
 
 

บทที ่ 5 

สรุปการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัขอกล่าวถึง สรุปการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 

สรุปการวิจัย 

 1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.1 เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
1.2 เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี 
 1.2.1 เพื่อศึกษาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นความสามารถใน 

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน ระหว่างก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการ 
จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานดว้ยรูปแบบ MESUK Model  
 2. สมมุติฐานการวิจัย 

2.1 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทาง 
คณิตศาสตร์ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัดี 

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

2.3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
พื้นฐานดว้ยรูปแบบ MESUK Model ในระดบัมาก 
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 3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย 

 3.1.1 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

  1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ นกัวิชาการ 
ท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นการจดั
การศึกษา ดา้นการวดัผลและประเมินผล มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จ านวน 5 คน 

 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) 

 3.1.2 การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK  
Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 1) ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
 2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2559  

จ านวน 38 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย 
 3.2.1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 3.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 

MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 3.2.3 แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 3.2.4 แบบประเมินทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถใน

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 3.2.5 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
 3.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    

ท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัและมีการเก็บรวมขอ้มูลในลกัษณะ
การวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจยัและการเก็บ
รวมขอ้มูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ตรวจสอบสมมุติฐานดว้ยการทดสอบที (t-test) 

 

 4 ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
         4.1.1 ผลการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.00 – 4.80 ซ่ึงรายการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 12 รายการ จากทั้งหมด 20 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.00  และรายการประเมินท่ี 20 การทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ด้าน
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 4.80 ซ่ึงมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความเหมาะสมในการน าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพฒันา
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนได ้
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 4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก คือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.71 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.38 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เบ้ืองต้น 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้และกระบวนการประเมินผล มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี
มาก ส่วนด้านจุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาสาระ มีคุณภาพในระดับดี แสดงว่าแผนการจดัการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท่ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคุณภาพสามารถน าไปใชไ้ด ้
 4.2 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  ผลจากการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไปใช้กับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 38 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 มีผลการวิจยั ดงัน้ี 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีไดรั้บการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยประเมินจากผลการท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีมีองค์ประกอบสมบูรณ์ทั้ง  8  
โครงงาน พบว่าทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน จากการท าโครงงานท่ีมีองค์ประกอบสมบูรณ์ของนักเรียน
กลุ่มตวัอย่าง โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน พบว่าโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี
มาก (มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.51 - 4.00) จ านวน 5 โครงงาน อยู่ในระดับดี (มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
2.75-3.50) จ านวน 3 โครงงาน ค่าเฉล่ียในภาพรวมของการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง
เท่ากบั 3.531 แสดงว่าทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน อยูใ่นระดบัดีมาก ตามเกณฑก์ารประเมินความสามารถใน
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
  4.2.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 พบว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
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ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คือ 7.3158 คะแนน และ คะแนน 14.4737 คะแนน ตามล าดับ 
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้สูงกว่า
ค่าเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 7.1579 คะแนน และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน คือ 1.8469 คะแนน และ 1.7357 คะแนน ตามล าดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ จึงสรุปว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(t= 19.317; df = 37 ;p = 0.000 )  
  4.2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีต่อการ
เรียนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยการแจกแจงความถ่ี แลว้หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
พบวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.789 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.498 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 น ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.20 – 4.80 ซ่ึงรายการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 12 รายการ จากทั้งหมด 20 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.00  ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK 
Model ได้รับการพฒันาขึ้นภายใตก้ารสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการและหลักการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนในการจดักระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนท่ีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัและ
ครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใชพ้ฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นอยา่งยิง่ กล่าวคือ  
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  1.1 ขั้นท่ี 1 สร้างสรรค์ด้วยโครงงานน้อย(Mini project) เป็นขั้นตอนท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยการให้นักเรียนจัดท าโครงงานน้อยหรือ
โครงงานอย่างง่ายหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้เน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แลว้ ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนได้
ฝึกการคิดเชิงสรรค์ในการหาค าตอบและการน าเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจ โดยเป็นการให้
นกัเรียนไดฝึ้กเรียนรู้และท าโครงงานคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน จากแบบฝึกหัดในชั้นเรียนท่ีมี
ลกัษณะปลายเปิด จะช่วยให้นกัเรียนรู้จกัการแกปั้ญหาอย่างหลากหลาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้พฒันาผลงานของตนเองให้มีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ ท าให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเองดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรีชา เนาวเ์ยน็ผล(2554, น. 32-34) 
ท่ีควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท าโครงงานแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน ควร
เร่ิมจากการสอดแทรกกิจกรรมโครงงานในการเรียนการสอนปกติด้วยการปรับแต่งโจทย์
แบบฝึกหัดทั่วไปให้อยู่ในรูปของปัญหาแบบปลายเปิด โดยมุ่งเน้นการตั้งวตัถุประสงค์ในการ
ท างานและการน าเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาไปเป็น
โครงงานคณิตศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

 1.2 ขั้นท่ี 2 ร้อยเรียงจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน(Experience from local wisdom) เป็น
ขั้ นตอนท่ี มีการเช่ือมโยงองค์ความ รู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้ น เรียนไป สู่การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวนั ผ่านการศึกษาเรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอาชีพของผูป้กครอง ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้ห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเห็นความส าคญัของอาชีพของผูป้กครอง ตลอดจน
ได้รู้จักการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปศึกษาแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเป็น
รูปธรรม และเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง จะช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมี
ความหมายและเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในท่ีสุ ด ซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ของศิริพร ครุเสนีย์(2552, น. 13) เน่ืองจากการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการจดัประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียนโดยตรง  เพื่อให้ผูเ้รียนสะทอ้นส่ิงท่ี
ไดรั้บจนเกิดความเขา้ใจจนน าไปสู่ความคิดรวบยอดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  และขั้นตอนน้ียงั
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในภูมิ ปัญญาท้องถ่ินท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซ่ึงศูนย์พัฒนา       
ภูมิปัญญาไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2541) ไดส้นบัสนุนให้หน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงสถาบนัทางการศึกษาไดใ้ช้แหล่งวิทยาการในทอ้งถ่ินจึงเป็นแหล่งความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่งท่ีครูควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนได้มากท่ีสุด 
รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฏีพฒันาการเชาวปั์ญญาของ Piaget(สุรางค์ โคว้ตระกูล, 
2556, น. 47-50) มีการก าหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม เป็นสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจ าวนั และสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนมองเห็นภาพ สถานการณ์
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ปัญหาเป็นรูปธรรมและสามารถเข้าใจในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ นั่นคือการเรียนรู้จาก
นามธรรมท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจยาก จึงควรให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากรูปธรรมอย่างเพียงพอ จะท าให้เรียน
เกิดการเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 
 1.3 ขั้นท่ี 3 คดัสรรส่ิงท่ีสนใจไปวางแผน(Selection and planning) เป็นขั้นตอนท่ีฝึก
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความมีน ้าใจ รู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และได้
ฝึกการร่วมกนัวางแผนในการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยมุ่ งเน้นไปท่ี
การฝึกแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอาชีพของผูป้กครองท่ีอยูภ่ายในชุมชนท่ีผูเ้รียน
อาศยัอยู ่ 
            1.4 ขั้ น ท่ี  4 แสดงเป็นโครงงานคณิตศาสตร์(Using mathematics project) เป็น
ขั้นตอนท่ีฝึกให้ผูเ้รียนไดใ้ช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปศึกษาเรียนรู้แก้ปัญหาหรือ
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ภายใตค้วามสนใจของผูเ้รียนเอง โดยมี
การด าเนินงานตามการวางแผนงานไวอ้ย่างเป็นล าดบัขั้นตอน ทั้งน้ีจะมีการฝึกให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทกัษะของตนเองในทุกๆ ดา้น ทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนท่ีสังคมต้องการ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนไดท้ างานร่วมกนัเป็นทีม รู้จกัการวางแผนการท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อเป้าหมาย
ท่ีส าเร็จของกลุ่ม สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนั
ท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได้ เม่ือสมาชิกทุกคน
ไดเ้รียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นั่นคือการเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
(พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2544, น. 15 ) 
 1.5 ขั้นท่ี 5 ประสาทองค์ความรู้สู่การแบ่งปัน(Knowledge sharing) เป็นขั้นตอนท่ี
ตอ้งการฝึกฝนให้ผูเ้รียนไดส้รุปองคค์วามรู้จากการเรียนรู้ในการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีเป็น
การแกปั้ญหาหรือพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรืออาชีพของผูป้กครอง แลว้ไดมี้การน าเสนอผลงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อขยายผลท่ีได้เรียนรู้แก่นักเรียนในชั้นเรียน รวมทั้ งมีการสะท้อนผล
การศึกษาพฒันาผลงานโครงงานจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้กบัผูป้กครองและชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงจะท าให้นักเรียนไดเ้ห็นคุณค่าของการน าองค์ความรู้ในชั้นเรียนไปพฒันา
เพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ินตลอดจนเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัเรียน ผูป้กครอง
และชุมชน รวมทั้งมีการฝึกใหน้กัเรียนไดเ้ขียนรายงานและน าเสนออยา่งน่าสนใจ 

ดังนั้ นรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีลกัษณะของการส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านโครงงานคณิตศาสตร์อย่าง
เป็นล าดับขั้นตอนจนช่วยให้นักเรียนสามารถผลิตผลงานเชิงนวตักรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกับวิถี
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ชีวิตประจ าวนัได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นจึงเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช้พฒันา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
เน่ืองจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการทั้ งในระดับการบูรณาการภายในวิชา 
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ การบูรณาการแบบสหวิทยาการและการบูรณาการแบบข้าม
สาขาวิชา โดยมีการสอดแทรกการจดักิจกรรมตามแนวทางของสะเต็มศึกษาในการเรียนการสอน 
ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการสอดคลอ้งกับงานวิจยัของคะนึงนิจ จนัทรมณี 
(2557) จ ารัส อินทลาภาพร, มารุต พฒัผล, วิชยั วงษใ์หญ่ และศรีสมร พุ่มสะอาด(2558) เกศินี  สุทธิ
(2557) Kuen(2015) และSunyoung, Rorert and Margaret(2014) ท่ีไดท่ี้ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาส าหรับผูเ้รียน ผลการวิจยัพบวา่ในการจดัการเรียนรู้และการประเมินผล
ตามแนวสะเต็มศึกษา  ผู ้สอนควรปฏิบัติดังน้ีคือ 1) ศึกษาสาระส าคัญของสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลกัษณะของ
การบูรณาการ 2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาดว้ยตนเองก่อนท่ีจะจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 3) จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-based learning) 4) จดัการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน(Project-based learning) 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน เพื่อตรวจสอบความรู้
ความเขา้ใจของผูเ้รียน 6) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง(Authentic assessment) ซ่ึง
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาดังกล่าวเป็นการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
(Authentic learning) นอกจากน้ีรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์
แบบเป็นขั้นเป็นตอน จากความสนใจร่วมกนัของกลุ่มท่ีครูผูส้อนได้ส่งเสริมกิจกรรมให้สมาชิกได้
ร่วมมือกันแก้ปัญหามาโดยตลอด ช่วยให้นักเรียนมีความคุ ้นเคยในการร่วมกันแก้ปัญหาและ
สามารถจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างมั่นใจด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนในการท า
โครงงานชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียมใจ จนัทร์ศรี (2550) สมชาย ทองบ่อ (2551)    
ทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง (2551) รัชนี ทุ่มแห่ว (2552) และศันสนีย์ อินทรบริสุทธ์ิ (2554) ท่ีพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน  หลงัได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนไดรั้บการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์หลังจากใช้กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ทุกเร่ืองอยูใ่นระดบัดี  
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 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 
MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3/1 มีผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก คือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.71 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นคุณภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้เบ้ืองตน้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้และกระบวนการประเมินผล   
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านจุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาสาระ มีคุณภาพในระดับดี 
แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานแสดงได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
นั้ นมีคุณภาพสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนได้ เน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 นั้นเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้และ
แกปั้ญหา มีการบูรณาการความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ไปสู่การเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ ในลกัษณะ
ของการสอดแทรกกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาเขา้ไป และมีการส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
และจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ภายใตค้วามสนใจในอาชีพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอย่างเป็นขั้นตอน 
ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ไดม้ากขึ้น ตลอดจนท าใหน้กัเรียนตระหนกัและ
เห็นคุณค่าในวิชาคณิตศาสตร์ อนัจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก
ขึ้นตามล าดบั เป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสว์ของ Vygotsky(ทิศนา  แขมมณี, 
2555) ท่ีผูเ้รียนมีการพฒันาเชาวปั์ญญาเป็นล าดบัขั้นโดยการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ ดว้ยการลง
มือกระท าจากการปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์  รวมทั้งเกิดจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มนั้นคือ
วฒันธรรมท่ีเกิดจากบริบทของสังคมสร้างขึ้น 
 3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถพฒันาพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถ
ในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์จากการท าโครงงานท่ีมีองค์ประกอบสมบูรณ์ของนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน พบว่าโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดบัดีมาก 
(มีค่าเฉ ล่ียอยู่ระหว่าง  3.51 - 4.00) จ านวน  5 โครงงาน  อยู่ในระดับดี (มีค่าเฉ ล่ียอยู่ระหว่าง          
2.75-3.50) จ านวน 3 โครงงาน ค่าเฉล่ียในภาพรวมของการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง
เท่ากบั 3.531 แสดงว่าทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดา้นความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอยู่ในระดบัดีมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้
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ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดต้ระหนักและเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์อย่างชดัเจน เน่ืองจากเป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีฝึกให้ผูเ้รียนไดใ้ชอ้งคค์วามรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากชั้นเรียนไป
ศึกษาเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ ในเชิงบูรณาการ และเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
อนุรักษ์และพฒันาเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู่ ภายใตก้ารศึกษาและ
จดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย อีกทั้ ง
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้
อย่างมีความสุข โดยมีขั้นตอนท่ีครูจะมีการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใช้
กิจกรรมฝึกแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริงท่ีนกัเรียนตอ้งใชอ้งคค์วามรู้ท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
จนท าให้นักเรียนมีความมัน่ใจและรู้จกัการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจนประสบผลส าเร็จ ทั้งน้ี
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ให้กับผูเ้รียนในสถานการณ์จริงท่ีสอดคล้องกับด ารง
ชีวิตประจ าวนั โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใชก้ระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการ
ทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถน า
ความรู้ไปประยุกตใ์ช้ได ้โดยครูมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัประสบการณ์เรียนรู้
ให้ผูเ้รียน อนัน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนครบทุกดา้น ทั้งทางกาย ทางจิตหรืออารมณ์ ทางสังคมและ
ทางสติปัญญา ซ่ึงรวมถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณ(ประเวศ วะสี 2543 น. 2, พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์
2544 น. 7, วฒันาพร  ระงบัทุกข์ 2545 น. 1, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2541 น. 
21) นอกจากน้ีเป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้นักเรียนต้องจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ท่ีมีลักษณะ
โครงงานท่ีต้องน าองค์ความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงช่วยให้
นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้ งเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ให้ เกิดขึ้ นกับนักเรียนแบบยั่งยืน  ซ่ึ งสอดคล้องกับค ากล่าวของ  Kennedy and 
Tipps(1994, pp. 194 -198 อา้งถึงใน รัชนี ทุ่มแห่ว 2552, น. 66) ว่า “นักเรียนจ าเป็นตอ้งรู้จกัสร้าง
การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่รูปภาพ แผนภาพ สัญลกัษณ์ มโนมติและความเขา้ใจ
เน้ือหาต่างๆ  กับกระบวนการรวมเน้ือหาและวิธีการท่ีหลากหลายรวมกันเป็นหลักการทาง
คณิตศาสตร์และตอ้งรู้จกัการเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบัชีวิตจริง” จากการจดักิจกรรมดงักล่าว 
ส่งผลให้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ด้านความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลิลลา ดลภาค (2549) รัชนีวรรณ ขนั
ชยัภูมิ(2551) Rohendi (2012) และRohendi and Dulpaja(2013) ท่ีได้ศึกษากิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการท่ีเน้นทกัษะการเช่ือมโยง ส าหรับนักเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการเรียนการสอนเร่ืองโจทย์ปัญหา
เก่ียวกับสมการท่ีเน้นทักษะการ เช่ือมโยงสามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้มากกว่าร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทั้ งหมดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน รู้
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อทักษะการเช่ือมโยงของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า  1) นักเรียนจ านวนร้อยละ 76.00 มีคะแนนความสามารถในการเช่ือมโยง
คิดเป็นร้อยละ 75.60 ซ่ึงผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ คือ ให้มีจ านวนนกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
มีคะแนนผา่น เกณฑร้์อยละ 70 ขึ้นไป 2) นกัเรียนจ านวนร้อยละ 80.00 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิด
เป็นร้อยละ 77.04 ซ่ึงผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ คือ ให้มีจ านวนนักเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ศึกษาการพฒันาการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
โดย การน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบ   แอนิเมชั่นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา พบว่าการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดย
การน าเสนอ เน้ือหาในรูปแบบ      แอนิเมชั่นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ แต่ยงัสามารถปรับปรุงความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ดีกว่าวิธีการสอนแบบปกติและศึกษาแบบจ าลองโครงการการ
เช่ือมโยงทาง คณิตศาสตร์(CMP) เพื่อเป็นส่ือในการน าเสนอความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่าความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยใชแ้บบจ าลองโครงการการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์(CMP) เป็นส่ือท่ี
ดีกว่าแบบทัว่ไป นอกจากน้ี กิจกรรมของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดย    ใช้แบบจ าลองน้ีดีมากๆ และ
กลายเป็นส่ือท่ีใชง้านอยู่มาก 
 4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 พบว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คือ 7.3158 คะแนน และ คะแนน 14.4737 คะแนน ตามล าดบั คะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉล่ียก่อนเรียน 
เท่ากบั 7.1579 คะแนน และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อน
และหลงัเรียน คือ 1.8469 คะแนน และ 1.7357 คะแนน ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ จึงสรุปว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05(t= 19.317; df = 37 ;p = 
0.000 ) เน่ืองจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนรู้
และท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีการก าหนดขั้นตอนในการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ส่งเสริมการบูรณาการองค์
ความรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปสู่การแกปั้ญหาและการปรับใช้ในชีวิตจริงผ่านการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ฝึกแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นฐาน รวมทั้งท า
ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เน่ืองจากได้น าความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปเช่ือมโยงกบัอาชีพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ นภสัสร สุทธิกุล (2546) อารีรัตน์ ขวญัทะเล (2546) บุษกร คาพุช (2548)  ศศิฤทยั 
ด่านกลาง (2548) โชติกา กิจเนตร (2549)  ศรินทรา อุทัยเลิศ (2549) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมโครงงานเร่ืองเส้นขนาน สูงกว่าก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนหลงัจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เร่ืองอตัราส่วน
และร้อยละ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานเร่ืองพื้นท่ีผิวและ
ปริมาตรของรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก สูงกวา่เกณฑ ์65 % 
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยการแจกแจงความถ่ี แลว้หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า
ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Mode lส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.789 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.498 เน่ืองจากการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 นั้นเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม นักเรียนไดร่้วมมือการท างาน
แกปั้ญหา ตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดน้ าองคค์วามรู้ดา้น
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับภูมิปัญญาท้องถ่ินและอาชีพของผูป้กครอง ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ของตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัของวิชา
คณิตศาสตร์มากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ(2541, น. 119-155) ท่ีกล่าวว่า 
ครูผูส้อนท่ีต้องการให้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับรรลุผลส าเร็จ จึงตอ้ง
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ค านึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั้งส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายในเป็นผลดา้นความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเกิดแก่ตวัผูเ้รียนเอง 
เช่น ความรู้สึกต่อความส าเร็จท่ีเกิดขึ้ นเม่ือสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถ
ด าเนินงานภายใตค้วามยุ่งยากทั้งหลายได้ส าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ ตลอดจน
ได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวลัท่ีผูอ่ื้นจัดหาให้มากกว่าท่ี
ตนเองให้ตนเอง เช่น การไดรั้บค ายกย่องชมเชยจากครูผูส้อน พ่อแม่ ผูป้กครอง หรือแมแ้ต่การได้
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีน่าพอใจ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียนให้มี
แรงจูงใจในการท ากิจกรรมจนบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
       1.1 ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ควรมีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีจดัการเรียนการสอนเพื่อวางแผนการเช่ือมโยงสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
อยา่งละเอียด ทั้งน้ีจะไดเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูเ้รียนในการน าไปใชใ้นการเรียนรู้ต่อไป 

       1.2 ควรน านวตักรรมรูปแบบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยรูปแบบ  MESUK 
Model ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เน่ืองจากผูเ้รียนในระดบัชั้นดงักล่าวจะไดรั้บองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์มามาก
ท่ีสุดและเพียงพอท่ีจะน าความรู้ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดดี้ท่ีสุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
       2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถทางทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้น
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model  
       2.2 ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไปใช้พัฒนาตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หรือความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นตน้ 

 
 
 
 


