลองน าวิธีการสอนแบบโครงงานไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียน
โรงเรียนควนเนียงวิทยา ท่ีรับผิดชอบ พบว่าในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตาม
กระบวนการของโครงงานนั้นมีปัญหาอยู่หลายประการ ได้แก่ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ท่ีมี
ลกัษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้างซ่ึงประกอบด้วยค าอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ท่ีเป็นขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ จากนั้นจึงใชก้ารให้เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลสร้างทฤษฎีบทต่างๆ ขึ้นและน าไปใชอ้ยา่งเป็น
ระบบ คณิตศาสตร์มีความถูกตอ้งเท่ียงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล และ มี
ความสมบูรณ์ในตวัเอง ท าให้มีความจ าเป็นท่ีครูผูส้อนตอ้งให้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่างๆ โดยเฉพาะบท
นิยาม สัจพจน์ท่ีเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และทฤษฎีบทต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาประเด็นในโครงงานท่ีตนสนใจต่อไป รวมทั้งในการท าโครงงานคณิตศาสตร์นักเรียนจะ
เลือกประเด็นท่ีศึกษาค่อนข้างเป็นคณิตศาสตร์นามธรรมเน่ืองจากขาดการเช่ือมโยงความรู้ใน
หอ้งเรียนสู่การด าเนินชีวิตประจ าวนั ท าใหไ้ม่เกิดคุณค่าในการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากน้ีในการท่ี
จะให้นักเรียนจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ขึ้นมา 1 โครงงานนั้น จากประสบการณ์พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นเร่ืองยากหรือไม่สามารถเร่ิมต้นประเด็นท่ีจะศึกษาได้ ดังนั้นผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ปรับแต่งรูปแบบการสอนแบบโครงงาน ผนวกเขา้กบับริบทของโรงเรียน
ควนเนียงวิทยา ชุมชน และนักเรียนท่ีรับผิดชอบ โดยไดน้ าการเรียนรู้ดว้ยทกัษะกระบวนการกลุ่ม
เขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่มตั้งแต่เร่ิมตน้การเรียนการ
สอนในชั่วโมงแรก มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดและ
แกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์สอดแทรกกระบวนการขั้นตอนของโครงงานเขา้ไปโดยท่ีนกัเรียนไม่รู้ตวั 
รวมทั้งมีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นกัเรียนไดศึ้กษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภายใน
ชุมชุนของตนเอง และไดศึ้กษาอาชีพของผูป้กครองเพื่อร่วมกนัก าหนดเป็นประเด็นศึกษาท่ีจะจดัท า
เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ต่อไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในการเรียน
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คณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงสู่ชีวิตประจ าวนั และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและอาชีพของผูป้กครองไดจ้ริง   

นอกจากน้ี ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการและสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท.) ได้มีนโยบายในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ซ่ึ งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ีมุ่ งแก้ไขปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง  เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ ทกัษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค ์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันกัเรียนในการ
ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชอ้งคค์วามรู้และทกัษะกระบวนการดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
รวมทั้งน าไปสู่การสร้างนวตักรรมในอนาคต การจดักระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงาน(Project-Based Learning) ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกบัแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะไดท้ ากิจกรรมเพื่อพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และไดน้ าความรู้มา
ออกแบบช้ินงานหรือวิธีการ เพื่ อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ี เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนั เพื่อให้ไดเ้ทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผนวก
กบัแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงครูผูส้อนไม่ควรเป็นผูท่ี้หยบิยื่นความรู้
ให้เพียงฝ่ายเดียว ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ตอ้งเป็นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกแกปั้ญหาอยา่งมีระบบขั้นตอน มีการวางแผนการศึกษาด าเนินการเรียนรู้ 
รวมทั้งนักเรียนไดรั้บการพฒันาทางดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ต่างๆ เช่นการท างานเป็นกลุ่ม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง โดยท่ีนักเรียนตอ้งไดรั้บ
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นครบถว้น ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัได(้ทิศนา  แขมมณี, 2555, น. 131) ช่วยใหน้กัเรียนสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ท าให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติท่ีมี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้น โดยสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาเก่ียวกับการให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้อย่างมีความหมายหรือคอนสตรัคติวิสต(์Constructivism) ภายใตก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียน
ไดมี้ประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีพฒันาการเชาวปั์ญญา
ของพีอาเจต(์Piaget) ท่ีเช่ือว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามีความพร้อมท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
และจะต้องมีการปรับตัวอยู่เร่ือยๆ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556, น. 48) รวมทั้งเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทของโรงเรียนควนเนียงวิทยา ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย
ควรค่าแก่การอนุรักษ ์ไดแ้ก่ หนงัตะลุง มโนราห์ อาหารพื้นบา้น เป็นตน้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนไดเ้ห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและอาชีพของผูป้กครอง เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยได้
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น าเอาความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่จากต่างชาติเขา้มาใชใ้นการพฒันาประเทศมากขึ้น 
โดยไม่ไดต้ระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีของทอ้งถ่ิน เป็น
ผลท าให้สภาพปัญหาสังคมของสังคมไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้ น จากสภาพดังกล่าวจึง
จ าเป็นตอ้งพฒันาประเทศดว้ยการผสมผสานความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่จากต่างชาติ
กบัความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีอนัเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ดว้ยกนั จึงจะท าให้ประเทศไทย
สามารถด ารงอยู่ไดใ้นสภาพท่ีสมดุล ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นจะให้ผูเ้รียนรู้จกัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเกิดความรักความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเองนั้น นอกจากการจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินแลว้ จะตอ้งน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินคือทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรท่ี
มนุษยส์ร้างขึ้นมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนดว้ย เพราะจะช่วยท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรง
กบัชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีแทจ้ริง จนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการ
จดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552: 5)  ท่ีก าหนดไวว้่า “มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมไทย และอยู่
ร่วมกนัในสังคมไทยอยา่งมีความสุข” 
 จากการศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทั้งรูปแบบวิธีการสอนต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ และสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา สาเหตุ รวมทั้ งสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและปัจจัยด้านต่างๆ เม่ือได้น ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงและจดัระบบความคิด เพื่อน าไปสู่การพฒันาและสร้างนวตักรรมท่ี
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถใน
การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมทั้ งกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการดว้ยโครงงานตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา ท าให้ได้นวตักรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้น มีการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นท่ี 1 สร้างสรรคด์ว้ยโครงงานนอ้ย(Mini project) 
 ขั้นท่ี 2 ร้อยเรียงจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(Experience from local wisdom) 
 ขั้นท่ี 3 คดัสรรส่ิงท่ีสนใจไปวางแผน(Selection and planning) 
 ขั้นท่ี 4 แสดงเป็นโครงงานคณิตศาสตร์(Using mathematics project) 
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 ขั้นท่ี 5 ประสาทองคค์วามรู้สู่การแบ่งปัน(Knowledge sharing) 
 จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอน
ดังกล่าว เพื่อให้เขา้ใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปสู่การปฏิบัติ จึงได้ใช้อกัษรตัวแรกของแต่ละ
ขั้นตอนมาร้อยเรียงเพื่อใชเ้รียกรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าว คือ “MESUK Model” อย่างไรก็
ตามหากเรียกเป็นภาษาไทยโดยอาศยัการพอ้งเสียง จะเรียกรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นพฒันา
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณค่าน้ีไดว้่า “มีสุข โมเดล” ทั้งน้ีเป็นนวตักรรมท่ี
ผูว้ิจยัเช่ือว่าจะส่งเสริมและมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้น มีการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคตได ้
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
2. เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี 
 2.1 เพื่อศึกษาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นความสามารถใน 

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน ระหว่างก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการ 
จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานดว้ยรูปแบบ MESUK Model  
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนา
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ผูว้ิจยั
ไดพ้ฒันาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทและสาเหตุของปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนควน
เนียงวิทยาดังกล่าว โดยผูว้ิจัยได้น าจุดเด่นของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
คณิตศาสตร์เก่ียวกับการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาต่างๆ ตามท่ี
นักเรียนสนใจมาผนวกเข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Co-operative Learning) ท่ีมุ่งเน้น
ความส าคญัท่ีตวัผูเ้รียน ส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้ พฒันาความสามารถในการ
แสวงหาความรู้และการน าความรู้มาประยุกตใ์ช้(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544, น.114) และการ
จดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์(Experiential Learning) โดยใชก้ารจดัประสบการณ์จากการใช้
จุดเด่นของแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน ภายในอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา มาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนผ่านการคิดแกปั้ญหาหรือพฒันาตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วย
การศึกษาและจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีตัวนักเรียนเป็นผูก้  าหนด โดยช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็น
รูปธรรมในเร่ืองท่ีเรียนรู้แลว้ส่งเสริมให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถ
สร้างความคิดรวบยอด หลกัการและขอ้สรุปจากการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ผา่นประสบการณ์(ทิศนา  
แขมมณี , 2555, น.131) มาเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบนวตักรรมในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ รวมทั้งพฒันาคุณภาพการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้น 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 
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 จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจยัเสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจยัดงัภาพต่อไปน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทาง 

คณิตศาสตร์ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัดี 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีไดรั้บการจดัการ 
เรียนรู้ดว้ยรูปแบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
พื้นฐานดว้ยรูปแบบ MESUK Model ในระดบัมาก 
 
 

MESUK Model 
(มีสุข โมเดล) 

- พฒันาทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ดา้น
ความสามารถในการเช่ือมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ 
- พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ศึกษาความพึงพอใจ 
ต่อการจดัการเรียนรู้ 
 

ทฤษฏ ี
คอนสตรัคติวิสต ์

ทฤษฏ ี
พฒันาการเชาวปั์ญญา 

การสอนแบบ
โครงงานคณิตศาสตร์ 

การเรียนรู้แบบ
เนน้ประสบการณ์ การบูรณาการ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 

การเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา 
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ขอบเขตกำรวิจัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK  

Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
1. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการ 

เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ นักวิชาการท่ี
จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นการจดั
การศึกษา ดา้นการวดัผลและประเมินผล มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จ านวน 5 คน 

 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชา 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 40 คน โรงเรียนควน
เนียงวิทยา ปีการศึกษา 2558 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 

2. การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 2.1 ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
 2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2559  

จ านวน 38 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
 2.3 ตวัแปรท่ีศึกษา ในการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีตวัแปรดงัน้ี 
   2.3.1 ตวัแปรตน้(Independent..Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
2.3.2 ตวัแปรตาม(Dependent..Variable) ไดแ้ก่ ทกัษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน และความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model หมายถึง รูปแบบการจดัการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัไดค้ิดคน้และพฒันาขึ้น โดยอาศยัการศึกษาจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบทของนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา โดยมีการ
ประยุกต์แนวทางการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกับสภาพจริงในชีวิตประจ าวนั
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวด้ว้ยกนั โดยมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 สร้างสรรค์ด้วยโครงงานน้อย(Mini project) เป็นขั้นตอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
พฒันากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรคด์ว้ยการให้นกัเรียนจดัท าโครงงานนอ้ยหรือโครงงานอยา่งง่าย
หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้เน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แลว้ ซ่ึงจะด าเนินการจดัท าโครงงานนอ้ยในทุก
หน่วยการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน รวมทั้ งมีการสอดแทรกกิจกรรมฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัอาชีพและชีวิตประจ าวนั โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการวางแผน
แกปั้ญหา ออกแบบและใช้องค์ความรู้เชิงบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา(STEM Education) มาช่วยแกปั้ญหาต่างๆ 

ขั้นท่ี 2 ร้อยเรียงจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(Experience from local wisdom) เป็นขั้นตอนท่ีมีการ
เช่ือมโยงองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปสู่การปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนั ผา่นการศึกษา
เรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอาชีพของผูป้กครอง ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนได้เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและเห็นความส าคญัของอาชีพของผูป้กครอง ตลอดจนได้รู้จกัการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปศึกษาแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเป็นรูปธรรม และเช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายและเห็นคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ในท่ีสุด 

ขั้นท่ี 3 คดัสรรส่ิงท่ีสนใจไปวางแผน(Selection and planning) เป็นขั้นตอนท่ีฝึกให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความมีน ้ าใจ รู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ฝึกการตดัสินใจ
เลือกปัญหาท่ีสนใจ และได้ฝึกการร่วมกันวางแผนในการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้โดยมุ่งเน้นไปท่ีการฝึกแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอาชีพ
ของผูป้กครองท่ีอยูภ่ายในชุมชนท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู่ 

ขั้นท่ี 4 แสดงเป็นโครงงานคณิตศาสตร์(Using mathematics project) เป็นขั้นตอนท่ีฝึกให้
ผูเ้รียนไดใ้ชอ้งค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปศึกษาเรียนรู้ แกปั้ญหาหรือพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดว้ยการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ภายใตค้วามสนใจของผูเ้รียนเอง โดยมีการด าเนินงาน
ตามการวางแผนงานไวอ้ยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ทั้งน้ีจะมีการฝึกให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะของตนเอง
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ในทุกๆ ดา้น ทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนท่ีสังคมตอ้งการ 

ขั้นท่ี 5 ประสาทองค์ความรู้สู่การแบ่งปัน(Knowledge sharing) เป็นขั้นตอนท่ีต้องการ
ฝึกฝนให้ผูเ้รียนได้สรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีเป็นการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินหรืออาชีพของผูป้กครอง แล้วได้มีการน าเสนอผลงาน
โครงงานคณิตศาสตร์เพื่อขยายผลท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่เพื่อนนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนต่อไป 

2..ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอความรู้หลกัการทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง
ความรู้หลกัการทางคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์อ่ืนๆ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และการ
หาค าตอบจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล  จากการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประเมินผลจากการท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีมีองคป์ระกอบสมบูรณ์ 
ดว้ยแบบประเมินทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ 
 3..ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์  หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประเมินได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น  

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีผลต่อ
ต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานแบบ MESUK Model เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงวดัได้จากคะแนนตอบ
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้น 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ไดแ้นวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยรูปแบบ MESUK Model  

เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2. ไดแ้นวทางในการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตจริงได ้ 

3. ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางแก่ผูส้นใจในการศึกษา คน้ควา้ และวิจยัเก่ียวกบักิจกรรม 
โครงงานคณิตศาสตร์ในเน้ือหาคณิตศาสตร์อ่ืนๆ 
              4. เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการสอนในดา้นอ่ืนๆ ส าหรับนกัเรียนต่อไป  
 
 
 


