การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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ข
ชื่ อเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ รูป แบบการ
จัด การเรี ยนรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ซึ่ งมี
วัตถุป ระสงค์ในการศึก ษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 คือ 2.1) เพือ่ ศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้ น
ความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ไ ด้รับการจัดการเรี ย นรู ้ด้วยรู ป แบบ MESUK
Model ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 2.2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ระหว่างก่ อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 2.3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานด้วยรู ปแบบ MESUK Model
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึ ก ษา 2559 เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานที่ ใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สาหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
วิธีดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 2.การศึกษาคุณภาพและปรับปรุ งรู ปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ3.
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3

ค
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 – 4.80 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 มี คุ ณ ภาพในระดับ ดี 2) ผลการวิ เคราะห์ ค วามสามารถด้านทัก ษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ
MESUK Model โดยการประเมิ น จากโครงงานคณิ ต ศาสตร์ พบว่ าโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นัก เรี ย นอยู่ในระดับ ดี ม าก(มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ระหว่าง 3.51 - 4.00) 3) ผลการเปรี ย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 สู ง
กว่าก่ อ นเรี ย นอย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05(t = 19.317, df = 37, p = 0.000) และ 4) ผล
การศึ กษาความพึ งพอใจของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/1 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้รูป แบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐาน พบว่าความพึ งพอใจของนัก เรี ย นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด คื อ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.789 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.498
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สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ ครู ชานาญการ
พิเศษโรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 สงขลา และนางกชมน สากาปัง ครู ชานาญการพิเศษโรงเรี ยนรัตภูมิ
วิทยา จังหวัดสงขลา ที่ ได้ให้คาแนะนาเพิ่ มเติม และอนุ เคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่ องมื อในการวิจยั จนทาให้ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดมาปรับปรุ งการทาวิจยั ให้มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
ผูว้ ิจยั สานึกในพระคุณจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนี ยง
วิทยา คณะครู โรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา ตลอดจนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนควนเนี ยง
วิทยาที่ให้ความร่ วมมือทดลองใช้เครื่ องมือในการวิจยั
คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงเกิดจากรายงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขออุทิศด้วยความกตัญญู
กตเวทิตา แด่คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นรายวิ ชาที่ มี บทบาทส าคัญยิ่งต่ อการพัฒนาความคิ ดมนุ ษย์ ท าให้ มนุ ษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์
ได้อย่างถี่ ถ ้วนรอบคอบ ช่ วยให้ ส ามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจแก้ปั ญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2554, น. 5) นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยงั เป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่นๆ คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดาเนิ นชี วิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดี ข้ ึนและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ความสุ ข ทั้งนี้
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศหลายด้าน เนื่องจากความรู ้และทักษะของ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการดารงชีวิตและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สมัยและสนองความต้องการ
ในสังคมโลก การจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงเป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญ
ประการหนึ่งของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการปฏิรูปการศึกษาในปั จจุบนั ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยน
ได้พฒั นาตามศักยภาพของตนเอง การจัดกิจกรรมวิชาคณิ ตศาสตร์จึงควรมีความหลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะในบริ บทใด และในสภาพสังคมปัจจุบนั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ามามี บ ทบาทส าคัญ ต่ อการดาเนิ น ชี วิตของมนุ ษ ย์ม ากขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ นด้านการติ ด ต่ อสื่ อสาร
การจราจรขนส่ ง การพัฒ นาด้า นเศรษฐกิ จ และการจัด การศึ ก ษา นอกจากนี้ วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ยังมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีมากมายในสังคม จึงเห็นได้วา่ ถ้าประเทศใดเป็ น
ผูน้ าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ ประเทศนั้นย่อมได้เปรี ยบกว่าประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม
การที่ประเทศใดจะสามารถพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้น้ นั ประเทศนั้นต้องมีการ
พัฒนาทางด้านคณิ ตศาสตร์แล้วเป็ นอย่างดี เพราะความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นความรู ้พ้ืนฐานที่สาคัญ
และเป็ นเครื่ องมือที่มนุ ษย์จะนาไปใช้ในการพัฒนาความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้
เจริ ญก้าวหน้า(สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, บทนา)
การจัดการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ตอ้ งคานึงถึงผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัด
เนื้ อหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน การ
จัดการเรี ยนรู ้ ค วรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ จากประสบการณ์ จริ งจากการฝึ กปฏิ บัติ ฝึ กให้
นักเรี ยนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา กิจกรรมการเรี ยนการสอนต้องผสมผสานทั้งในด้านเนื้อหาสาระ
ด้านทักษะ กระบวนการ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ เหมาะสมให้กบั ผูเ้ รี ยน

2
ผูส้ อนควรคานึงถึงความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยนและความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดสาระ
การเรี ยนรู ้จึง ควรจัดให้มี ค วามหลากหลาย เพื่ อให้ผู เ้ รี ยนสามารถเลื อกเรี ยนได้ตามความสนใจ
รู ปแบบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรมีหลากหลาย เช่น การเรี ยนร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน การเรี ยน
เป็ นกลุ่มย่อย การเรี ยนเป็ นรายบุคคล สถานที่ที่จดั ก็ควรมีท้ งั ในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน มีการจัดให้
ผู ้เรี ย นได้ไ ปศึ ก ษาในแหล่ ง วิ ท ยาการต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น จัด ให้ ส อดคล้อ งกับ
เนื้ อหาวิช า และความเหมาะสมของผูเ้ รี ยน การจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง ได้ลงมื อ
ปฏิบตั ิจริ ง ผูส้ อนควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น รู ้จกั บูรณาการความรู ้ต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้
ใหม่ รวมถึงการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั
ประเมินผลงานและปรับปรุ งงาน ตลอดจนสามารถนาความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริ ง
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข การจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ในลักษณะให้เรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นกลุ่มเป็ นแนวการจัดการเรี ยนรู ้แนวหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันคิด ร่ วมกันแก้ปัญหา
ปรึ กษาหารื อ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึ่งกันและกัน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทั้ง
ด้า นความรู ้ ทั ก ษะ/กระบวนการคิ ด และมี ป ระสบการณ์ ม ากขึ้ น(สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2550, น. 2-6) ด้วยความสาคัญของคณิ ตศาสตร์ หลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551ได้จดั ให้มี ก ลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่ ถื อว่าเป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และคณิตศาสตร์
ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์
สามารถคิ ด เป็ น ท าเป็ น และแก้ปั ญ หาเป็ น และสามารถอยู่ ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ได้อ ย่ างมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 1)
นั ก การศึ ก ษาหลายคนจากนานาประเทศเริ่ มตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการสอน
คณิตศาสตร์ วา่ นักเรี ยนทุกระดับควรจะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในเรื่ องที่สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
ควรจะมี ก ารอภิ ป ราย การฝึ กปฏิ บัติ การฝึ กสื บสวน การฝึ กแก้ ปั ญ หาและการประยุ ก ต์ ใ ช้
คณิ ต ศาสตร์ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ให้ เกิ ด ความชื่ น ชมต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ ในโลกได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ แม้
คณิตศาสตร์ จะมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมที่ดูเหมือนจะเข้าใจยาก แต่แนวคิดส่ วนใหญ่ทางคณิตศาสตร์
ก็เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความจาเป็ นในการดารงชีวิต นาไปสู่ การสร้างกฎเกณฑ์
แล้วนากฎเกณฑ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างพีระมิด
ในยุคโบราณจนถึงการสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบนั ล้วนต้องอาศัยพื้นฐานการ
คิดทางคณิ ตศาสตร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความคิดทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพหลายๆ สาขา เช่น
วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตรกรรม ฯลฯ ท าให้แ ก้ปั ญ หาในงานอาชี พ
เหล่านั้นได้มากขึ้นและง่ายขึ้นเมื่อใช้กฎเกณฑ์หรื อแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เข้าไปช่วย ถ้าครู ผสู ้ อน
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สามารถสร้างความตระหนักและทาให้นกั เรี ยนมองเห็นว่าคณิ ตศาสตร์มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการ
ดารงชี วิ ต และเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต ลอดจนศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ และสนใจเรี ยนคณิ ตศาสตร์มากขึ้น
ทั้งนี้ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ยนในระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นควนเนี ยงวิทยา จังหวัดสงขลา
พบว่ามี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 23.74 ในปี การศึก ษา 2556 และร้อยละ 27.58 ในปี การศึ ก ษา 2557
และเมื่ อ พิ จาณามาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที่ 6.1 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานด้านทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ พบว่าผลการประเมินเฉลี่ยของนั กเรี ยนในปี การศึกษา 2556 เท่ากับ 8.20 และในปี
การศึกษา 2557 เท่ากับ 5.36 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน(รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติ ข้ นั พื้ นฐาน(O-NET) สทศ., 2556, 2557) ซึ่ งมีค่าลดลงและต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนการสอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เน้นเนื้ อหามากกว่ากระบวนการ ขาดกิจกรรมในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้และ
เชื่อมโยงในชีวิตประจาวัน โดยการขาดการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ซ่ ึงเป็ นทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ผูเ้ รี ยนควรจะเรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรี ยน เพราะ
การที่ นัก เรี ย นได้เห็ นการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ จะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเห็ นความสั มพัน ธ์ของ
เนื้ อหาต่างๆ ในคณิ ตศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ ทา
ให้ ผูเ้ รี ย นเข้าใจเนื้ อหาทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ดี ยิ่งขึ้ น ตลอดจนช่ วยให้เห็ น ว่าคณิ ต ศาสตร์ มี คุณ ค่ า
น่ าสนใจ และสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในชี วิต จริ งได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ หลัก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ได้กาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ไว้ว่าผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระคณิ ตศาสตร์ มีทกั ษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ ตระหนักถึงคุณค่าของคณิ ตศาสตร์ และ
สามารถน าความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ไ ปพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตลอดจนสามารถน าความรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ไปเป็ นเครื่ องมื อในการเรี ยนรู ้ สิ่งต่ างๆ และเป็ นพื้ นฐานในการศึ ก ษาในระดับ ขั้นที่
สู งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 2-3)
จากสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ที่ ไ ม่ ป ระสบผลส าเร็ จ
ดังกล่าวนั้น ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์หาสาเหตุ โดยการสอบถามนักเรี ยน สัมภาษณ์ ครู ผูส้ อน ตลอดจน
สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ พบว่าสาเหตุ
ของปั ญ หาดัง กล่ า วสามารถสรุ ป ได้เป็ น 3 ด้าน คื อ ด้านที่ 1 วิธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนของ
ครู ผูส้ อนคณิ ตศาสตร์ ส่ วนใหญ่ เป็ นวิธีก ารที่ ไม่หลากหลายและไม่ส่ งเสริ มกระบวนการคิด การ
แก้ปั ญ หาให้ กับ นัก เรี ยน มัก จะสอนแบบบอกความรู ้ ให้ตัวอย่างและมุ่ งให้ นัก เรี ย นท าได้ตาม
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ตัวอย่าง ไม่ให้โอกาสนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยการฝึ กให้คิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ครู ผูส้ อนมักไม่มีสื่อการเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย ไม่ ส่ งเสริ ม ให้นัก เรี ย นติดตามเรี ยนรู ้ ซึ่ งใช้สื่ อเพี ยงหนังสื อเรี ยน ทาให้นัก เรี ยนไม่
สามารถเชื่ อมโยงความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ในชั้น เรี ยนไปแก้ปั ญ หาในชี วิตประจาวัน ได้ ด้านที่ 2
ธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นวิชาที่ลกั ษณะของเนื้ อหาเป็ นนามธรรม โดยเฉพาะในระดับ
มัธ ยมศึ ก ษา เนื้ อหามี ค วามยากและซั บ ซ้ อ น นัก เรี ยนต้อ งใช้ส มาธิ และความตั้ง ใจในการเรี ย น
ค่อนข้างสู ง รวมทั้งนักเรี ยนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิ ยาม ทฤษฎี กฎและสู ตรพื้นฐานต่างๆ
เพื่อสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาที่ ซับซ้อนต่อไปได้ ทาให้นักเรี ยนต้องมี ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐาน
เป็ นอย่างดีอนั จะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ที่เข้าใจมากขึ้นในเนื้ อหาระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นักเรี ยนยัง
ระบุว่าเนื้ อหาของวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่ค่อยเชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง ส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนรู ้ในลักษณะ
ของนามธรรมที่ตอ้ งใช้จิตนาการ ซึ่งทาให้นกั เรี ยนไม่เห็นคุณค่าของการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และ
ด้านที่ 3 ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน พบว่านักเรี ยนอยู่ในช่ วงวัยรุ่ น ซึ่ งธรรมชาติ ของนักเรี ยนวัยนี้ มกั มี
ความคิดเป็ นของตนเอง มีความอยากเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่สนใจ ต้องการเหตุผลในการตัดสิ นใจทาอะไร
รวมทั้งเป็ นวัยที่ตอ้ งการการยอมรับจากเพื่อนๆ ในกลุ่ม ไม่ชอบทางานคนเดียว ชื่นชอบการทางาน
เป็ นกลุ่ม ซึ่ งถ้าครู ผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอนแบบบรรยายหรื อถ่ายทอดความรู ้โดยการบอกเพียง
อย่างเดียว ก็ จ ะส่ งผลให้ นักเรี ยนไม่ให้ความสนใจในการเรี ยนการสอนและไม่ก ระตื อรื อร้นใน
การศึกษาหาความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ
จากข้อมูลในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ของโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา และ
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงศึกษาสังเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ และมี คุ ณ ภาพจากนั ก การศึ ก ษา ครู อาจารย์ต าม
สถาบัน การศึ ก ษาต่ างๆ โดยในระยะแรกได้ส นใจวิธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนแบบโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ เปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้สืบเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองตามความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพของ
นักเรี ยน ให้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างอิสระ ด้วยการเชื่อมโยงทฤษฏีทางคณิตศาสตร์กบั ประเด็น
ปั ญหา โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ในลักษณะสร้างองค์ความรู ้ดว้ ย
ตนเอง สร้ างสรรค์ชิ้ น งานและเป็ นการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไ ปใช้แก้ปั ญ หา น าไปอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต โครงงานคณิ ตศาสตร์อาจมีความต่อเนื่ องเชื่อมโยงกับสาระการเรี ยนรู ้
ในบทเรี ยนโดยตรงเป็ นการประยุกต์ใช้ความรู ้หรื อเป็ นการขยายฐานความรู ้จากบทเรี ยนให้กว้าง
ยิง่ ขึ้นโดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์(ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2554, น. 13-32) ผูว้ ิจยั เชื่อว่า
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การจัด กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ส อดแทรกไปกับ การเรี ย นการสอนตามปกติ จะช่ วยให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้นักเรี ยน
ตระหนัก ในคุ ณ ค่ า และเห็ น ความส าคัญ ของคณิ ต ศาสตร์ อัน จะส่ งผลให้ นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้น เป็ นไปตามผลงานวิจยั ของ เจียมใจ จันทร์ศรี (2550) ปราณี ต ธรรมโลกา (2550)
พรเนตร ตี ระมาตย์ (2550) สมชาย ทองบ่ อ (2551) รัก ษ์ช ล พัส ดุ ส าร (2552) และ รั ชนี ทุ่ มแห่ ว
(2552) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนหลังการจัด กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์สูง
กว่าก่อนจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกเรื่ อง ทั้งนี้ จาก
การทดลองนาวิธีการสอนแบบโครงงานไปใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ กับนักเรี ยน
โรงเรี ย นควนเนี ย งวิท ยา ที่ รับ ผิด ชอบ พบว่าในการจัด การเรี ย นการสอนวิช าคณิ ต ศาสตร์ ต าม
กระบวนการของโครงงานนั้นมี ปัญหาอยู่หลายประการ ได้แก่ ธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่มี
ลักษณะเป็ นนามธรรม มีโครงสร้างซึ่ งประกอบด้วยคาอนิ ยาม บทนิ ยาม สัจพจน์ที่เป็ นข้อตกลง
เบื้องต้น จากนั้นจึงใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างทฤษฎีบทต่างๆ ขึ้นและนาไปใช้อย่างเป็ น
ระบบ คณิ ตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็ นเหตุเป็ นผล และมี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง ทาให้มีความจาเป็ นที่ ครู ผสู ้ อนต้องให้ความรู ้ที่ จาเป็ นต่างๆ โดยเฉพาะบท
นิ ยาม สัจพจน์ที่เป็ นข้อตกลงเบื้องต้น และทฤษฎีบทต่างๆ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาประเด็นในโครงงานที่ตนสนใจต่อไป รวมทั้งในการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนจะ
เลื อกประเด็น ที่ ศึ ก ษาค่ อ นข้างเป็ นคณิ ตศาสตร์ น ามธรรมเนื่ องจากขาดการเชื่ อ มโยงความรู ้ ใ น
ห้องเรี ยนสู่ การดาเนินชีวิตประจาวัน ทาให้ไม่เกิดคุณค่าในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้ ในการที่
จะให้นักเรี ยนจัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ข้ ึนมา 1 โครงงานนั้น จากประสบการณ์ พบว่านักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ จะมองว่าเป็ นเรื่ องยากหรื อไม่ส ามารถเริ่ มต้นประเด็ นที่ จะศึ ก ษาได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ปรับแต่งรู ปแบบการสอนแบบโครงงาน ผนวกเข้ากับบริ บทของโรงเรี ยน
ควนเนี ยงวิทยา ชุมชน และนักเรี ยนที่รับผิดชอบ โดยได้นาการเรี ยนรู ้ดว้ ยทักษะกระบวนการกลุ่ม
เข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้ฝึกการทางานเป็ นกลุ่มตั้งแต่เริ่ มต้นการเรี ยนการ
สอนในชั่ว โมงแรก มี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นได้ฝึ กกระบวนการคิ ด และ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สอดแทรกกระบวนการขั้นตอนของโครงงานเข้าไปโดยที่นกั เรี ยนไม่รู้ตวั
รวมทั้งมีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนให้นกั เรี ยนได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน
ชุมชุนของตนเอง และได้ศึกษาอาชีพของผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันกาหนดเป็ นประเด็นศึกษาที่จะจัดทา
เป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความตระหนักและเห็ นคุณค่าในการเรี ยน
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คณิ ตศาสตร์ ที่ เชื่ อมโยงสู่ ชีวิตประจาวัน และมี ส่ วนร่ วมในการยกระดับ คุณ ภาพของภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นและอาชีพของผูป้ กครองได้จริ ง
นอกจากนี้ ปั จจุบนั กระทรวงศึกษาธิ การและสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี(สสวท.) ได้มีนโยบายในการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ซึ่ งเป็ นแนวทางการจัด การศึ ก ษาที่ บู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ ที่ มุ่ ง แก้ไ ขปั ญ หาที่ พ บเห็ น ในชี วิ ต จริ ง เพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยนในการ
ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งใช้องค์ความรู ้และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมในอนาคต การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็ นการ
เรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมหรื อโครงงาน(Project-Based Learning) ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรี ยนจะได้ทากิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจและฝึ กทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี และได้นาความรู ้มา
ออกแบบชิ้ น งานหรื อวิ ธี ก าร เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการหรื อแก้ ปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผนวก
กับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งครู ผสู ้ อนไม่ควรเป็ นผูท้ ี่หยิบยื่นความรู ้
ให้เพียงฝ่ ายเดียว ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือกเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนเองสนใจ ต้องเป็ นการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กแก้ปัญหาอย่างมีระบบขั้นตอน มีการวางแผนการศึกษาดาเนิ นการเรี ยนรู ้
รวมทั้งนักเรี ยนได้รับการพัฒนาทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ เช่นการทางานเป็ นกลุ่ม
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง โดยที่นักเรี ยนต้องได้รับ
องค์ความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานที่ จาเป็ นครบถ้วน ที่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันได้(ทิศนา แขมมณี , 2555, น. 131) ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทาให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติที่มี
ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ ดีข้ ึ น โดยสอดคล้องกับ แนวคิ ดของนัก การศึ กษาเกี่ ยวกับ การให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้อย่างมีความหมายหรื อคอนสตรัคติวสิ ต์(Constructivism) ภายใต้การจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีพฒั นาการเชาว์ปัญญา
ของพีอาเจต์(Piaget) ที่เชื่อว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามีความพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
และจะต้องมี การปรับ ตัวอยู่เรื่ อยๆ (สุ รางค์ โค้วตระกู ล , 2556, น. 48) รวมทั้งเพื่ อให้ ส อดรับ กับ
บริ บทของโรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา ที่ ต้ งั อยู่ในบริ เวณที่เป็ นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ หลากหลาย
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์ อาหารพื้นบ้าน เป็ นต้น ตลอดจนเป็ นการส่ งเสริ ม
ให้นักเรี ยนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและอาชี พของผูป้ กครอง เนื่ องจากปั จจุบนั ประเทศไทยได้
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นาเอาความรู ้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างชาติเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
โดยไม่ได้ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของความรู ้วิทยาการและเทคโนโลยีของท้องถิ่น เป็ น
ผลท าให้ ส ภาพปั ญ หาสั ง คมของสั ง คมไทยมี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น จากสภาพดัง กล่ า วจึ ง
จาเป็ นต้องพัฒนาประเทศด้วยการผสมผสานความรู ้ วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่า งชาติ
กับความรู ้วิทยาการและเทคโนโลยีอนั เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน จึงจะทาให้ประเทศไทย
สามารถดารงอยู่ได้ในสภาพที่สมดุล ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นจะให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนั้น นอกจากการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับชี วิต อาชี พ เศรษฐกิจ สังคม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแล้ว จะต้องนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนด้วย เพราะจะช่วยทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรง
กับชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่แท้จริ ง จนสามารถบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดของการ
จัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(กระทรวงศึกษาธิ การ,
2552: 5) ที่กาหนดไว้ว่า “มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปั ญญาไทย การอนุรักษ์และ
พัฒ นาสิ่ งแวดล้อม มี จิตสาธารณะที่ มุ่ ง ท าประโยชน์ และสร้ า งสิ่ งที่ ดีง ามในสั งคมไทย และอยู่
ร่ วมกันในสังคมไทยอย่างมีความสุข”
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ รวมทั้งรู ปแบบวิธีการสอนต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็ จ และสอดคล้องกับ
สภาพปั ญ หา สาเหตุ รวมทั้ง สอดรั บ กับ บริ บ ทของโรงเรี ย นและปั จ จัย ด้า นต่ า งๆ เมื่ อ ได้น ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงและจัดระบบความคิด เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่
เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถใน
การเชื่ อ มโยงความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ รวมทั้ ง กระตุ ้น การเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งเจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการด้วยโครงงานตามแนวทาง
ของสะเต็ม ศึ ก ษา ท าให้ไ ด้น วัต กรรมที่ มุ่งเน้นการพัฒ นาคุณ ภาพของการจัดการเรี ย นการสอน
คณิ ตศาสตร์ ให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 สร้างสรรค์ดว้ ยโครงงานน้อย(Mini project)
ขั้นที่ 2 ร้อยเรี ยงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น(Experience from local wisdom)
ขั้นที่ 3 คัดสรรสิ่ งที่สนใจไปวางแผน(Selection and planning)
ขั้นที่ 4 แสดงเป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์(Using mathematics project)

8
ขั้นที่ 5 ประสาทองค์ความรู ้สู่การแบ่งปัน(Knowledge sharing)
จากขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั 5 ขั้นตอน
ดังกล่าว เพื่ อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนาไปสู่ การปฏิ บัติ จึงได้ใช้อกั ษรตัวแรกของแต่ล ะ
ขั้นตอนมาร้อยเรี ยงเพื่อใช้เรี ยกรู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าว คือ “MESUK Model” อย่างไรก็
ตามหากเรี ยกเป็ นภาษาไทยโดยอาศัยการพ้องเสี ยง จะเรี ยกรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมีคุณค่านี้ ได้ว่า “มีสุข โมเดล” ทั้งนี้ เป็ นนวัตกรรมที่
ผูว้ ิจยั เชื่อว่าจะส่ งเสริ มและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และมีเจตคติที่ดี
ต่อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง จะเป็ นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาความเจริ ญ ก้าวหน้าของ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้ นความสามารถใน
การเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบ MESUK Model ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์
พื้ น ฐาน ระหว่ า งก่ อ นและหลัง ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบ MESUK Model ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานด้วยรู ปแบบ MESUK Model
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model เพื่ อ พัฒ นา
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั
ได้พฒ
ั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบโดยมี หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริ บทและสาเหตุของปั ญหาในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนควน
เนี ย งวิท ยาดัง กล่าว โดยผูว้ ิจัย ได้น าจุ ดเด่ น ของรู ป แบบการจัดการเรี ย นการสอนแบบโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับ การส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปแก้ปั ญหาต่างๆ ตามที่
นัก เรี ย นสนใจมาผนวกเข้ากับ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมมื อ (Co-operative Learning) ที่ มุ่ งเน้ น
ความสาคัญที่ตวั ผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้มีส่วนร่ วมในทุกกระบวนการเรี ยนรู ้ พัฒนาความสามารถในการ
แสวงหาความรู ้และการนาความรู ้มาประยุกต์ใช้(ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2544, น.114) และการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์( Experiential Learning) โดยใช้การจัดประสบการณ์จากการใช้
จุดเด่นของแหล่งภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ภายในอาเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา มาเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้และเชื่อมโยงกับองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนผ่านการคิดแก้ปัญหาหรื อพัฒนาตาม
แนวทางของสะเต็ ม ศึ ก ษา(STEM Education) เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้ว ย
การศึ กษาและจัดท าโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ย นรู ้ที่ จะช่วยให้นัก เรี ยนเกิดการ
เรี ย นรู ้ ตามเป้ าหมายที่ ตัวนัก เรี ย นเป็ นผูก้ าหนด โดยช่ วยให้นัก เรี ย นได้รับ ประสบการณ์ ที่ เป็ น
รู ปธรรมในเรื่ องที่เรี ยนรู ้แล้วส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ทาให้นักเรี ยนสามารถ
สร้างความคิดรวบยอด หลักการและข้อสรุ ปจากการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ผ่านประสบการณ์(ทิศนา
แขมมณี , 2555, น.131) มาเป็ นกรอบแนวคิ ด ในการออกแบบนวัต กรรมในการจัด การเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการเรี ยนคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป
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จากการศึ ก ษาเอกสาร หลัก การ แนวคิด และทฤษฎี ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั เสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังภาพต่อไปนี้

ทฤษฏี
พัฒนาการเชาว์ปัญญา

ทฤษฏี
คอนสตรัคติวสิ ต์

การสอนแบบ
โครงงานคณิตศาสตร์
MESUK Model
(มีสุข โมเดล)

การเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู ้แบบ
เน้นประสบการณ์

การเรี ยนรู ้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา

การบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- พัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ด้าน
ความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
- ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับดี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์พ้นื ฐาน ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานด้วยรู ปแบบ MESUK Model ในระดับมาก
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ขอบเขตกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้แก่ นักวิชาการที่
จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านคณิ ตศาสตร์ ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จานวน 5 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชา
คณิ ตศาสตร์ พ้ื น ฐาน ที่ ใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จานวน 40 คน โรงเรี ยนควน
เนียงวิทยา ปี การศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)
2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี การศึกษา 2559
จานวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)
2.3 ตัวแปรที่ศึกษา ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีตวั แปรดังนี้
2.3.1 ตัวแปรต้น(Independent..Variable) ได้แก่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.3.2 ตัวแปรตาม(Dependent..Variable) ได้แก่ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
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นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. กำรจัดกำรเรี ยนรู้ คณิตศำสตร์ แบบ MESUK Model หมายถึง รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ผูว้ ิจยั ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น โดยอาศัยการศึกษาจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและบริ บทของนักเรี ยนโรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา โดยมีการ
ประยุกต์แนวทางการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสภาพจริ งในชีวิตประจาวัน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดว้ ยกัน โดยมีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 สร้างสรรค์ด้วยโครงงานน้อย(Mini project) เป็ นขั้น ตอนที่ ส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ยนได้
พัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยการให้นกั เรี ยนจัดทาโครงงานน้อยหรื อโครงงานอย่างง่าย
หลังจากที่ได้เรี ยนรู ้เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้แล้ว ซึ่งจะดาเนิ นการจัดทาโครงงานน้อยในทุก
หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ต ลอดภาคเรี ย น รวมทั้ ง มี ก ารสอดแทรกกิ จ กรรมฝึ กปฏิ บัติ แ ก้ปั ญ หาจาก
สถานการณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ อาชีพและชีวิตประจาวัน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการวางแผน
แก้ปัญหา ออกแบบและใช้องค์ความรู ้เชิ งบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ
ขั้นที่ 2 ร้อยเรี ยงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น(Experience from local wisdom) เป็ นขั้นตอนที่มีการ
เชื่อมโยงองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในชั้นเรี ยนไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจาวัน ผ่านการศึกษา
เรี ยนรู ้ แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชี พของผูป้ กครอง ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นคุณค่าของภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นและเห็ นความสาคัญของอาชี พ ของผูป้ กครอง ตลอดจนได้รู้จกั การนาความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ไ ปศึ ก ษาแก้ปั ญ หาต่ างๆ ในชี วิต ประจาวัน ได้อ ย่างเป็ นรู ป ธรรม และเชื่ อ มโยงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริ ง ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์อย่างมีความหมายและเห็นคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ในที่สุด
ขั้นที่ 3 คัดสรรสิ่ งที่สนใจไปวางแผน(Selection and planning) เป็ นขั้นตอนที่ฝึกให้ผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กความมีน้ าใจ รู ้จกั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ฝึ กการตัดสิ นใจ
เลื อ กปั ญ หาที่ ส นใจ และได้ ฝึ กการร่ ว มกัน วางแผนในการด าเนิ น งานต่ า งๆ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึ กแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชี พ
ของผูป้ กครองที่อยูภ่ ายในชุมชนที่ผเู ้ รี ยนอาศัยอยู่
ขั้นที่ 4 แสดงเป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ (Using mathematics project) เป็ นขั้นตอนที่ ฝึกให้
ผูเ้ รี ยนได้ใช้องค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนไปศึกษาเรี ยนรู ้ แก้ปัญหาหรื อพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ภายใต้ความสนใจของผูเ้ รี ยนเอง โดยมีการดาเนิ นงาน
ตามการวางแผนงานไว้อย่างเป็ นลาดับขั้นตอน ทั้งนี้จะมีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะของตนเอง
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ในทุกๆ ด้าน ทั้งความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และศาสตร์ อื่นๆ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนที่สังคมต้องการ
ขั้น ที่ 5 ประสาทองค์ค วามรู ้ สู่ ก ารแบ่ งปั น (Knowledge sharing) เป็ นขั้น ตอนที่ ต้องการ
ฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ย นได้ส รุ ป องค์ค วามรู ้จากการเรี ยนรู ้ ในการจัดท าโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่ เป็ นการ
แก้ปั ญ หาหรื อพัฒ นาภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น หรื อ อาชี พ ของผู ป้ กครอง แล้วได้มี ก ารน าเสนอผลงาน
โครงงานคณิตศาสตร์เพื่อขยายผลที่ได้เรี ยนรู ้ไปสู่เพื่อนนักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนต่อไป
2..ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้ า นความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอความรู ้หลักการทางคณิ ตศาสตร์ การเชื่อมโยง
ความรู ้หลักการทางคณิตศาสตร์กบั สถานการณ์อื่นๆ การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และการ
หาคาตอบจากแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ อย่างสมเหตุสมผล จากการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งประเมินผลจากการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์
ด้วยแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์
3..ผลสั ม ฤทธิ์ท ำงกำรเรี ย นวิช ำคณิ ต ศำสตร์ หมายถึ ง ความสามารถในการเรี ยนรู ้ วิช า
คณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐาน ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จากการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งประเมิ น ได้จ ากการท าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกนึ กคิดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่มีผลต่อ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานแบบ MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งวัดได้จากคะแนนตอบ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
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ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1. ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ดว้ ยรู ปแบบ MESUK Model
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตจริ งได้
3. ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางแก่ผสู ้ นใจในการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั เกี่ยวกับกิจกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ในเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ อื่นๆ
4. เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการสอนในด้านอื่นๆ สาหรับนักเรี ยนต่อไป

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ MESUK Model ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดพื้นฐานของโครงงานคณิ ตศาสตร์
2.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
2.3 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
2.4 การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2.5 ทฤษฎีพฒั นาการเชาว์ปัญญา
2.6 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
2.7 การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
2.8 การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2.9 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
4. ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
6. ความพึงพอใจ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทาไมต้องเรียนคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็ นมนุ ษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ อื่นๆ
คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน และสามารถอยู่ร่วม
กับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
เรียนรู้ อะไรในคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์อย่างต่อเนื่ องตาม
ศักยภาพ โดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคน ดังนี้
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู ้สึกเชิงจานวน ระบบจานวนจริ ง
สมบัติเกี่ยวกับจานวนจริ ง การดาเนิ นการของจานวน อัตราส่ วนร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน
และการใช้จานวนในชีวิตประจาวัน
สาระที่ 2 การวัด ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริ มาตรและความจุ เงินและเวลา หน่ วยวัด
ระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่ วนตรี โกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และ
การนาความรู ้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
สาระที่ 3 เรขาคณิ ต รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติของรู ปเรขาคณิ ตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ
การนึ กภาพแบบจาลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบททางเรขาคณิ ต การแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric
transformation) ในเรื่ องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation)
สาระที่ 4 พีชคณิ ต แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั เซตและการดาเนินการ การให้
เหตุผล นิ พจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิ ต ลาดับเรขาคณิ ต อนุกรมเลขคณิ ต
และอนุกรมเรขาคณิต
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น การกาหนดประเด็น การเขียนข้อคาถาม
การกาหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ค่ากลาง และ
การกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลการสารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็ น
การใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสิ นใจ
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้
ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคน มีดงั นี้
สาระที่ 1 : จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึ งผลที่ เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นการของจานวนและความสั ม พัน ธ์
ระหว่างการดาเนินการต่างๆ และสามารถให้การดาเนินการในการแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 1.3 : ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 1.4 : เข้าใจระบบจานวนและสามารถนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้ได้
สาระที่ 2 : การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้
มาตรฐาน ค 2.2 : แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้
สาระที่ 3 : เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 : อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้
มาตรฐาน ค 3.2 : ใช้การนึ กภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได้
สาระที่ 4 : พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ต่างๆ ได้
มาตรฐาน ค 4.2 : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ อื่นๆ
แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหาได้
สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 : เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
มาตรฐาน ค 5.2 : ใช้วิธีการทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 : ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้
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สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 9-10)
2. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ
MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
2.1 แนวคิดพื้นฐานของโครงงานคณิตศาสตร์
2.1.1 ความหมายและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
นัก การศึ ก ษาหลายท่ านรวมทั้งสถาบัน การศึ ก ษาหลายแห่ งได้ให้ ค วามหมายของค าว่า
โครงงานคณิ ตศาสตร์ไว้ ดังนี้
โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้สืบเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพของ
นักเรี ยน นักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างอิสระ ลุ่มลึก ด้วยการเชื่อมโยงความรู ้หรื อขยาย
องค์ความรู ้ในประเด็นที่สนใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการวางแผน ดาเนิ นงานตาม
แผน จนกระทัง่ ได้คาตอบที่ตอ้ งการ การทาโครงงานคณิ ตศาสตร์อาจทาเป็ นรายบุคคล หรื อทาแผน
จนกระทัง่ ได้คาตอบที่ตอ้ งการ การทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ อาจทาเป็ นรายบุคคล หรื อทาร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ ม ขึ้ น อยู่กับ ลัก ษณะของโครงงาน โครงงานคณิ ตศาสตร์ อาจเป็ นโครงงานขนาดเล็ก ที่
สัมพันธ์กบั บทเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา หรื อเป็ นการขยายความรู ้จากบทเรี ย น อาจเป็ น
โครงงานขนาดใหญ่ที่มีความลุ่มลึก และซับซ้อนก็ได้ โครงงานเป็ นงานของนักเรี ยนที่เกิดจากความ
ต้องการศึก ษาค้นคว้าหาความรู ้ในประเด็นที่ สนใจ ต้องการหาคาอธิ บาย หาคาตอบในปั ญ หาที่
สนใจ คิดริ เริ่ มด้วยตัวนักเรี ยนเอง ภายใต้การให้คาแนะนา ปรึ กษา ดูแลและอานวยความสะดวกของ
ครู หรื อผูร้ ู ้อื่น ๆ (สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2548 น. 1, สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2546 น. 152, กรมวิชาการ 2545 น. 1, ชัยศักดิ์ ลีลา
จรัสกุล 2542 น. 5-6, ปรี ชา เนาว์เย็นผล 2554 น. 6, ยุพิน พิพิธกุล 2550 น. 10, สุ วร กาญจนมยูร
2553 น. 5)โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่งที่ทาให้นกั เรี ยน ได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองจากการลงมื อปฏิ บ ัติจริ ง เพื่ อหาค าตอบของปั ญ หาหรื อข้อ สงสั ย ช่ วยให้ นัก เรี ยนพัฒ นา
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ความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้คณิ ตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริ งอันจะเป็ นการเสริ มสร้าง
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และฝึ กความสามารถในการสื่ อสารสิ่ งที่ตนคิดหรื อทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
(สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ 2547 น. 4, สุชาติ วงศ์สุวรรณ 2542 น. 6 - 7)
ความหมายของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในการวิจยั ครั้งนี้ ให้ความหมายว่า
เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่สอดแทรกไปกับการเรี ยนการสอน
ปกติ โ ดยเริ่ ม ฝึ กให้ นั ก เรี ย นท าโครงงานอย่ า งง่ า ยหรื อ โครงงานขนาดเล็ ก (Mini.project).ที่ มี
ส่วนประกอบไม่มากนัก แล้วค่อยเพิ่มองค์ประกอบของการนาเสนอให้มากขึ้นแบบค่อยเป็ นค่อยไป
ซึ่งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและปฏิบตั ิได้ เช่น การสรุ ปสาระสาคัญของบทเรี ยนตาม
ความเข้าใจ การสร้างข้อคาถามหรื อโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับบทเรี ยนนั้นขึ้นมาเองพร้อมกับการ
แสดงการหาค าตอบ การน าความรู ้ จากบทเรี ย นไปอธิ บ ายสิ่ งต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อง การหาตัวอย่าง
เพิ่มเติม และการนาความรู ้จากบทเรี ยนไปใช้แก้ปัญหาที่สัมพันธ์กบั บทเรี ยนโดยตรง ซึ่งเป็ นปัญหา
ที่นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อกาหนดขึ้นมาเอง ต้องมีวิธีการนาเสนอที่น่าสนใจกว่าการทาแบบฝึ กหัด
ตามปกติ
ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
ชั ย ศัก ดิ์ ..ลี ล าจรั ส กุ ล (2542, น.7-8).และสถาบั น ส่ ง เสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี(2546, น. 152 -153) ได้แบ่งประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์เป็ น 4 ประเภท ดังนี้คือ
1. โครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานประเภทนี้ เป็ นการศึกษา หาคาตอบของ
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการออกแบบการทดลอง และดาเนินการทดลอง เพื่อหาคาตอบของปัญหา
ที่ ต้องการทราบหรื อ เพื่ อ ตรวจสอบสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ ขั้น ตอนของการท าโครงงานประเภทนี้
ประกอบด้วย การกาหนดปัญหา การตั้งสมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่ งต้องมีการควบคุมตัว
แปรต่าง ๆ ที่อาจส่ งผลต่อตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา แล้วดาเนิ นการทดลองโดยจัดกระทากับตัวแปร
อิสระ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม การแปลผลและสรุ ปผลการทดลอง
2. โครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทส ารวจ โครงงานประเภทนี้ เป็ นกิ จกรรมการศึ กษาและ
รวบรวมข้อมูลจากธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาหาความรู ้ที่ มีอยู่หรื อ
เป็ นอยู่ในธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสารวจและรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระทา
เช่น จาแนกเป็ นหมวดหมู่ แล้วนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3. โครงงานคณิ ตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรื อการประดิษฐ์ โครงงานประเภทนี้ อาจเป็ น
การพัฒนาหรื อประดิษฐ์เครื่ องมือเครื่ องใช้หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดย
การประยุกต์ทฤษฎีหรื อหลักการทางคณิ ตศาสตร์ อาจเป็ นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ยงั ไม่เคยมีมาก่อน
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หรื อปรับปรุ งอุปกรณ์ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม รวมทั้งอาจเป็ นการเสนอ
หรื อปรับสร้างแบบจาลองทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง\
4. โครงงานคณิ ตศาสตร์ ป ระเภทสร้ างทฤษฎี ห รื อการอธิ บ าย โครงงานประเภทนี้ เป็ น
โครงงานที่ผทู ้ าจะต้องเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการ
ทางคณิ ตศาสตร์หรื อทฤษฎีสนับสนุน อาจเสนอในรู ปคาอธิบาย สู ตร หรื อสมการ โดยมีขอ้ มูลหรื อ
ทฤษฎีอื่นสนับสนุน การทาโครงงานประเภทนี้ ผจู ้ ดั ทาจะต้องมีพ้ืนความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่าง
ดี และต้องศึกษาค้นคว้าเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องอย่างมาก จึงสามารถสร้างคาอธิบายหรื อทฤษฎีได้
สุวร กาญจนมยูร (2553, น. 4 - 67) ได้แบ่งโครงงานคณิตศาสตร์เป็ น 2 ประเภท คือ
1. โครงงานที่ทาให้เกิดองค์ความรู ้ตามเนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นงานที่เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้า วิจยั เกี่ยวกับองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ สิ่ งที่ศึกษา ค้นคว้า แล้วค้นพบ อาจเป็ นข้อเท็จจริ ง
ความคิดรวบยอด สมบัติต่าง ๆ หลักการ กฎ วิธีการพิสูจน์ เทคนิคคิดเลขเร็ ว กลวิธีคิด หรื อทฤษฎี
เป็ นต้น หัวเรื่ องที่นกั เรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มเลือกทาเป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ น้ นั ได้มาจาก
1.1 เรื่ องที่นกั เรี ยนสนใจ หรื อเรื่ องที่เกี่ยวกับปัญหาหรื อข้อสงสัย ซึ่งนักเรี ยน
อยากรู ้ อยากเข้าใจ และต้องการหาคาตอบที่ถูกต้อง บางครั้งหัวข้อเรื่ องที่นักเรี ยนทาเป็ นโครงงาน
คณิตศาสตร์เป็ นเรื่ องที่แปลกใหม่ของกลวิธีคิด มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
1.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์จดั เตรี ยมไว้ให้ และนักเรี ยนแต่ละ
คน หรื อแต่ละกลุ่มต้องการศึกษา ค้นคว้า ให้ลุ่มลึกมากกว่าที่เล่าเรี ยนอยู่
2. โครงงานที่นาความรู ้ หลักการทางคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
ของสาขาวิ ช าการอื่ น หรื อ ใช้ เป็ นเทคนิ ค ในการแก้ปั ญ หา.เป้ า หมายหลัก ของการเรี ย นรู ้ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ก็เพื่อพัฒนาให้นักเรี ยนมีความรู ้และมีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ หรื อมีศกั ยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งหมายถึงความมีพลังหรื อมีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ศักยภาพทางคณิ ตศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการคิด การสื่ อความหมาย การสรุ ป
แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ และการใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ของสาขาวิชา
การอื่ น หรื อใช้เป็ นเทคนิ ค ในการแก้ปั ญ หา ดัง นั้น การพัฒ นาศัก ยภาพทางคณิ ต ศาสตร์ จึงเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมที่เป็ นการฝึ กใช้องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการต่อไปนี้คือ
1) การคิดทางคณิ ตศาสตร์ 2) แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ 3) การสื่ อสารแนวคิด 4) การใช้คณิ ตศาสตร์
เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ หรื อใช้เป็ นเทคนิคในการแก้ปัญหา นอกจากองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การพัฒ นาศัก ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ ยงั ต้องการฝึ กให้มี ความสามารถอี ก 3
ประการคื อ .1).ท างานอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเป็ นรายบุ ค คลหรื อ เป็ นกลุ่ ม .2).มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
คณิตศาสตร์ 3) ซาบซึ้งในวิชาคณิ ตศาสตร์ท้ งั ในเชิงประวัติศาสตร์และทางสังคม
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ยุพิน พิพิธกุล (2547, น. 19 - 20) กล่าวไว้วา่ การทาโครงงานคณิ ตศาสตร์น้ นั อาจจะแบ่งเป็ น
ลักษณะใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. ลักษณะเชิงประวัติศาสตร์ เป็ นโครงงานในรู ปแบบเอกสาร โครงงานนี้ จะต้องใช้แหล่ง
อ้างอิงจานวนมาก เช่น ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริ การ เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็ นเรื่ อง
ที่ เกี่ ย วกับ ประวัติ ข องนั ก คณิ ต ศาสตร์ ประวัติ ข องจ านวนและตัว เลข ประวัติ ก ารพัฒ นาของ
คณิตศาสตร์ ประวัติการค้นพบสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เป็ นต้น
2. ลักษณะตามสาระการเรี ยนรู ้ (ด้านความรู ้) เช่น จานวน พีชคณิ ต เรขาคณิ ต การวัด สถิติ
และความน่าจะเป็ น แคลคูลสั คณิ ตศาสตร์เต็มหน่วย โครงงานลักษณะนี้ จะใช้ความรู ้ดา้ นเนื้ อหามา
พิจารณาโดยตรง ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนนับสองจานวนกับตัวหารร่ วมมาก และ
ตัวคูณร่ วมน้อย ของจานวนนับสองจานวนนั้น การตรวจสอบอนุกรมคอนเวอร์ เจนต์และไดเวอร์
เจนต์ หรื ออาจจะทาในลักษณะต่าง ๆ แล้วใช้เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ มาเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น รู ปไหนมี
พื้นที่มากที่สุด เป็ นต้น
3. ลักษณะประยุกต์ใช้ ผูท้ าโครงงานจะต้องสามารถเชื่อมโยงความรู ้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ เช่น การออกแบบลายกระเบื้องปูพ้นื โดยใช้รูปเรขาคณิต โมบายรู ปเรขาคณิ ต
การบรรจุกล่อง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ค่าใช้จ่ายในการเล่นกีฬา การจัดผังบ้าน การจัดจราจรใน
โรงเรี ยน ค่าเลี้ยงดูสัตว์ การซื้ อหรื อการเช่า มหัศจรรย์ของคณิ ตศาสตร์ การสมมาตรตามธรรมชาติ
ดนตรี กบั คณิ ตศาสตร์ การใช้คณิ ตศาสตร์ ในชีววิทยา เกมโอและเอกซ์ เกมก้านไม้ขีดไฟ การเล่น
หมากรุ ก กลคณิตศาสตร์ กลไพ่ ฯลฯ
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2554, น. 8 - 9) แบ่งโครงงานคณิตศาสตร์เป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานที่สัมพันธ์กบั บทเรี ยน เป็ นโครงงานที่มีความเชื่อมโยงกับบทเรี ยนโดยตรง เช่น
การสรุ ปสาระสาคัญของบทเรี ยนตามความเข้าใจ การสร้างข้อคาถามหรื อ โจทย์ปัญหาที่สอดคล้อง
กับ บทเรี ยนนั้นขึ้นมาเองพร้อมกับแสดงการหาคาตอบ การนาความรู ้ จากบทเรี ยนไปอธิ บ ายสิ่ ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การหาตัวอย่างเพิ่มเติมถื อเป็ นการจัดการความรู ้ของผูจ้ ดั ทาโครงงาน โครงงาน
ประเภทนี้ รวมทั้งการนาความรู ้จากบทเรี ยนไปใช้แก้ปัญหาที่สัมพันธ์กบั บทเรี ยนโดยตรง ซึ่ งเป็ น
ปั ญหาที่นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อกาหนดขึ้นมาเอง ทั้งนี้ ตอ้ งมีวิธีการนาเสนอโครงงานที่น่าสนใจ
กว่าการท าแบบฝึ กหัดตามปกติ โครงงานประเภทนี้ เหมาะกับนักเรี ยนที่ เพิ่ งเริ่ มต้นเรี ยนรู ้การท า
โครงงาน โดยทาเป็ นโครงงานเล็กๆ อย่างง่ายที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ การทาแบบฝึ กหัดที่นักเรี ยน
คุน้ เคย เป็ นการนาโครงงานมาใช้เป็ นกิจกรรมที่ดาเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. โครงงานประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ เป็ นโครงงานที่ น าความรู ้ สมบัติท างคณิ ตศาสตร์ หรื อ
ทฤษฎีบทไปอธิ บายปรากฏการณ์ สถานการณ์ ต่างๆ ในสิ่ งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงการนาไปใช้
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ปัญหาในชีวิตจริ ง และการนาไปใช้ในศาสตร์อื่นๆ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาโครงงานต้องมีความลุ่มลึกในเนื้ อหา
คณิ ตศาสตร์ น้ นั ๆ ตามความเหมาะสมกับระดับชั้นเรี ยนของนักเรี ยน เช่น การนาความรู ้เรื่ องเลขยก
ก าลัง ไปอธิ บ ายการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ โรค การลดลงของพื้ น ที่ ป่ าไม้ การอธิ บ ายการเกิ ด
เสี ยงดนตรี โดยใช้ลาดับเรขาคณิต
3. โครงงานเชิ ง ทฤษฎี เป็ นโครงงานที่ ส ร้ างข้อ ความคาดการณ์ จ ากการสั งเกต ค้น หา
ความสัมพันธ์จากตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง โดยการใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย การสร้างสู ตรหรื อ
ทฤษฎี ท างคณิ ตศาสตร์ ดัง กล่ า วนี้ อาจสร้ างใหม่ ข้ ึ น มาเอง(ซึ่ งมี โอกาสเป็ นไปได้ค่อนข้างน้อ ย
สาหรั บ นักเรี ยนทัว่ ไป) หรื ออาจเป็ นสิ่ งที่ มีอยู่แล้วแต่นามาอธิ บ ายให้เกิ ดความชัดเจนตามความ
เข้า ใจของผู ้จัด ท าโครงงาน นอกจากนี้ ยัง รวมถึ ง โครงงานที่ เกิ ด จากความสนใจศึ ก ษาเนื้ อ หา
คณิ ตศาสตร์ ในเชิงลึกหรื อในบางแง่มุมที่น่าสนใจ การเชื่ อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ เนื้ อหาต่าง ๆ
เช่น การอธิบายความเกี่ยวข้องกันของเศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วนและร้อยละ
4. โครงงานเชิงสารวจ เป็ นโครงงานที่มุ่งศึกษาเหตุการณ์ กิจกรรม สิ่ งต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิต
จริ ง มีอยู่ในสิ่ งแวดล้อมรอบตัวหรื อมีอยูใ่ นธรรมชาติ โดยใช้การสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลมาศึกษา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ แปลความหมายและอธิบายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ โครงงานเชิงสารวจรวมถึงการ
สารวจความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เป็ นฐานความรู ้ไปสู่การวิจยั เชิงสารวจ
5. โครงงานประดิษฐ์คิดค้น เป็ นโครงงานที่มีผลของการดาเนินงานหรื อผลลัพธ์ที่อยู่ในรู ป
สิ่ งประดิษฐ์ หรื อแนวคิดที่เป็ นของตนเอง สร้างสรรค์คิดค้นขึ้นจากความรู ้ สมบัติทางคณิ ตศาสตร์
หรื อทฤษฎี รวมถึงการใช้เครื่ องมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางคณิ ตศาสตร์ ในการสร้างสรรค์
เช่น โครงงานประดิษฐ์การออกแบบการปูแผ่นกระเบื้องที่มีลวดลายโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิ ต
การออกแบบลายผ้า จากฟั งก์ ชั น โดยใช้ โ ปรแกรมจี เอสพี .การสร้ า งสิ่ งประดิ ษ ฐ์ โ ดยใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ต่างๆ
6. โครงงานเชิ งทดลอง เป็ นโครงงานที่ มี ล ัก ษณะใกล้เคียงกับ โครงงานเชิ งทดลองทาง
วิท ยาศาสตร์ มี ก ารก าหนดปั ญ หาที่ ต้อ งการหาค าตอบ ตั้งสมมติ ฐานอย่างมี เหตุ ผ ลเพื่ อคาดเดา
ค าตอบ ด าเนิ น การทดลองและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ เคราะห์ ข้อ มู ล และแปลความหมายเพื่ อ
ตรวจสอบสมมติ ฐ าน และสรุ ป ผลการทดลอง ตัวอย่างโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เชิ งทดลอง เช่ น
โครงงานสร้างนาฬิ กาโดยใช้การไหลออกของน้ า โครงงานเชิ งทดลองบางโครงงานอาจเป็ นการ
แสดงการนาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
7. โครงงานเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เป็ นโครงงานที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประวัติ ค วามเป็ นมาของ
เรื่ องราวต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เช่ น ประวัติของสัญ ลัก ษณ์ ต่างๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ ประวัติของ
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จานวนและตัวเลข ประวัตินักคณิ ตศาสตร์ และผลงานทางคณิ ตศาสตร์ การคิดค้นและการหาข้อ
ค้นพบต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
ประเภทของโครงงานต่างๆ ไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันโดยสิ้ นเชิง โครงงานบางโครงงาน
อาจมี ล ัก ษณะเป็ นโครงงานมากกว่าหนึ่ งประเภทก็ ได้ เช่ น โครงงานออกแบบชิ้ น ขนมเป็ นรู ป
เรขาคณิ ตชนิดต่าง ๆ มีลกั ษณะเป็ นโครงงานสิ่ งประดิษฐ์ แต่ผจู ้ ดั ทาโครงงานมีการสารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยว่า ชอบชิ้นขนมรู ปเรขาคณิ ตแต่ละชนิ ดมากน้อยเพียงใด โครงงานนี้ จึงมีลกั ษณะเป็ น
โครงงานเชิ งส ารวจด้วย การแบ่ ง ประเภทโครงงานทางคณิ ตศาสตร์ มี ก ารแบ่ งประเภทไว้อย่าง
หลากหลายขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์และจุดมุ่งหมายที่ใช้ในการแบ่ง
2.1.2 ความสาคัญของโครงงานคณิตศาสตร์
ปรี ชา เนาว์เย็นผล(2554, น. 11 - 14) เสนอว่าโครงงานคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญ ต่อการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ในประเด็นต่างๆ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. โครงงานคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็ นวิธีการหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. โครงงานคณิตศาสตร์เป็ นช่องทางให้นกั เรี ยนได้ประยุกต์ใช้ความรู ้
3. การจัดทาโครงงานทาให้เกิดการทบทวนเนื้อหาสาระของคณิ ตศาสตร์
4. โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่ องและเป็ น
ระบบ
5. โครงงานคณิตศาสตร์ทาให้เกิดผลิตผลของการศึกษาค้นคว้า
6. โครงงานคณิ ตศาสตร์เป็ นกิจกรรมเตรี ยมการและฝึ กฝนนักวิจยั ขั้นต้น
7. โครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
7.1 ฝึ กการแก้ปัญหา
7.2 ฝึ กการให้เหตุผล
7.2 ฝึ กการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิตศาสตร์
7.3 ฝึ กการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาเสนอและการใช้
ตัวแทน
7.4 การคิดหาหัวข้อโครงงานต้องมีความแปลกใหม่
จากความส าคัญ ของโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ดังกล่ าวข้างต้น .ท าให้ ผูว้ ิ จัย สนใจที่ จ ะน า
กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้เกิด
การเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุด
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2.1.3 จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล(2542, น. 6) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ไว้วา่
1. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความรัก ความสนใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2..เพื่ อพัฒ นาความสามารถของนัก เรี ยนในการใช้ก ระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหา
3. เพื่ อให้นัก เรี ยนนาความรู ้คณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน หรื อออกแบบ
สิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
6. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่ ผลงานของตนเอง
7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
8. เพื่อส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้า หรื อวิจยั ทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนที่มีความสนใจและมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ปรี ช า เนาว์เย็น ผล(2554, น. 14 - 15) กล่ า วว่าการจัด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นท าโครงงาน
คณิ ตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยน ได้นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ไป อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตจริ ง และสามารถนาคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง เป็ นการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
อย่างมีความหมาย รวมทั้งการนาไปบูรณาการกับสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
2. เพื่ อส่ งเสริ ม และกระตุ้นให้นักเรี ยนมีความสนใจ มี ความตระหนักในประโยชน์และ
คุณค่าของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า หรื อวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ และเพิ่มพูนความรู ้
ตามความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของตน
4. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน มีความสามารถ
ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายและการนาเสนอ สามารถนามาใช้ในการเผยแพร่ ผลงานของ
ตนเองให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
5. เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย มีทกั ษะใน
การแสวงหาความรู ้ ได้พฒั นาทักษะทางสังคม ทักษะการดารงชีวิตและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้
6. เพื่ อพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนในการใช้ทกั ษะและกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ นาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริ งอย่างมีระบบเป็ นขั้นตอน
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7. เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นได้แสดงออกในความสามารถทางคณิ ต ศาสตร์ สามารถน า
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการ
สังเคราะห์ การนาเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
8. เพื่อให้นักเรี ยนมีวิสัยทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ พัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และรู ้จกั ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สถาบันส่ งเสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546, น. 152) กล่าวไว้ว่าการทา
โครงงานคณิ ตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้นาความรู ้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง กว้างขวาง
2. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะกระบวนการและความสามารถทางคณิตศาสตร์
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า หรื อทาวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ และเพิ่มพูนความรู ้
ตามความถนัดและความสนใจ
4. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะการสื่ อสารที่นามาใช้ในการเผยแพร่ ผลงานของตนเอง
5. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของคณิ ตศาสตร์และมีเจตคติ ที่
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทาให้ผูว้ ิจยั ได้แนวคิด ในการ
ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายในการท าโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ว่ าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ย นได้รั บ
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ในเชิงบูรณาการ มีการใช้ความรู ้ทาง
คณิตศาสตร์ ผสมผสานกับทักษะการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในศาสตร์ต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน การสื่ อความหมายและการนาเสนอผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
ประกอบกับ การฝึ กการท างานร่ วมกันของนักเรี ยน เช่น ความร่ วมมือ ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย สามารถนาความรู ้คณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งได้ ส่ งผลให้นกั เรี ยนเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
2.1.4 หลักการของโครงงานคณิตศาสตร์
การจัดกิ จกรรมให้นัก เรี ยนท าโครงงานคณิ ตศาสตร์ ควรค านึ งถึ งหลัก การที่ ส าคัญ ดัง นี้
(ปรี ชา เนาว์เย็นผล 2554 น. 13 – 15, ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล 2542 น. 6, สุวร กาญจนมยูร 2553 น. 6)
1. เรื่ อ งที่ น ามาจัด ท าโครงงานเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ เนื้ อ หาทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ มี ค วาม
เชื่อมโยงกับเนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. หั วข้อหรื อ เรื่ อ งที่ น ามาจัด ท าโครงงานต้อ งเป็ นเรื่ อ งที่ นัก เรี ย นสนใจ ต้องการศึ ก ษา
ค้นคว้าหาความรู ้ หาคาตอบ นักเรี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มวางแผนและดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดย
มีครู เป็ นเพียงผูช้ ้ ีแนะและให้คาปรึ กษา เพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น
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3. เรื่ องที่นามาจัดท าโครงงานต้องเป็ นเรื่ องใหม่ ไม่เป็ นการลอกเลียนหรื อดัดแปลงจาก
โครงงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่สามารถต่อขยายหรื อพัฒนาโครงงานที่มีอยู่แล้วในแง่มุมใหม่ที่เป็ นตัว
ของตัวเอง ต้องแสดงถึงการมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4. การทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ตอ้ งคานึ งถึงเสรี ภ าพและเศรษฐกิจ หมายถึงการให้เสรี ภาพ
แก่ผทู ้ าโครงงานในเรื่ องที่จะทาโดยคานึงถึงวัสดุอุปกรณ์และเงินทุนที่มีอยูเ่ ป็ นองค์ประกอบ
5..การท าโครงงานคณิ ตศาสตร์ เน้ น กระบวนการแสวงหาความรู ้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเริ่ มจากการเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจศึกษา กาหนดจุดประสงค์ วางแผนการศึกษา
ค้นคว้า ดาเนินการรวบรวมข้อมูล และสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า
6. เรื่ องที่ นามาจัดทาโครงงานแสดงถึงการศึกษาอย่างลุ่มลึ ก รู ้จริ ง รู ้แจ้ง และรอบรู ้ด้วย
วิธีการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีระบบ มีกระบวนการที่ถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกขั้นตอนและใช้อา้ งอิงได้
กล่าวโดยสรุ ปหลักการสาคัญของกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์มีดงั นี้
1..เป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงทฤษฎี ท าง
คณิ ตศาสตร์ กับ ประเด็น ปั ญ หาที่ นัก เรี ย นสนใจ สงสัย ต้องการหาค าตอบเป็ นการน าความรู ้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็ นสภาพจริ ง
2. มีวิธีการศึกษาอย่างเป็ นระบบ มี ข้ นั ตอนต่อเนื่ อง มีการวางแผนการทางานและลงมื อ
ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
3. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และสร้างงานด้วยตนเองที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ ที่เกีย่ วข้ องกับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในปัจจุบนั นี้ได้รับแนวคิดจากทฤษฏีจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ของกลุ่มปัญญานิยม ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้ให้ความสนใจในการศึกษาปั จจัยภายในตัวบุคคลที่
เรี ยกว่าโครงสร้างทางปั ญญา(cognitive structure) ที่มีผลต่อการจา การรับรู ้และการแก้ปัญหาของ
บุคคล นักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีความเชื่อว่าการกระทาต่าง ๆ ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นจากตัวบุคคลเองไม่ใช่
เกิ ดจากเงื่ อนไข บุ ค คลเป็ นผูก้ ระทา สภาพแวดล้อมที่ จะท าให้ บุ ค คลเรี ยนรู ้ ไ ด้ดีน้ ัน จะต้องเป็ น
สภาพแวดล้อมที่บุคคลรับรู ้และมีความหมายต่อบุคคลนั้นเท่านั้น อีกทั้งสิ่ งใดที่บุคคลได้เรี ยนรู ้มา
ก่อนจะมีผลต่อการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั ดังนั้นนักจิตวิทยากลุ่มนี้ให้ความสนใจต่อสิ่ งที่บุคคลได้เรี ยนรู ้
มาแล้ว เพื่อจะไปจัดประสบการณ์ที่มีความหมายเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
(ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต 2553, น. 2 - 23)
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ทฤษฏีของ จอห์ ดิวอี้ (John Dewey, 1963 อ้างถึงใน ประทุม อังกูรโรหิต, 2543) ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการเกิดการเรี ยนรู ้โดยการกระทา (learning by doing) ที่สรุ ปได้วา่ 1) การเรี ยนรู ้เกิดจากการ
ที่นกั เรี ยนลงมือทางานต่างๆ ด้วยตนเองเพื่อสร้างผลผลิตและผลงานขึ้นมา 2) นักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้
วิธีคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธี การคิ ดแก้ปั ญหา 3) นัก เรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้เพื่ อเตรี ยมตัวสาหรับการ
ดารงชีวิตในสังคมให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเรี ยนรู ้ในการให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ซึ่ งแนวคิด
ดัง กล่ าวนี้ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของคิ ล แพททริ ค (Kilpatrick, 1996) ที่ ได้น าแนวคิ ดของดิ วอี้ ม า
ประยุกต์ใช้โดยการทาการทดลองวิธีการสอนแบบโครงงาน คิลแพทริ คได้ศึกษาพบว่า นักเรี ยน
เรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อมีการวางแผนร่ วมกัน มีอิสระในการตัดสิ นใจและได้ทาในสิ่ งที่ตอ้ งการ ซึ่ งมีผลให้
นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจมากขึ้น และนักเรี ยนได้พฒั นาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ ให้
สู งขึ้น อันเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ของระดับความสนใจ และเป้าหมายที่นกั เรี ยนต้องการเรี ยนรู ้
ซึ่งต่างจากการที่ครู เป็ นผูก้ าหนดหรื อจากบทเรี ยนสาเร็ จรู ป จึงเป็ นที่ยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การ
สอนแบบโครงงานเป็ นหัวใจสาคัญของทุกกิจกรรมในการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีของ
จอห์ ดิวอี้ ดังนี้
1. นักเรี ยนมีความสุขกับการเรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างสนุกสนาน โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2. นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึ ก
ปฏิบตั ิฝึกทักษะจนถึงเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทาให้เกิดความเชื่อมัน่ เกิดการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน
3. กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริ มสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ เกิดกระบวนการทางาน
4. นักเรี ยนเกิดกระบวนการคิดจากการทากิจกรรมร่ วมกัน และค้นหาคาตอบจากประเด็น
คาถามจากผูส้ อนและเพื่อน ๆ สามารถค้นหาคาตอบและวิธีการได้ดว้ ยตนเอง
5. ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อให้นักเรี ยนได้ซึม
ซับสิ่ งที่ดีงามไว้ในตนเองตลอดเวลา
6. คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน โดยให้แต่ละคน
เรี ยนรู ้เต็มตามศักยภาพของตน ไม่นาผลงานของนักเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกัน มุ่งให้นกั เรี ยนแข่งขัน
กับตนเองและไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป
7. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนคือ นักเรี ยนเรี ยนอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนารอบด้าน มีอิสระ
ที่ จะเลื อกวิธี ก ารเรี ยนรู ้ที่ เหมาะสมกับ ตนเอง และน าความรู ้ ที่ ไ ด้รับ ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
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2.3 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมโครงงานคณิตศาสตร์
2.3.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกีย่ วกับโครงงานคณิตศาสตร์
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานจัดว่าเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้วิธีหนึ่ง ปรี ชา เนาว์
เย็นผล (2554, น. 9 - 12) และ นภัสสร สุ ทธิกุล (2546, น. 33) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ไว้ 3 แนวทาง คือ
1) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน (project activities) เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยสอดแทรกการนาโครงงานเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลังจากเรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระจาก
บทเรี ยนแล้ว เป็ นการนาโครงงานเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในลักษณะกิจกรรม
ฝึ กทักษะเสริ มความรู ้ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ความรู ้รวมทั้งขยายฐานความรู ้ที่สัมพันธ์ และ
สอดคล้องกับบทเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานจัดว่าเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้วิธี
หนึ่ง
2) การสอนการทาโครงงาน (teaching for projects) มีจุดประสงค์หลักเพื่อสอนให้
นั ก เรี ย นท าโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ อาจเริ่ ม จากการเลื อ กหั ว ข้อ ของโครงงาน การก าหนด
จุดประสงค์ของโครงงาน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการทาโครงงาน การปฏิบตั ิงาน
ตามโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนาเสนอโครงงาน เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงงานเปิ ดกว้างตามความสนใจของนักเรี ยน
3) การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน (project approach) หรื อการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน(project based learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความสนใจนักเรี ยน
รายบุคคลหรื อรายกลุ่ม นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้อหาคณิ ตศาสตร์จากการทาโครงงานที่ริเริ่ มโดยนักเรี ยน
เองโดยครู ผสู ้ อนหรื อผูร้ ู ้เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา และให้คาปรึ กษา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
แนวทางที่ 1 จัดสอดแทรกในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้นื ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.3.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ โครงงานคณิตศาสตร์
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2554, น. 32 - 42) ได้ให้แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานว่าสามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้สู่โครงงานเบื้องต้น ฝึ กทาแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรม ทางคณิ ตศาสตร์
โดยให้นาเสนอในรู ปโครงงานอย่างง่าย ฝึ กการตั้งชื่ อโครงงาน กาหนดจุดประสงค์ของโครงงาน
ระบุหัวข้อของเนื้ อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องและเขียนรายงาน การดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
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ขั้นตอนที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวิธีดาเนินงาน เพิ่มเติมหัวข้อจากขั้นตอนที่ 1 โดยเพิ่ม
รายละเอียดของเนื้ อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับโครงงานคณิ ตศาสตร์อย่างง่ายที่ ทาและเพิ่มการเขียนวิธี
ดาเนินงานสั้นๆ ในการจัดทาโครงงาน
ขั้นตอนที่ 3 สอดประสานทาโครงงานที่สมบูรณ์ ฝึ กทาโครงงานที่สัมพันธ์กบั บทเรี ยนให้มี
ความลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น เขียนรายงานการทาโครงงานทานองเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยให้มี
ความละเอี ยดชัดเจนขึ้น และเพิ่ ม เติ ม หัวข้อที่ ส าคัญ ในการเขี ยนรายงานให้ส มบู รณ์ ได้แก่ ความ
เป็ นมา ระยะเวลาดาเนินงาน สรุ ปและข้อเสนอแนะและหัวข้ออื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1-3 เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนทาโครงงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมหรื อแบบฝึ กหัด
ของบทเรี ย นในกรอบของจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ รวมถึ งการขยายขอบข่ ายขององค์ค วามรู ้ ที่
เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน เป็ นการสอดแทรกโครงงานเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน เมื่อ
นักเรี ยนประสบความสาเร็จแล้วจึงดาเนินการในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ ทาโครงงานที่ สนใจ เพิ่มเติ มความรู ้เกี่ ยวกับการจัดท า
โครงงานประเภทต่างๆ นอกเหนื อไปจากการจัดทาโครงงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
เปิ ดโอกาสนักเรี ยนมีอิสระในการทาโครงงานอย่างเต็มที่ อาจเป็ นโครงงานที่นักเรี ยนสนใจศึกษา
เพิ่มเติมเชิงลึกเป็ นการเฉพาะ ซึ่งมีความเชื่อมโยงหรื อบูรณาการกับเนื้อหาสาระ หลายสาระก็ได้
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานทั้ง 4 ขั้นตอน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 เริ่ มเรี ยนรู ้สู่โครงงานเบื้องต้น
ขั้นตอนทัว่ ๆ ไปของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ที่นิยมใช้กนั สรุ ปย่อๆ ได้ดงั นี้
1. นาเข้าสู่บทเรี ยน โดยการทบทวนความรู ้พ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนเนื้อหาใหม่ หรื อสร้างความตระหนักให้เห็นความสาคัญของบทเรี ยน
2. นาเสนอเนื้อหาใหม่ ด้วยการเสนอตัวอย่าง บทนิยามหรื อใช้การแก้ปัญหาที่มี
ความเกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงสู่ เนื้อหาใหม่
3. เสริ มสร้างความเข้าใจ นาเสนอตัวอย่างเพิ่มเติม ครู และนักเรี ยนสรุ ปข้อความรู ้
ร่ วมกัน
4. นาไปใช้ แสดงการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ อาจอยูใ่ นรู ปการแก้โจทย์ปัญหา
5. ฝึ กทักษะและทบทวนรวมทั้งการขยายฐานความรู ้ดว้ ยการให้นกั เรี ยนทา
แบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรี ยน
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามขั้นตอนข้างต้น สามารถสอดแทรกกิ จกรรม
โครงงาน โดยปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมส่ วนท้ายของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
ด้วยการให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิดของการจัดทาโครงงานโดยแบ่ง
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นักเรี ย นเป็ นกลุ่ม กลุ่ม ละ 3 – 4 คน ให้นาเสนอกิ จกรรมในรู ปโครงงานอย่างง่าย ขนาดเล็ก อาจ
เรี ยกว่า “โครงงานน้อย (mini project)” ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้มีองค์ประกอบที่
สาคัญของการเขียนรายงานการทาโครงการเพียง 3-4 ส่วนก็พอ
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ของการเขี ย นรายงานการท าโครงงานขั้น ตอนที่ 1 เริ่ ม เรี ย นรู ้ สู่
โครงงานเบื้องต้น
1. ชื่อโครงงาน สามารถกาหนดให้สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระที่นกั เรี ยนกาลังเรี ยน หรื อเป็ น
ชื่อในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะนาเสนอในรู ปโครงงาน
2. ผูจ้ ดั ทาโครงงาน ระบุชื่อนักเรี ยนที่ทาหรื อชื่อกลุ่มที่จดั ทาโครงงานร่ วมกัน กลุ่มละ 3 – 4
คน
3. จุดประสงค์ ในส่ วนนี้ ถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่สาหรับ นักเรี ยน การเริ่ มต้นฝึ กให้นักเรี ยนมี
ความรู ้สึกว่าการเขียนจุดประสงค์ไม่ยากและสามารถทาได้ดว้ ยตนเองก็คือ การปรับเปลี่ยนที่ให้ทา
แบบฝึ กหัด พัฒนามาเป็ นจุดประสงค์ของโครงงาน ครู ผสู ้ อนจะต้องทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาโครงงาน
ไปด้วยในตัว ช่วยดูแลและแนะนาการเขียนจุดประสงค์ของโครงงานให้อยูใ่ นกรอบของจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ เนื่องจากเป็ นโครงงานในระยะเริ่ มต้นที่มีความเชื่อมโยงกับบทเรี ยนอย่างตรงไปตรงมา
4. สาระคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุเพียงชื่อหัวข้อหรื อชื่อเรื่ องของบทเรี ยนที่นักเรี ยน
กาลังเรี ยนอยู่ซ่ ึ งมีความเกี่ ยวข้องกับโครงงานที่ นักเรี ยนทา ในการทาโครงงานขั้นตอนแรกนี้ ให้
นักเรี ยนระบุเพียงชื่อของหัวข้อหรื อชื่อเรื่ องก็เป็ นการเพียงพอ รายละเอียดต่างๆ ให้รอไว้ก่อนก็ได้
5. ผลการด าเนิ น งาน ส่ ว นประกอบของโครงงานในส่ วนนี้ ต้อ งมี ค วามสอดคล้อ ง กับ
จุ ดประสงค์ข องโครงงาน เนื่ องจากจุ ด ประสงค์ของโครงงานสามารถพัฒ นามาจากค าสั่ งของ
แบบฝึ กหัดหรื อคาสั่งของกิจกรรม ผลการดาเนินงานก็สามารถพัฒนามาจากวิธีทาและคาตอบ ที่ทา
ตามคาสัง่ รวมถึงการแสดงผลตามที่ระบุในจุดประสงค์นนั่ เอง ทั้งนี้ผจู ้ ดั ทาต้องมีวิธีการนาเสนอเป็ น
ของตนเอง นาเสนอให้น่าสนใจกว่าการทาแบบฝึ กหัดตามปกติ
หลังจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระทางคณิ ตศาสตร์ แล้ว ในขั้นฝึ กทักษะและทบทวน
รวมทั้งการขยายฐานความรู ้ ครู กาหนดให้นักเรี ยนทาโครงงานเพิ่มเติมจากการทาแบบฝึ กหัด หรื อ
ทดแทนการทาแบบฝึ กหัด ซึ่ งครู ควรมีตวั อย่างโครงงานในเนื้ อหาสาระนั้นให้นักเรี ยนศึกษาด้วย
แนวคิดง่ายๆ ในขั้นตอนเริ่ มต้นทาโครงงานก็คือให้นกั เรี ยนจัดทาโครงงานจากกิจกรรมที่นักเรี ยน
คุน้ เคยอยู่แล้ว โดยการพัฒ นาจากกิ จกรรมการเรี ย นหรื อจากการทาแบบฝึ กหัดของนัก เรี ยนที่ มี
ลักษณะเป็ นค าถามปลายเปิ ด ในระยะแรกนี้ ครู จะมี บทบาทในการแนะนานักเรี ยนค่อนข้างมาก
เพื่อให้การจัดทาโครงงานอยู่ในกรอบจุดประสงค์ของบทเรี ยน แต่นักเรี ยนก็ยงั มีอิสระในการคิด
ค้นหา ในส่วนที่เป็ นรายละเอียดด้วยตนเองและการคิดหาวิธีนาเสนอให้น่าสนใจ ครู อาจต้องใช้เวลา
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ในการจัด กิ จ กรรมสั ก 3 - 4 ครั้ ง ครั้ งละ 1 - 2 ชั่วโมง เพื่ อ ให้นัก เรี ย นมี ค วามคุ้น เคยกับ การท า
โครงงานอย่างง่ายๆ สามารถกาหนดชื่ อโครงงานได้ เขียนจุดประสงค์ ระบุเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง และผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกันได้ นอกจากนี้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาเสนอ
โครงงานที่กลุ่มของนักเรี ยนจัดทาขึ้นด้วยวิธีนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้สื่อช่วยการนาเสนอ เช่น
แผ่นโปร่ งใส เครื่ องฉายภาพทึบแสง การนาเสนอด้วยโปสเตอร์ และที่สาคัญคือการให้นกั เรี ยนได้มี
โอกาสจัดแสดงโครงงานบนป้ ายนิ เทศของห้องเรี ยนติ ดแสดงไว้ครั้ งละประมาณ 1 สัปดาห์ ให้
นักเรี ยนกลุ่มอื่ นได้มาศึกษาช่วยตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ่ งจะทาให้นักเรี ยน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวิธีดาเนินงาน
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีอิสระในการคิดในขั้น
การให้นัก เรี ย นท าแบบฝึ กหัดหรื อกิ จกรรมหลังเรี ย น ครู ส ามารถฝึ กให้นัก เรี ยนน าเสนอในรู ป
โครงงานอย่างต่อเนื่ องต่อไป ส่ วนประกอบของรายงานการทาโครงงานที่ควรให้นักเรี ยนเพิ่มเติม
ในการจัดท าโครงงานขั้นตอนที่ 2 นี้ คื อการเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของเนื้ อหาสาระคณิ ตศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องและการเขียนวิธีการดาเนินงาน โดยให้เขียนต่อจากจุดประสงค์ก่อนที่จะแสดงผลของการ
ดาเนินงาน
1. สาระคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่จดั ทามีความ
เกี่ ยวข้องหรื อได้นาเนื้ อหาใดของคณิ ตศาสตร์ ม าใช้บ ้าง ซึ่ งในขั้นตอนที่ 1 นั้นให้นัก เรี ยนเขีย น
เฉพาะชื่ อ หั ว ข้อ หรื อ ชื่ อ เรื่ อ ง ต่ อ มาในขั้น ตอนที่ 2 นี้ อาจให้ เพิ่ ม เติ ม สาระส าคัญ ของเนื้ อ หา
คณิ ตศาสตร์ ลงไปด้วย นักเรี ยนสามารถเขียนสาระคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยนามาจากเนื้ อหาใน
หนังสื อเรี ยนหรื อจากบทสรุ ปข้อความรู ้ของบทเรี ยน
2. วิธีดาเนิ นงาน ส่ วนประกอบของโครงงานในส่ วนนี้ ให้กล่าวถึงวิธีการที่นาไปสู่ การได้
คาตอบสิ่ งที่ตอ้ งการ หรื อผลตามที่กาหนดในจุดประสงค์ให้กล่าวถึงวิธีการ ขั้นตอนที่นาไปสู่ การ
ได้ผลการดาเนิ นงานตามโครงงาน นัก เรี ยนสามารถเรี ยบเรี ยงขึ้นจากวิธี การ ขั้นตอนที่ นักเรี ย น
ปฏิ บ ัติโดยตรง การเขี ยนเล่ าสิ่ งที่ ได้ล งมื อปฏิ บตั ิ ด้วยตนเองเป็ นสิ่ งที่ ไม่ ยากสาหรั บ นักเรี ยน วิธี
ดาเนิ นงานที่ใช้ในโครงงาน เช่น การศึกษาเอกสาร ตารา การสัมภาษณ์ผูร้ ู ้ การสารวจ การสังเกต
การทดลอง การสร้างสิ่ งประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างแบบจาลองเพื่อหาคาตอบ
ในขั้นตอนนี้ นักเรี ยนมีอิสระในการทากิจกรรมในรู ปโครงงานมากยิ่งขึ้น แต่ยงั อยู่ภายใน
กรอบจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน ครู ยงั ต้องช่วยเสนอแนะอยู่พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที่เป็ นสาระคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จาเป็ นที่ครู จะต้องช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของมโนมติทางคณิ ตศาสตร์ ครู สามารถนาสาระสาคัญจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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ของครู มาใช้แนะนาการเขียนสาระคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในโครงงานของนักเรี ยนได้ ในตอนท้าย
ของกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ ต่ ล ะครั้ ง ครู สามารถก าหนดงานให้ นั ก เรี ยนจัด ท าโครงงานที่ มี
ความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ได้ สาระสาคัญของเรื่ องที่เรี ยนก็จะไปปรากฏอยู่ในส่ วน
สาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
ขั้นตอนที่ 3 สอดประสานทาโครงงานที่สมบูรณ์
เมื่อถึ งระยะนี้ ถือว่านักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาโครงงานได้พอสมควรแล้ว
สามารถฝึ กทาโครงงานที่มีความลุ่มลึกและมีขนาดใหญ่ข้ ึนได้ การเขียนรายงานการทาโครงงานใน
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นการเขียนหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความละเอียดชัดเจนขึ้น มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
โครงงานให้ส มบู รณ์ ตามรู ป แบบของการเขีย นรายงานโครงงาน ส าหรั บ กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่
สอดแทรกโครงงานอย่างง่ายมาตั้งแต่ตน้ เมื่อถึงขั้นตอนนี้ สาระในบทเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทวั่ ๆ ไป มัก
เป็ นเรื่ องการประยุกต์ใช้ความรู ้ในลักษณะการแก้โจทย์ปัญหา หรื อเป็ นการขยายฐานความคิดของ
เรื่ องที่เรี ยนออกไป ซึ่ งครู สามารถสนับสนุนให้นักเรี ยนแสดงการประยุกต์ใช้ความรู ้ในแนวทางที่
นักเรี ยนสนใจในรู ปของการจัดทาโครงงาน โดยกาหนดกรอบความคิดด้วยจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ในขั้น ตอนที่ 3 นี้ ควรเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นได้จัดท าโครงงานที่ มี อ งค์ป ระกอบครบถ้วน เป็ น
โครงงานที่สมบูรณ์ชดั เจน จัดว่าเป็ นโครงงานใหญ่ที่ตอ้ งใช้ความคิดและเวลาพอสมควร หัวข้อหรื อ
องค์ประกอบของรายงานการทาโครงงานในขั้นตอนที่ 3 ที่ควรเพิ่มเติมจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 ให้
สมบูรณ์ มีดงั นี้
1. ครู ที่ปรึ กษา โครงงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้น้ ีครู ที่ปรึ กษา หรื อ
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาก็ คื อครู ผูส้ อน และอาจมี ค รู ท่ านอื่ น ซึ่ งมี ความถนัด และความสนใจในเรื่ อ งที่
นัก เรี ย นจัด ท าโครงงานมาช่ วยเป็ นที่ ป รึ ก ษา เป็ นการเตรี ย มตัว นัก เรี ย นส าหรั บ ท าโครงงานที่
นักเรี ยนคิดได้เองอย่างอิสระต่อไปหัวข้อครู ที่ปรึ กษานี้ อาจมีปรากฏในโครงงานตั้งแต่ข้ นั ตอนต้น ๆ
ก่อนหน้านี้ก็ได้
2. ความเป็ นมา ให้กล่าวถึงเหตุผล แรงจูงใจที่ทาให้เกิดความสนใจทาโครงงานนี้
ขึ้นมา
3. ระยะเวลาในการดาเนินงาน บอกช่วงเวลา หรื อระยะเวลารวมในการจัดทา
โครงงาน อาจนาไปไว้เป็ นส่วนขยายของวิธีการดาเนินงานก็ได้
4. สรุ ปและข้อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปสาระสาคัญของผลการดาเนินงานที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ ควรสรุ ปแยกเป็ นข้อๆ นอกจากนี้ สามารถเพิ่มเติมสิ่ งที่ นักเรี ยนผูจ้ ดั ทา
ได้รับจากการจัดโครงงานในลักษณะที่เป็ นข้อค้นพบความรู ้ รวมถึงแนวทางที่จะเสนอแนะให้ผอู ้ ื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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หลังจากที่นกั เรี ยนได้ฝึกการทาโครงงานในกรอบของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ของบทเรี ยนที่
กาหนดตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ นับได้ว่านักเรี ยนมีประสบการณ์ในการทาโครงงานพอสมควร
แล้ว แต่ยงั เป็ นโครงงานที่อยู่ภายใต้การมีส่วนร่ วมในการกาหนดเรื่ องของครู ผูส้ อน แม้จะมีความ
เป็ นอิสระในการคิดค่อนข้างสู ง แต่ก็ยงั ไม่มีความเป็ นอิสระอย่างเต็มที่ เมื่อดาเนินงานมาถึงขั้นตอน
ที่ 3 อาจถือได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยการสอดแทรกกิจกรรมโครงงานสิ้ นสุ ดลงแล้ว ในขั้นตอน
ต่อไปเป็ นระยะที่ นัก เรี ยนจะเพิ่ ม พู นประสบการณ์ ในการท าโครงงาน ที่ อาจอยู่น อกกรอบของ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนมีอิสระในการคิด วางแผน และ
จัดทาโครงงานเอง โดยครู ผสู ้ อนจะลดบทบาทลงเป็ นเพียงผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ขั้นตอนที่ 4 เพิม่ พูนประสบการณ์ทาโครงงานที่สนใจ
ในขั้นตอนที่ 4 นี้ จัดได้ว่าเป็ นกิจกรรมที่มุ่งให้นกั เรี ยนจัดทาโครงงานโดยตรง เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้กลุ่มของนักเรี ยนคิดหัวข้อโครงงานเองตามความสนใจ ในลักษณะที่เปิ ดมากขึ้น มีความ
เป็ นอิ สระมากขึ้ น ซึ่ งไม่ จาเป็ นต้องอยู่ภายใต้กรอบของจุดประสงค์ก ารเรี ยนรู ้เ รื่ องใด เรื่ องหนึ่ ง
โครงงานอาจมี ความเชื่ อมโยงสาระคณิ ตศาสตร์ หลายเรื่ อง หรื อมี ความเชื่ อมโยงกับสาระอื่นใน
ลักษณะบูรณาการก็ได้ การจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ ทาโครงงานที่สนใจ ใน
การทาโครงงานนี้ สามารถดาเนิ นการในลักษณะเป็ นกิจกรรมเสริ ม นอกเหนือไปจากการเรี ยนการ
สอนตามปกติ ในขั้นตอนนี้ ครู สามารถให้ความรู ้ เกี่ ยวกับขั้นตอนในการทาโครงงานกับ นักเรี ยน
และครู ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับโครงงานที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากเดิม
กล่าวโดยสรุ ป ได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยสอดแทรกความรู ้และวิธีการในการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ในลักษณะค่อย
เป็ นค่อยไปจากโครงงานที่ มีองค์ประกอบง่ายๆ แล้วค่อยเพิ่ มองค์ป ระกอบให้ม ากขึ้นจนกระทั่ง
สมบูรณ์ตามรู ปแบบของการจัดทาโครงงาน ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เป็ น
ดังนี้
ทาแบบฝึ กหัดทากิจกรรมการเรี ยนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของบทเรี ยนฝึ ก
การเขียนรายงานนาเสนอในรู ปโครงงานอย่างง่าย เตรี ยมความพร้อมเรี ยนรู ้เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ฝึก
การแก้ปัญหาปลายเปิ ด
ขั้น ตอนที่ 1 เริ่ ม การเรี ย นรู ้ สู่ โครงงานเบื้ อ งต้น ฝึ กท าโครงงานอย่ า งง่ า ยฝึ กการตั้ง ชื่ อ
กาหนดจุดประสงค์ ระบุหวั ข้อของเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเขียนผลการดาเนินงาน
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 ฝึ กฝนเติมสาระและระบุวิธีดาเนิ นงาน ฝึ กทาโครงงานอย่างง่าย โดยเพิ่มการ
เขียนรายละเอียดของเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเขียนวิธีดาเนินงานในการจัดทาโครงงาน
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เป็ นโครงงานที่ ส อดคล้อ งกับ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ข องบทเรี ย น ท ากิ จ กรรมการเรี ย นขยาย
ฐานความรู ้จากบทเรี ยนนาเสนอในรู ปโครงงานเต็มรู ป
ขั้น ตอนที่ 3 สอดประสานท าโครงงานที่ ส มบู ร ณ์ ฝึ กท าโครงงานที่ มี ค วามลุ่ ม ลึ ก ขึ้ น
น าเสนอโดยเพิ่ ม เติ ม หั ว ข้อ ที่ ส าคัญ ของโครงงานให้ ส มบู ร ณ์ ไ ด้แ ก่ ความเป็ นมา ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน สรุ ปและข้อเสนอแนะและหัวข้ออื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม นักเรี ยนจัดทาโครงงานตาม
ความสนใจ อาจมีความเชื่อมโยงกับสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ
ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มพูนประสบการณ์ ทาโครงงานที่ สนใจ เพิ่มเติ มความรู ้เกี่ ยวกับการจัดท า
โครงงานประเภทต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการจัดโครงงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
เป็ นโครงงานตามตามความสนใจของนักเรี ยน
2.3.3 แหล่งที่มาของโครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเป็ นกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย นสนใจศึ ก ษาค้น คว้า ขึ้ น เองเป็ นพิ เศษภายใต้ก ารให้
คาแนะนาเสนอแนะแนวทางของครู โครงงานอาจมีความต่อเนื่ องเชื่อมโยงกับสาระการเรี ยนรู ้ ใน
บทเรี ยนโดยตรง เป็ นการประยุกต์ใช้ความรู ้หรื อเป็ นการขยายฐานความรู ้จากบทเรี ยน ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการมี ความรู ้เกี่ยวกับแหล่งที่ มาของโครงงานจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นทั้งต่อครู และนักเรี ยน
ผูว้ ิจยั สรุ ป แหล่งที่ ม าของโครงงานคณิ ต ศาสตร์ จาก ปรี ช า เนาว์เย็น ผล(2554, น. 42 -60) ได้พ อ
สังเขป ดังนี้
1) กิจกรรมฝึ กทักษะ ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปเกมการเล่น แบบฝึ กหัดหรื อแบบฝึ กทักษะ
รวมทั้งการให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการสร้างโจทย์ในแบบฝึ กทักษะที่นกั เรี ยนสนใจ
2) ใบงานหรื อใบกิจกรรม มุ่งให้นกั เรี ยนได้สังเกต สารวจศึกษา ค้นหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ แล้วสร้างข้อสรุ ปโดยอาศัยการให้เหตุผลแบบอุปนัย สามารถสร้าง
กิจกรรมในรู ปใบงาน การปรับใบงานหรื อใบกิจกรรมให้เป็ นโครงงานได้
3) แบบฝึ กหัดแบบเปิ ด เป็ นแบบฝึ กหัดที่ใช้คาถามปลายเปิ ดให้นกั เรี ยนมีอิสระใน
การหาคาตอบตามมุมมองของนักเรี ยน รวมทั้งการใช้คาถามที่มีคาตอบได้หลาย ๆ คาตอบ
4) การสรุ ปสาระสาคัญของบทเรี ยน หลังจากเรี ยนจบบทเรี ยนแล้ว นักเรี ยน
สามารถสรุ ปบทเรี ยนนั้นด้วยตนเอง แล้วนาเสนอในรู ปโครงงานอย่างง่ายได้
5) โจทย์ปัญหา โดยอาจนาแนวคิดจากโจทย์ปัญหาไปใช้แก้ปัญหาที่คล้ายคลึง ใน
สถานการณ์อื่นที่นักเรี ยนกาหนดขึ้น หรื อขยายแนวคิดจากโจทย์ปัญหาที่มีอยู่ มองให้กว้างไกลไป
จากบทเรี ยน หรื อนาความรู ้จากตัวอย่างและแบบฝึ กหัดการแก้โจทย์ปัญหาไปใช้อธิ บาย ข้อสงสัย
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ งที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถประมวลความรู ้ จากตัวอย่าง
และแบบฝึ กหัดนาไปใช้สร้างสิ่ งประดิษฐ์ที่มีฐานการคิดจากบทเรี ยนและโจทย์ปัญหา
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6) สิ่ งรอบตัว การที่นกั เรี ยนสามารถนาคณิตศาสตร์มาอธิบายเหตุการณ์ หรื อ
นามาใช้แก้ปั ญ หาช่ วยท าให้เห็ นความเชื่ อมโยงของคณิ ตศาสตร์ เห็ นประโยชน์และคุณ ค่าของ
คณิตศาสตร์ และช่วยให้บทเรี ยนคณิ ตศาสตร์มีความหมายยิง่ ขึ้น
7) ความสนใจพิเศษ ความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ต้องศึกษาทา
ความเข้าใจในเรื่ องนั้นอย่างชัดเจนลุ่มลึก นาไปสู่การจัดทาโครงงานได้
8) การทดลอง เป็ นการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกระทา
2.3.4 หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมโครงงานคณิตศาสตร์
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
1) ขั้นแก้ปัญหาร่ วมกันในกลุ่มใหญ่
1.1) นาเข้าสู่บทเรี ยน ทบทวนความรู ้เดิมโดยยกสถานการณ์ปัญหาใน
เรื่ องที่เรี ยนมาแล้วสนทนาซักถามให้ร่วมกันตอบคาถาม เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนเนื้ อหา
ใหม่ สร้างความตระหนักให้เห็นความสาคัญของบทเรี ยน
1.2) นาเสนอเนื้อหาใหม่ ครู ใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทาความ
เข้าใจ ทบทวนความรู ้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงสู่ เนื้อหาใหม่ และกาหนดแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกัน
1.3) เสริ มสร้างความเข้าใจ นักเรี ยนนาเสนอแนวคิด วิธีการหาคาตอบต่อ
กลุ่มใหญ่เพื่อให้นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่ งกันและกัน ครู สรุ ปประเด็นที่นักเรี ยนนาเสนอ
และเพิ่มเติมให้ชดั เจนขึ้น
2) ขั้นเสริ มสร้างความเข้าใจด้วยการแก้ปัญหาร่ วมกันในกลุ่มย่อย
2.1) นาไปใช้ แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน ครู ช้ ีแจงวิธีทางาน
ร่ วมกันในกลุ่มย่อย แสดงการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ อาจอยูใ่ นรู ปการแก้โจทย์ปัญหาร่ วมกัน
2.2) ครู นาโจทย์ปัญหาให้กบั นักเรี ยนในกลุ่มต่างๆ โดยใช้ใบกิจกรรม
หรื อใบงาน นักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันในกลุ่มย่อยเพื่อหาคาตอบของปัญหา
2.3) ขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมในกลุ่มย่อย ครู เป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวก หมุนเวียนให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งกระตุน้ ตามกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการอภิปรายในการ
ประกอบกิจกรรมระยะแรก ๆ อาจระบุประเด็นที่ควรอภิปรายตามขั้นตอนของการแก้ปัญหาไว้ใน
ใบกิจกรรม
2.4) ให้นกั เรี ยนในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลการจัด
กิจกรรมของกลุ่มครั้งละกลุ่ม โดยให้กลุ่มที่นาเสนอครั้งหลัง ๆ นาเสนอเฉพาะคาตอบที่แตกต่างจาก
กลุ่มก่อน
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2.5) ครู บูรณาการแนวคิดจากการนาเสนอของนักเรี ยน สรุ ปเป็ นประเด็น
ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3) ขั้นขยายความคิดเพื่อนาไปสู่โครงงาน
3.1) ฝึ กทักษะและทบทวน รวมทั้งขยายฐานความรู ้ ด้วยการให้นกั เรี ยน
ในกลุ่ม ย่อยทาใบกิจกรรมหรื อใบงานที่ส อดคล้องกับบทเรี ยนโดยสอดแทรกกิจกรรมโครงงาน
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมส่ วนท้ายของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้นาเสนอในรู ปโครงงานอย่างง่ายขนาด
เล็ก“โครงงานน้อย(Mini project)” ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้มีองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการเขียนรายงานการทาโครงการเพียง 3- 4 ส่วน
3.2) การปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นรายบุคคล ให้นกั เรี ยนฝึ กการทาโครงงานเป็ น
รายบุคคลโดยเรี ยนแบบกิจกรรมโครงงานเป็ นกลุ่ม ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทาเป็ นการบ้าน หรื อนอก
เวลาเรี ย นตามความเหมาะสม หลัก การออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ เป็ นดังนี้
นาเข้าสู่บทเรี ยน
ทบทวนความรู ้เดิม
แก้ปัญหาร่ วมกันในกลุ่มใหญ่
ครู เสนอปัญหาในชั้นเรี ยน นักเรี ยนร่ วมแก้ปัญหาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน และนักเรี ยนกับครู
นาเสนอเนื้อหาใหม่
เสนอแนวคิด และสรุ ปประเด็นปัญหา
เสริ มสร้างความเข้าใจ
2.3.5 การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์
การประเมิ น ผลเป็ นหั วใจส าคัญ ที่ จะสะท้อ นสภาพความส าเร็ จของการจัด กิ จกรรม ผู ้
ประเมินจะร่ วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ทาไปนั้น บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ ปัญหา
และอุปสรรคที่พบคืออะไร ได้ใช้วิธีแก้ไขอย่างไร นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไรจากการทาโครงงานนี้
ดังนั้นในการประเมินผลโครงงานจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องประเมินให้ครอบคลุมในทุกด้าน
1) ผูป้ ระเมินโครงงาน
กรมวิชาการ (2545, น. 8 - 14) ได้กล่าวถึงการประเมินโครงงานไว้ว่าผูป้ ระเมินโครงงาน
อาจดาเนินการด้วยบุคคลต่อไปนี้
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1.1) นักเรี ยนประเมินตนเอง จะแสดงออกให้เห็นว่านักเรี ยนเจ้าของโครงงาน
ซึ่ ง อาจเป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่ม ท างาน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ขั้น ตอนของกิ จกรรมแต่ ล ะขั้น ที่ ไ ด้
กาหนดหรื อร่ วมกันกาหนดขึ้นเองเพียงใด มีหัวข้อกิจกรรมใดที่ยงั ขาดตกบกพร่ องจะต้องเพิ่มเติม
ในส่วนใดบ้าง ความละเอียด รัดกุมในแต่ละขั้นเป็ นอย่างไร
1.2) เพื่อนประเมิน อาจให้ขอ้ คิดเห็นสะท้อนภาพเพิ่มเติม เช่น ในระดับชั้น
ประถมศึกษา เพื่อนอาจให้ความเห็นไปในเรื่ องของการเขียน การใช้ตวั สะกด การันต์ วรรคตอน ซึ่ง
เน้นไปในด้านภาษา ระดับมัธยมการประเมิ นโครงงานอาจเริ่ มขยายขอบเขตจากด้านการใช้ภาษา
ออกไปถึงการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งชื่อโครงงานกับจุดประสงค์ของโครงงาน และตาม
ความเข้าใจของผูป้ ระเมินเสนอแนะวิธีการศึกษาของผูป้ ระเมิน เพื่อการพิจารณาการจัดรู ปเล่มเพื่อ
การนาเสนอโครงงาน ฯลฯ
1.3) ผูส้ อนหรื อครู ที่ปรึ กษาประเมิน อาจให้คาแนะนาเพิ่มเติมได้ในเรื่ องวิธีการอื่น
ที่ ใ ช้ในการศึ ก ษาหาค าตอบ ความสั มพัน ธ์ข องวิชาตามหัวเรื่ อ งที่ ศึ ก ษากับ วิชาอื่ น ข้อ ค้น พบที่
นักเรี ยนได้จากโครงงาน การนาคาตอบของการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ การนาข้อค้นพบที่ต่าง
ไปจากเป้าหมายของการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรื อขยายผลการศึกษาเป็ นโครงงานใหม่ๆ
1.4) ผูป้ กครองประเมิน จะได้ทราบถึงความสามารถ ความถนัดทางการเรี ยนของ
ลูกหรื อเด็กในความปกครอง ความรู ้สึก ความต้องการของเด็กผูท้ าโครงงาน ทาให้สามารถปรับตัว
ปรับใจเพื่อการสนับสนุน ทั้งด้านการเงิน กาลังใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่ วมกิจกรรมตามความสนใจ
ของเด็ก ชี้แนะอุปสรรคปั ญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิกิจกรรมขั้นต่างๆ ของโครงงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาโครงงานครั้งต่อไป
2) แนวทางการประเมินโครงงาน
การประเมินโครงงานควรใช้การประเมิ นผลตามสภาพที่ แท้จริ ง (Authentic Assessment)
ดังนี้
2.1) ทาไปพร้อม ๆ กับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2.2) ยึดพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
2.3) เป็ นการพัฒนาตนและการประเมินตนเอง
2.4) ให้ความสาคัญในการพัฒนาจุดเด่นของนักเรี ยน
2.5) มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตั ิได้ทุกบริ บท ทั้งที่บา้ น โรงเรี ยน และชุมชน
2.6) อยูบ่ นพื้นฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริ ง เอื้อต่อการเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้
สู่ชีวิตจริ ง

38
2.7) เน้นคุณภาพของผลงานซึ่งเป็ นผลจากการบูรณาการความรู ้สู่ความสามารถ
ของนักเรี ยน
2.8) เน้นการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง เช่น ใช้ขอ้ มูลในการสังเคราะห์
อธิบาย สรุ ปเป็ นกฎทัว่ ไป ตั้งสมมติฐาน สรุ ปและแปลผล เป็ นต้น
2.9) วัดปฏิสัมพันธ์ทางบวก มีการชื่นชม ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสุข สนุกสนาน
ไม่เครี ยด
2.10) สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบร่ วมกัน
3) วิธีการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์
การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ ต้องกาหนดขอบข่ายหรื อประเด็นที่ตอ้ งการประเมินเพื่อ
นามากาหนดตัวบ่งชี้ กาหนดวิธีการและเครื่ องมือประเมิน สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2546, น. 156 - 167) ให้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลโครงงานคณิ ต ศาสตร์ โ ดยก าหนด
สาระสาคัญที่จาเป็ นต้องประเมิน ไว้ดงั นี้
3.1) ความรู ้
3.2) ทักษะกระบวนการ ประกอบด้วย
ก. การแก้ปัญหา
ข. การให้เหตุผล
ค. การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ
ง. การเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่น ๆ
จ. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3.3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
ก ทางานอย่างเป็ นระบบ
ข. มีระเบียบวินยั
ค. มีความรอบคอบ
ง. มีความรับผิดชอบ
จ. มีวิจารณญาณ
ฉ. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ช. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
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3.4) แหล่งการเรี ยนรู ้ พิจารณาจาก
ก. ความเหมาะสม
ข. ความพอเพียง
ค. ความน่าเชื่อถือ
เกณฑ์การประเมินผลการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ใช้วิธีประเมินแบบอิงมาตรฐานที่ตอ้ ง
สร้างเกณฑ์ให้สัม พันธ์กับ พฤติก รรมหรื อการแสดงออกในแต่ละรายการประเมิ น และก าหนด
ความสามารถของนักเรี ยนด้วยคาอธิบายที่บอกคุณภาพของงาน เพื่อแสดงความก้าวหน้าของผลการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้กาหนดเป็ น 4 ระดับคุณภาพ คือ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 3 หมายถึง ดี และระดับ 4 หมายถึง ดีมาก ซึ่งมีแนวทางดังนี้
1..การประเมิ น ผลแบบรวมของการท าโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เป็ นการประเมิ น ผลใน
ภาพรวมของโครงงานนั้ น ๆ ซึ่ งจะก าหนดระดับ คุ ณ ภาพตามผลงานที่ ป รากฏ โดยมี ค าอธิ บ าย
ประกอบว่านักเรี ยนทาอะไรได้บา้ งและทาได้อย่างไร ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
1.1 แสดงความเข้าใจของปัญหา
1.2 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
1.3 ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆในการจัดทาโครงงาน
1.4 การนาเสนอโครงงานมีลาดับขั้นตอน
1.5 มีการวางแผนการทางานเป็ นระบบ
1.6 มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้
2. การประเมินผลการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์แบบวิเคราะห์ เป็ นการประเมินโดยแยกเป็ น
รายองค์ป ระกอบ การให้ น้ าหนั ก คะแนนของแต่ ล ะองค์ป ระกอบจะแตกต่ า งกัน ตามระดับ
ความสาคัญเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
2.1 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2.2 การสร้างข้อความคาดการณ์
2.3 แหล่งการเรี ยนรู ้
2.4 การดาเนินการทาโครงงาน
2.5 การนาเสนอ
2.6 ความรับผิดชอบและความรอบคอบ

40
ในกรณีที่สรุ ปผลการประเมินเพื่อหาระดับคุณภาพของงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยอาจใช้
เกณฑ์การกาหนดระดับคุณภาพของงานแต่ละชิ้นดังนี้
4
หมายถึง ดีมาก
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6-4.0
3
หมายถึง ดี
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.6-3.5
2
หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.6-2.5
1
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.6
สาหรับกรณี ที่ใช้วิธีการหาระดับคุณภาพของงานโดยพิจารณาจากค่าร้อยละของคะแนน
รวมอาจใช้เกณฑ์การกาหนดระดับคุณภาพของงานแต่ละชิ้นดังนี้
4
หมายถึง ดีมาก
ได้คะแนนรวมร้อยละ 80-100
3
หมายถึง ดี
ได้คะแนนรวมร้อยละ 60-79
2
หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนรวมร้อยละ 40-59
1
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง ได้คะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 40
2.3.6 การประเมินกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
การประเมิ น กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เป็ นการประเมิ น ตามสภาพจริ ง เป็ นการ
ประเมินผลจากการปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยงานหรื อกิจกรรมที่มอบหมายให้
นั ก เรี ยนปฏิ บ ัติ จ ะเป็ นงานหรื อ สถานการณ์ ที่ เป็ นจริ ง (real.life).หรื อใกล้เคี ย งกับ ชี วิ ต จริ งที่
สอดคล้องกับความสามารถของนักเรี ยน สามารถนาไปสู่ การพัฒนานักเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง โดย
เน้นความสามารถในการแก้ปัญหา การแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบตั ิกิจกรรม และความสามารถ
นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยกัน คณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์
อื่น ๆ และคณิตศาสตร์กบั ชีวิตประจาวัน มีลกั ษณะการประเมินที่สาคัญ ดังนี้
1) การประเมินจากการปฏิบตั ิ เป็ นวิธีการประเมินงานหรื อกิจกรรมที่ผสู ้ อนมอบหมายให้
นักเรี ยนปฏิบตั ิเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด
1.1) ภาระงานหรื อกิจกรรมที่ผสู ้ อนกาหนดให้นกั เรี ยนทาเป็ นรายบุคคล / กลุ่ม
จะประเมินวิธีการทางานตามขั้นตอนและผลงานของนักเรี ยน
1.2) ภาระงานหรื อกิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิเป็ นปกติในชีวิตประจาวัน จะประเมิน
ด้วยวิธีการสังเกต จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับนักเรี ยน
1.3) การสาธิต การให้นกั เรี ยนแสดงหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาหนด จะประเมิน
จากขั้นตอนในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนโดยวิธีการสังเกต
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2) การประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นการประเมินจากสถานการณ์จริ งหรื อใกล้เคียงกับชี วิต
จริ งที่ทาให้เกิดประโยชน์กบั นักเรี ยนเพราะทาให้ทราบถึงจุดเด่นและข้อบกพร่ อง อันจะนาไปสู่ การ
แก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด
3) การกาหนดขอบข่ายหรื อประเด็นของสิ่ งที่ ตอ้ งการประเมิ น เพื่อนามากาหนดตัวบ่งชี้
ก าหนดวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ประเมิ น เพื่ อน าไปสร้ างแบบประเมิ น คุ ณ ภาพของโครงงาน ของ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ดังนี้
3.1) ความสาคัญของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ พิจารณาจากตัวบ่งชี้
ก. การคิดริ เริ่ มโครงงานนักเรี ยนคิดหรื อครู ช่วยแนะแนวทาง
ข. การมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ค. การมีส่วนช่วยพัฒนาตนของผูจ้ ดั ทาโครงงาน
ง. ช่วยให้เกิดการร่ วมมือกันทางานเป็ นกลุ่ม
จ. ความเชื่อมโยงกับเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ในบทเรี ยน
ฉ. ความมีประโยชน์ของโครงงาน
3.2) เนื้อหาของโครงงาน พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ก. ความถูกต้องของเนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์
ข. ความเหมาะสมในการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์
ค. การเลือกใช้ขอ้ มูลได้เหมาะสมตรงประเด็นปัญหา
ง. มีการอธิบายโดยใช้เนื้อหาคณิ ตศาสตร์ที่ชดั เจน
3.3) กระบวนการทางาน พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ก. มีการวางแผนอย่างมีระบบ
ข. วิธีดาเนินงานอยูใ่ นแนวทางที่ทาให้บรรลุจุดประสงค์
ค. มีการดาเนินงานตามแผน
ง. มีการประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงานให้เหมาะสม
3.4) การนาเสนอกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
ก. การรายงานสามารถสื่ อความหมายได้ดี
ข. ความสมบูรณ์ของข้อมูล
ค. ความเหมาะสมของรู ปแบบที่ใช้นาเสนอ
ง. ความน่าสนใจของวิธีการนาเสนอ
จ. ความสอดคล้องของผลการดาเนินงานกับจุดประสงค์ที่กาหนด
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การประเมินคุณภาพของโครงงานใช้วิธีการสังเกตการทางาน การประเมินคุณภาพของ
ชิ้นงาน และการวิเคราะห์จากรายงานโครงงาน โดยนาตัวบ่งชี้ของแต่ละประเด็นกาหนดเป็ นรายการ
ประเมิน
2.4 การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2.4.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา(Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เป็ น แน วท างจั ด ก าร
เรี ยนรู ้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบ
เห็นในชีวิตจริ ง เพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์ ทักษะชี วิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อ มให้กับ นัก เรี ย นในการปฏิ บัติ งานที่ ต้องใช้องค์ความรู ้ และทัก ษะกระบวนการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรม
2.4.2 ระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2557) กล่าวว่า ระดับการบูรณาการที่
อาจเกิ ดขึ้นในชั้นเรี ยนสะเต็มศึ กษาสามารถแบ่ งได้เป็ น 4 ระดับ ได้แก่ การบู รณาการภายในวิช า
(Disciplinary),.การบู ร ณาการแบบพหุ วิ ท ยากร(Multidisciplinary.integration),.การบู ร ณาการ
แบ บ ส ห วิ ท ย าก าร (Interdisciplinary.integration).แล ะ ก ารบู รณ าก ารแ บ บ ข้ า ม ส าข าวิ ช า
(Transdisciplinary integration) ดังแสดงในภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 ระดับการบูรณาการในชั้นเรี ยนสะเต็มศึกษา
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1) การบูรณาการภายในวิชา คือ การจัดการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยนได้เรี ยนเนื้ อหาและฝึ กทักษะ
ของแต่ ล ะวิ ช าของสะเต็ ม แยกกัน การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบนี้ คื อ การจัด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็ นอยูท่ วั่ ไปที่ครู ผสู ้ อนแต่ละวิชาต่างจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนตาม
รายวิชาของตนเอง
2) การบูรณาการแบบพหุ วิทยาการ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยนได้เรี ยนเนื้ อหาและฝึ ก
ทักษะของวิชาของวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์แยกกัน โดยมีหัวข้อ
หลัก(Theme) ที่ครู ทุกวิชากาหนดร่ วมกัน และมีการอ้างอิงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิชานั้น ๆ การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนเห็นความเชื่อมโยงของเนื้ อหาในวิชาต่าง ๆ กับสิ่ งที่อยูร่ อบตัว
3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยนได้เรี ยนเนื้ อหาและฝึ ก
ทักษะอย่างน้อย 2 วิชาร่ วมกันโดยกิจกรรมมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชาเพื่อให้นกั เรี ยน
ได้เห็ น ความสอดคล้องกัน ในการจัดการเรี ย นรู ้ แบบนี้ ครู ผูส้ อนในวิชาที่ เกี่ ย วข้องต้องท างาน
ร่ วมกันโดยพิจารณาเนื้ อหาหรื อตัวชี้ วดั ที่ ตรงกันและออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาของ
ตนเองโดยให้เชื่อมโยงกับวิชาอื่นผ่านเนื้อหาหรื อตัวชี้วดั นั้น
4) การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา คือ การจัดการเรี ยนการสอนที่ช่วยนักเรี ยนเชื่อมโยง
ความรู ้และทักษะที่เรี ยนรู ้จากวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ กบั ชี วิต
จริ ง โดยนักเรี ยนได้ประยุกต์ความรู ้และทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งในชุมชนหรื อ
สังคม และสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตัวเอง ครู ผูส้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามความสนใจ
หรื อปั ญหาของนักเรี ยน โดยครู อาจกาหนดกรอบ(Theme) ของปั ญหากว้างๆ ให้นักเรี ยนและให้
นักเรี ยนระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการแก้ปัญหาเอง ทั้งนี้ ในการกาหนดกรอบของปัญหาให้
นักเรี ยนศึกษานั้น ครู ตอ้ งคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัยกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ได้แก่
4.1) ปัญหาหรื อคาถามที่นกั เรี ยนสนใจ
4.2) ตัวชี้วดั ในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3) ความรู ้เดิมของนักเรี ยน
2.4.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้นากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(Engineering design process) มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการทางานเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานหรื อวิธีการ
ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาได้นาเสนอกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไว้มากมาย
โดยมีชื่อเรี ยกแตกต่างกัน (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) ตัวอย่างเช่น
1) สภาวิจยั แห่ งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริ กา(National Research Council: NRC) ได้ร่วมกับ
สมาคมครู วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (The National Science Teachers Association: NSTA) และสมาคม
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เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของอเมริ กา (The American Association for theAdvancement of
Science: AAAS) กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ฉบับใหม่สาหรับประเทศ เรี ยกว่า (Next
Generation Science Standard: NGSS) โดยเรี ยกกระบวนการทางานนี้ ว่ากระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศ วกรรม โดยเสนอขั้น ตอนการท างานประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดปั ญ หา การ
พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาและการลงมือปฏิบตั ิเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหา โดยการ
ทางานมีลกั ษณะเป็ นวงจรที่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้
2).สมาคมนักเทคโนโลยีและวิศวกรรมศึกษานานาชาติประเทศสหรัฐอเมริ กา(International
Technology and Engineering Educators Association: ITEEA) ได้กาหนดขั้นตอนของกระบวนการ
ทางานหรื อกระบวนการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีไว้ในมาตรฐานการรู ้เทคโนโลยี (Standards for
Technological Literacy) และเรี ย กกระบวนการท างานนี้ ว่า กระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
ประกอบด้ว ยขั้น ตอนการท างานส าคัญ คื อ การก าหนดปั ญ หา(Identifying the problem) สร้ า ง
แนวคิด(Generating ideas) ด้วยเทคนิ คการระดมสมองและการดาเนิ นการวิจยั เพื่อสารวจแนวคิด
การแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้การเลือกแนวคิดที่เหมาะสม(Selecting a solution) การทดสอบ(Testing
the solution) ด้วยการสร้างแบบจาลอง(Models) และต้นแบบ (Prototypes) เพื่อตรวจสอบแนวคิด
การแก้ปั ญ หาการปฏิ บ ัติ ง าน(Making the item) ด้ว ยการสร้ า งชิ้ น งานเพื่ อ น าไปแก้ปั ญ หา การ
ประเมิ นผล(Evaluating it) ดาเนิ นการแก้ปั ญ หาด้วยชิ้ นงานและประเมิ นว่าสามารถแก้ปั ญ หาได้
หรื อไม่ และการนาเสนอผล(Presenting the results) ทั้งนี้ การทางานสามารถย้อนกลับเพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขได้ตลอดจนกระทัง่ ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด(Optimum)
3) พิ พิ ธ ภัณ ฑ์วิท ยาศาสตร์ บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ ก า(Museum of Science, Boston)
ดาเนิ นโครงการพัฒนาเด็กให้รู้วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technological literacy)
หรื อเรี ยกว่า Engineering is Elementary (EiE) เพื่อวิจยั พัฒนาหลักสู ตรขับเคลื่อนมาตรฐานและนา
หลักสู ตรไปใช้ในชั้นเรี ยนโดยบูรณาการแนวความคิดด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และทักษะทาง
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายคื อ เด็ ก นั ก เรี ย นในระดับ ประถมศึ ก ษา(Grades 1-5) และใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วย ค้นหาปั ญหา สร้างแนวคิดและเลือกแนวคิดที่ดี
ที่สุด วางแผนลงมือปฏิบตั ิ และตรวจสอบ
4) ศูน ย์การเรี ยนการสอนสะเต็ม ของสมาคมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศึ กษานานาชาติ
(International Technology and Engineering Educators Association’s STEM Center for Teaching
and Learning™) ได้พฒั นารู ปแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยกาหนดปัญหา
หรื อความต้องการ ค้นหาแนวคิด วางแผนและพัฒนาแนวคิด ทดสอบและประเมินผล และนาเสนอ
ซึ่งการทางานมีลกั ษณะเป็ นวงจรที่สามารถย้อนกลับไปทางานในขั้นตอนต่าง ๆ ได้
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5) หน่ วยงานการศึกษาและการฝึ กอบรมของรัฐนิ วเซาท์เวลล์ประเทศออสเตรเลีย (NSW
Department of education and training, Australia) ซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ ได้ เ รี ยก
กระบวนการทางานนี้วา่ กระบวนการเทคโนโลยี(Technology process) ประกอบด้วยการทางาน 3
ระยะ คือ การสารวจและกาหนดงาน การสร้างและพัฒนาแนวคิด การลงมือปฏิบตั ิ โดยในแต่ละ
ระยะจะมีการวางแผนการจัดการและประเมินผลด้วยเสมอ
6) กระทรวงทางการศึกษา ประเทศอังกฤษ(Department for Education) กาหนดหลักสู ตร
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตลอดจนหลัก สู ต รของโรงเรี ย นนานาชาติ ที่ ใ ช้ระบบอังกฤษ(UK National
Curriculum, International GCSE and IB Diploma) และใช้ ก ระบวนการท างานว่ า กระบวนการ
ออกแบบ(Design process) ประกอบด้วย กาหนดความต้องการ รวบรวมข้อมูล สร้างแนวคิด พัฒนา
แนวคิด ลงมือปฏิบ ัติและประเมิ นผล โดยการทางานมี ล ักษณะเป็ นวงจรที่ ส ามารถย้อนกลับไป
ทางานขั้นตอนต่าง ๆ ได้
7) สถาบันส่ งเสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช้ก ระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน ได้แก่
7.1) การระบุปัญหา(Identify a challenge) ขั้นตอนนี้เริ่ มต้นจากการที่ผแู ้ ก้ปัญหา
ตระหนักถึงสิ่ งที่ เป็ นปั ญหาในชี วิตประจาวันและจาเป็ นต้องหาวิธีการหรื อสร้างสิ่ งประดิษฐ์เพื่อ
แก้ไขปั ญ หา ในการแก้ปั ญ หาในชี วิตจริ งบางครั้ งค าถามหรื อปั ญ หาที่ เราระบุ อาจประกอบด้วย
ปั ญหาย่อย ในขั้นตอนของการระบุปัญหา ผูแ้ ก้ปัญหาต้องพิจารณาปั ญหาหรื อกิจกรรมย่อยที่ตอ้ ง
เกิดขึ้นเพื่อประกอบเป็ นวิธีการในการแก้ปัญหาใหญ่ดว้ ย
7.2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง(Explore ideas) หลังจากผูแ้ ก้ปัญหาทาความ
เข้าใจปัญหาและสามารถระบุปัญหาย่อย ขั้นตอนต่อไปคือ การรวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องผูแ้ ก้ปัญหาอาจมีการดาเนินการ
ดังนี้
7.2.1) การรวบรวมข้อมูล คือ การสื บค้นว่าเคยมีใครหาวิธีแก้ปัญหา
ดังกล่าวนี้แล้วหรื อไม่ และหากมี เขาแก้ปัญหาอย่างไร และมีขอ้ เสนอแนะใดบ้าง
7.2.2) การค้นหาแนวคิด คือ การค้นหาแนวคิดหรื อความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้
ในขั้นตอนนี้ ผูแ้ ก้ปั ญหาควรพิ จารณาแนวคิ ดหรื อความรู ้ ท้ งั หมดที่ ส ามารถใช้แก้ปั ญหาและจด
บันทึกแนวคิดไว้เป็ นทางเลือก และหลังจากการรวบรวมแนวคิดเหล่านั้นแล้วจึงประเมินแนวคิด
เหล่านั้น โดยพิ จารณาถึงความเป็ นไปได้ ความคุ้มทุน ข้อดี และจุดอ่อน และความเหมาะสมกับ
เงื่อนไขและขอบเขตของปัญหา แล้วจึงเลือกแนวคิดหรื อวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
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7.3) การวางแผนและพัฒนา(Plan and develop) หลังจากเลือกแนวคิดที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญ หาแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการวางแผนการดาเนิ นงาน โดยผูแ้ ก้ปัญ หาต้องกาหนด
ขั้นตอนย่อยในการทางานรวมทั้งกาหนดเป้ าหมายและระยะเวลาในการดาเนิ นการแต่ละขั้นตอน
ย่อยให้ชัดเจน ในขั้นตอนของการพัฒนาผูแ้ ก้ปัญหาต้องวาดแบบและพัฒนาต้นแบบ(Prototype)
ของผลผลิตเพื่อใช้ในการทดสอบแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา
7.4) การทดสอบและประเมินผล(Test and evaluate) เป็ นขั้นตอนทดสอบและ
ประเมินการใช้งานต้นแบบเพื่อแก้ปัญหา ผลที่ได้จากการทดสอบและประเมินอาจถูกนามาใช้ใน
การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาผลลัพ ธ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ปั ญ หามากขึ้ น การทดสอบและ
ประเมินผลสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งในกระบวนการแก้ปัญหา
7.5) การนาเสนอผลลัพธ์(Present the solution) หลังจากการพัฒนา ปรับปรุ ง
ทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรื อผลลัพธ์จนมีประสิ ทธิภาพตามที่ตอ้ งการแล้ว ผูแ้ ก้ปัญหา
ต้อ งน าเสนอผลลัพ ธ์ ต่ อ สาธารณชน.โดยต้อ งออกแบบวิธี ก ารน าเสนอข้อ มู ล ที่ เข้าใจง่ ายและ
น่ าสนใจ ทั้งนี้ การท างานสามารถย้อนกลับ เพื่ อปรั บ ปรุ งแก้ไขได้ตลอดจนกระทั่งได้แนวทางที่
เหมาะสมที่สุด
จากการนาเสนอกระบวนการทางานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะพบว่า มีรูปแบบและขั้นตอน
การทางานบางอย่างแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงการทางานอย่างเป็ น
ขั้น ตอน รู ้ จัก การวางแผนการแก้ปั ญ หา ใช้ท รั พ ยากร(Resources) อย่างคุ้ม ค่ าภายใต้ข้อ จ ากัด
(Constraints) สามารถคิ ด ค้น หาแนวทางที่ ห ลากหลายเพื่ อ แก้ปั ญ หาอย่ า งเหมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละรู ปแบบจะมีข้นั ตอนหรื อรายละเอียดคล้ายกัน ผูว้ ิจยั จึงเลือกกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
สอดแทรกในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เนื่ องจากเป็ นกระบวนการที่ เข้าใจได้ง่าย และ
สอดคล้องกับบริ บทของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุปัญหา
2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 3) การวางแผนและพัฒนา 4) การทดสอบและประเมินผล และ
5) การนาเสนอผลลัพธ์
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2.5 ทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาว์ปัญญา
2.5.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาว์ปัญญาของพีอาเจต์
สุรางค์ โค้วตระกูล(2556, น. 47-50) ได้นาเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเชาว์ปัญญาที่
มีประโยชน์สาหรับครู คือ ทฤษฎีของ นักจิตวิทยาชาวสวิส ชื่อ พีอาเจต์(Piaget) ที่จริ งแล้วพีอาเจต์
ได้รั บ ปริ ญ ญาเอกทางวิ ท ยาศาสตร์ ในสาขาสั ต ววิ ท ยา Neuchatel ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์
หลังจากได้รับปริ ญญาเอก ในปี ค.ศ. 1918 พีอาเจต์ได้ไปทางานกับนายแพทย์บีเนต์ (Binet) และซี
โม(Simon) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูแ้ ต่งข้อสอบเชาวน์ข้ ึนเป็ นครั้งแรก พีอาเจต์มีหน้าที่ทดสอบเด็กเพื่อจะหา
ปทัส ถาน(Norm) ส าหรับ เด็ก แต่ละวัย พี อาเจต์ พบว่าคาตอบของเด็กน่ าสนใจมาก โดยเฉพาะ
คาตอบของเด็กที่เยาว์วยั เพราะมักจะให้คาตอบผิด แต่เมื่อพีอาเจต์ได้วิเคราะห์คาตอบของเด็กเล็กที่
ต่างไปจากคาตอบเด็กโตเพราะมีความคิดต่างกัน คุณภาพของคาตอบของเด็กที่วยั ต่างกัน มักจะ
แตกต่างกัน แต่ไม่ควรจะบอกว่าเด็กโต ฉลาดกว่าเด็กเล็ก หรื อคาตอบของเด็กเล็กผิด การทางาน
กับบีเนต์ระหว่างปี ค.ศ. 1919 ถึง ค.ศ. 1921 เป็ นจุดเริ่ มศึกษา พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุตร
3 คน เป็ นหญิงหนึ่ งชายสอง การศึกษาของพีอาเจต์เป็ นการศึกษาระยะยาว นอกจากนี้ พีอาเจต์ได้
ตั้งการสังเกตและศึกษาเด็กอื่นๆ
2.5.2 ความคิดรวบยอดพื้นฐาน
พีอาร์ เจต์เชื่ อว่าคนเราทุ กคนตั้งแต่เกิ ดมามี ความพร้อมที่ จะมี ปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
และโดยธรรมชาติ แ ล้ว มนุ ษ ย์เ ป็ นผู ้ที่ พ ร้ อ มที่ จ ะมี ก ริ ยากรรมหรื อเริ่ ม กระท าก่ อ น(Active)
นอกจากนี้ พีอาร์ เจต์ถือว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มพื้นฐานที่ติดตัวตัวมาแต่กาเนิ ด 2 ชนิ ด คือ การจัด
และรวบรวม(OrganiZation) และการปรับตัว(Adaptaion) ซึ่งอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
การจัดและรวบรวม (OrganiZation) หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการต่างๆภายใน
เข้าเป็ นระบบอย่างต่อเนื่ องเป็ นระเบี ยบ และมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตราบที่ มี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
การปรับ ตัว (Adaptaion) หมายถึ ง การปรั บ ตัวให้เข้ากับ สิ่ งแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาพ
สมดุล การปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ
1. การซึมซาบหรื อดูดซึมประสบการณ์(Assimilation) เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมก็จะซึมซาบหรื อดูดซึมประสบการณ์ใหม่ ให้รวบเข้าอยูใ่ นโครงสร้างของสติปัญญา
(Cog-nitive Structure )
2. การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา(Accommodation) หมายถึง การเปลี่ยนแบบ
โครงสร้างของเชาว์ปัญญาที่ มีอยู่แล้วให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม หรื อประสบการณ์ใหม่ หรื อเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ ตัวอย่างเช่น ความเข้าใจความแตกต่าง
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ระหว่างเพศของเด็กที่มีอายุประมาณ 5-6 ปี ถ้าถามเด็กวัยนี่ ว่า เด็กหญิงชายแตกต่างกันหรื อไม่
คาตอบที่ได้จากเด็กก็คือ เด็กหญิงและเด็กชายแตกต่างกัน และเมื่อถามคาถามต่อไปว่า ให้บอก
ความแตกต่างของหญิงชายมา 3 อย่าง คาถามนี้ ส่วนมากเด็กตอบได้ 2 อย่าง คือ เด็กหญิงผมยาว
เด็กชายผมสั้น เด็กหญิงสวมกระโปรง แต่เด็กชายสวมกางเกง อย่างไรก็ตามถ้าเด็กวัยนี้เกิดพบเด็ก
(หญิ ง) ผมยาวนุ่ งกางเกงก าลังเล่ น ตุ๊ก ตาอยู่ส ามารถจะบอกได้ว่า เด็ก ที่ เขาเห็ นเป็ น “เด็ก หญิ ง ”
แสดงว่า เด็ ก สามารถที่ จ ะ Accommodate สิ่ ง แวดล้อ มใหม่ แ ละแปลความเข้า ใจเดิ ม ของเขาว่ า
เด็กหญิงไม่จาเป็ นจะต้องนุ่งประโปรงเสมอไป เด็กหญิงอาจจะนุ่งกางเกงได้ และเนื่องจากการปรับ
สิ่ งแวดล้อมเข้าเป็ นความรู ้ใหม่โดยเปลี่ยนความเข้าใจเดิมเช่นนี้ พีอาเจต์ เรี ยกว่า Accommodation
สรุ ป แล้ ว ในพั ฒ นาการทางเชาว์ ปั ญ ญาบุ ค คลต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ซึ่ งประกอบด้ ว ย
กระบวนการที่สาคัญ 2 อย่าง คือ การซึ มซาบหรื อดูดซึ ม และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา
ดังกล่าว พีอาเจต์กล่าวว่า ระหว่างระยะเวลาตั้งแต่วยั ทารกจนถึงวัยรุ่ น คนเราจะค่อยๆ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น พีอาเจต์ ได้แบ่งพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาออกเป็ นขั้นใหญ่ ๆ
4 ขั้น โดยให้ความหมายของขั้น(Stage) ดังต่อไปนี้
1. ขั้นระดับเชาว์ปัญญา หมายถึง ระยะเวลาที่ก่อตั้งริ เริ่ มและรวบรวมความรู ้คิด
(Mental Operation) หรื อเริ่ มพัฒนาเชาว์ปัญญา
2. การบรรลุถึงขั้นเชาว์ปัญญาขั้นหนึ่ง จะเป็ นรากฐานสาหรับพัฒนาการทางเชาว์
ปัญญาขั้นต่อไป หรื อการจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การพัฒนาทางเชาว์ปัญญาเป็ นสิ่ ง ต่อเนื่องกัน
3. ระดับขั้นของพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปตามขั้นไม่สับสน
เป็ นต้นว่า ขั้นแรกต้องมาก่อนขั้นที่ 2 และขั้นที่ 2 ต้องมาก่อนขั้นที่ 3 เป็ นต้น
4. ขั้นพัฒนาการของเชาว์ปัญญา แต่ละขั้นเป็ นรากฐานของขั้นต่อไป
พีอาเจต์ถือว่าเด็กทุกคนตั้งแต่เกิดมาพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์
กับสิ่ งแวดล้อม และปฏิ สัมพันธ์น้ ี ทาให้เกิดพัฒนาการเชาว์ปัญญา พีอาเจต์แบ่งองค์ประกอบที่มี
ส่วนเสริ มสร้างพัฒนาการเชาว์ปัญญา มี 4 องค์ประกอบ คือ
1. วุฒิภาวะ(Maturation) พีอาเจต์ กล่าวว่า การเจริ ญเติบโตด้านสรี รวิทยา
โดยเฉพาะเส้ น ประสาทและต่ อ มไร้ ท่ อ มี ส่ วนส าคัญ ต่อ การพัฒ นาเชาว์ปั ญ ญาหรื อ จะต้อ งจัด
ประสบการณ์หรื อสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพร้อมหรื อวัยของเด็ก
2. ประสบการณ์(Experience) ทุกครั้งที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมก็จะ
เกิดประสบการณ์แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 ประสบการณ์ที่เนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ
(Physical Environment)
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2.2 ประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร์ (Logico –
mathematical experience) ซึ่งมีความสาคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
3. การถ่ายทอดความรู ้ทางสังคม(Social Transmission) หมายถึง การที่ พ่อ แม่ ครู
และคนที่ อ ยู่ร อบตัว เด็ ก จะถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ เด็ ก หรื อ สอนเด็ ก ที่ พ ร้ อ มจะรั บ ถ่ า ยทอดด้ว ย
กระบวนการ ซึมซาบประสบการณ์หรื อการปรับโครงสร้างทางปัญญา
4. กระบวนการพัฒนาสมดุล(Eqlilibration) หรื อการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเอง(Self – regulation) ซึ่งอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เพื่อจะปรับความสมดุลของพัฒนาการ
เชาว์ปัญญาขั้นต่อไปอีกขั้นหนึ่ งซึ่ งสู งกว่า โดยใช้กระบวนการการซึ มซาบประสบการณ์ และการ
ปรับโครงสร้างทางสติปัญญา
ปัญหามีอยู่ว่าทาไมจึงเกิดการพัฒนาด้านเชาว์ปัญญา พีอาเจต์กล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้ว
คนเราทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอยูเ่ สมอ และจะต้องมีการปรับตัวอยู่เรื่ อยๆ เช่นนี้เป็ น
ต้นเหตุให้คนเรามีพฒั นาการทางเชาว์ปัญญา และองค์ประกอบ 4 อย่างดังกล่าวมีบทบาทสาคัญใน
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญา
จากแนวคิดของทฤษฎีพฒั นาการเชาว์ปัญญาของ Piaget ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ น
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยที่มีการกาหนดสถานการณ์ปัญหา
ที่เป็ นรู ป ธรรม เป็ นสถานการณ์ ที่ ใกล้เคียงกับชี วิตประจาวัน และสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวของ
ผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นภาพ สถานการณ์ปัญหาเป็ นรู ปธรรมและสามารถเข้าใจในสถานการณ์
ที่กาหนดให้ได้ นัน่ คือการเรี ยนรู ้จากนามธรรมทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจยาก จึงควรให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
รู ปธรรมอย่างเพียงพอ จะทาให้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
2.6 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
2.6.1 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
จากแนวคิดของ Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรัสเซี ยได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาว์
ปั ญ ญาในสมัยเดี ยวกับ Piaget ได้เป็ นแนวคิดพื้ นฐานของทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิส ต์ ซึ่ งแบ่งเป็ น 2
ประเภท คือ Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ดังนี้(ทิศนา แขมมณี , 2555)
1) Cognitive Constructivism มีพ้นื ฐานมาจากแนวคิดของ Piaget แนวคิดของ
ทฤษฎีน้ ี เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ โดยเป็ นผูส้ ร้างความรู ้โดยการลงมือกระทา Piaget เชื่อว่าถ้า
ผูเ้ รี ยนถูกกระตุน้ ด้วยปั ญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญา(Cognitive conflict) หรื อเรี ยกว่าเกิด
การเสี ยสมดุ ล ทางปั ญ ญา(Disequilibrium).ผู ้เรี ยนต้ อ งปรั บ โครงสร้ า งทางปั ญ ญา(Cognitive
structuring) ให้เข้าสู่ ส ภาวะสมดุ ล (Equilibrium) โดยวิธี ก ารดู ดซึ ม (Assimilation) ได้แก่ การรั บ รู ้
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ข้อมูลใหม่ จากสิ่ งแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้างทางปั ญญาและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปัญญา (Accommodation) คือการเชื่ อมโยงโครงสร้างทางปั ญญาเดิมหรื อความรู ้เดิมที่มีมาก่อนกับ
ข้อมูลข่ าวสารใหม่จนกระทั่งผูเ้ รี ยนสามารถปรั บโครงสร้ างทางปั ญญาเข้าสู่ สภาพสมดุ ลย์ หรื อ
สามารถที่จะสร้างความรู ้ใหม่ข้ นึ มาได้ หรื อเกิดการเรี ยนรู ้นนั่ เอง
2) Social Constructivism เป็ นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจาก Vygotsky ซึ่งมีแนวคิดที่
สาคัญที่ว่า “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาด้านพุทธิ ปัญญา” รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาที่อาจมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนาที่เรี ยกว่า
Zone of Proximal Development ถ้ า ผู ้ เ รี ยน อยู่ ต่ า กว่ า Zone of Proximal Development จ าเป็ น ที่
จะต้องได้รับ การช่วยเหลือในการเรี ยนรู ้ที่ เรี ยกว่า Scaffolding และ Vygotsky เชื่ อว่าผูเ้ รี ยนสร้าง
ความรู ้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น ได้แก่ เด็กกับผูใ้ หญ่ พ่อ แม่ ครู และเพื่อน
ในขณะที่เด็กอยูใ่ นบริ บทของสังคมและวัฒนธรรม
จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้ว่าแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี คอนสตรัคติ วิสต์เกิ ดจากการที่
ผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาเชาว์ปัญญาเป็ นลาดับขั้นโดยการที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ ด้วยการลงมือกระทา
จากการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ รวมทั้งเกิดจากอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมนั้นคือวัฒนธรรมที่
เกิดจากบริ บทของสังคมสร้างขึ้น
2.6.2 ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
Krogh (1994 อ้างถึงใน สุ มาลี ชัยเจริ ญ, 2545) ได้กล่าวถึงความหมายของทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ ว่าเป็ นปรัชญาที่เกี่ยวกับพัฒนาการในการสร้างความรู ้ สติปัญญา และจริ ยธรรมขึ้นมาด้วยตัว
ของเด็ ก เอง ซึ่ งพัฒ นาการนั้ น เป็ นผลมาจากการดู ด ซึ ม เข้า สู่ โ ครงสร้ าง(Assimilation) และการ
ปรับตัวเข้าสู่โครงสร้าง(Accommodation)
Troutman & Lichtenberg (1987 อ้างถึ งใน สุ ม าลี ชัย เจริ ญ , 2545).ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไว้วา่ เป็ นการค้นหาความรู ้ให้กบั ตนเอง มีการรวบรวมความรู ้ใหม่ๆเข้าไป
ในจิตใต้สานึ กภายในจิตใจ(Schemata).โดยการเรี ยนรู ้ จากสิ่ งแวดล้อมยอมรั บสิ่ งใหม่ๆ เข้ามาใน
สิ่ งแวดล้อม พิสูจน์ความเป็ นจริ งจากสมมติ ฐานที่ ต้ งั ขึ้นและสรุ ปเอง โดยสร้างการเชื่อมโยงและ
เปรี ยบเทียบบทสรุ ปของตัวเองกับผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นพื้นฐานให้เกิดการสร้างความรู ้ใหม่
สุ มาลี ชัยเจริ ญ(2545) กล่าวว่าคอนสตรัคติวิสต์ เป็ นทฤษฎีที่เน้นในเรื่ องการสร้างความรู ้
ใหม่โดยเชื่อว่าผูเ้ รี ยนมีความเดิมอยู่แล้ว การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเ้ รี ยน โดย
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่ตนพบเห็นกับความรู ้ความเข้าใจเดิมมาก่อน
โดยพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ ที่พบมาสร้างเป็ นโครงสร้างทาง
ปัญญา
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงสรุ ปได้ว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่
เกิ ดขึ้นจากตัวของผูเ้ รี ยนเองโดยการสร้ างองค์ความรู ้ ด้วยตนเองซึ่ งความรู ้น้ ันเกิ ดจากมี สิ่งที่ เป็ น
ประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อม หรื อสิ่ งที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางปั ญญา ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการดูด
ซึมทางปัญญาและการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่จนเกิดการปรับขยายโครงสร้างทางปั ญญา
และเพื่อนาไปสู่การสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2.6.3 รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ไพจิ ตร สดวกการ(2539) ได้พ ัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร์ น้ ี ขึ้ น โดยใช้
แนวคิ ดของทฤษฎี ค อนสตรั ค ติวิส ต์ของ Underhill(1991) ได้ก ล่าวถึ งข้อตกลงเบื้ องต้น ทาง การ
เรี ยนรู ้แบบคอนสตรัคติวิสต์ ดังนี้
1) ความขัดแย้งทางปัญญา(Cognitive Conflict) และความอยากรู ้อยากเห็น (Curiosity)
เป็ นกลไกหลักสองประการที่จูงใจให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยน
2) การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเป็ นองค์ประกอบหลักในการสร้างความขัดแย้งทางปั ญญา
(Cognitive Conflict)
3) ความขัดแย้งทางปัญญาก่อให้เกิดกิจกรรมไตร่ ตรอง(Reflective Activity)
4).การไตร่ ตรองเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ซึ่ งกระตุ้น ให้เกิ ดการสร้ างโครงสร้ างใหม่ ท าง
ปัญญา(Cognitive Conflict)
5) ข้อ 1, 2, 3 และ 4 เป็ นวงจร
6) วงจรเกิดขึ้นเสมอในประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
7) วงจรนี้ ให้อานาจแก่ผูเ้ รี ยนในการควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนเองข้อตกลงข้างต้นดังกล่าว
(ไพจิตร สะดวกการ, 2539) ได้นาเสนอด้วยแผนภาพ ดังภาพที่ 1
ความอยากรู ้อยากเห็น

การมี
ปฏิสัมพันธ์กบั
เพื่อน

ความขัดแย้ง
ทางปัญญา

การ
ไตร่ ตรอง

การสร้าง
โครงสร้างใหม่
ทางปัญญา

ภาพที่ 2.2 ข้อตกลงเบื้องต้นทางการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

การให้อานาจ
ในการเรี ยนแก่
ผูเ้ รี ยน
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2.6.4 รู ปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส์
จากรู ป แบบการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ข้างต้น ผูว้ ิจัย ได้ใ ช้
รู ป แบบการวิจยั 5 ขั้นตามรู ป แบบการสอนของกาญจนา ชุมบุญมา(2551) มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในครั้งนี้ โดยใช้ลาดับการสอน 5 ขั้น ดังนี้
1) ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นขั้นเตรี ยมความพร้อมและสร้างความสนใจเพื่อให้นักเรี ยนให้
เรี ย นเกิ ดความสนใจ ใฝ่ เรี ย นรู ้ อ าจจะใช้เพลง เกม สถานการณ์ ต่ างๆ การสนทนาซัก ถาม และ
ทบทวนความรู ้ เดิ ม เพื่ อเชื่ อมโยงกับ ความรู ้ใ หม่ ที่ จะเรี ยนต่อไปพร้ อมกับ แจ้งวัตถุป ระสงค์ใ ห้
นักเรี ยนทราบ
2) ขั้นสอน เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดการพัฒนามโนมติ การจัดกิจกรรมตามหลักการ ผูเ้ รี ยน
สร้างความรู ้ด้วยตนเอง(Construct) ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์กับกลุ่ม (Interaction) ผูเ้ รี ยนมี บทบาทได้
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง(Participation) มีข้นั ตอนดังนี้
2.1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาเป็ นรายบุคคลโดยครู เสนอปัญหาที่
สัมพันธ์กบั บทเรี ยนและสอดคล้องกับชีวิตประจาวันทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหา
เป็ นรายบุคคล
2.2) ขั้นไตร่ ตรองระดับกลุ่มย่อย แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 4-5 คน อภิปราย
แนวทางในการแก้ปั ญหาของแต่ละคน สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันตรวจสอบแนวทางของแต่ละคน
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในกลุ่ม ย่อย แล้วร่ วมกันเลื อกแนวทางในการแก้ปั ญหาที่ ทุกคนเห็ นว่า
เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้มากที่สุด
2.3) ขั้นเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของกลุ่มย่อยต่อทั้งชั้น ซึ่งตัวแทนในกลุ่ม
ย่อ ยจะน าเสนอแนวทางการแก้ปั ญ หาต่ อ ทั้ง ชั้น อภิ ป รายซั ก ถามแนวทางของกลุ่ ม ที่ น าเสนอ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลครู นาเสนอแนวทางที่ผเู ้ รี ยนยังไม่นาเสนอรวบรวม
วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสมเหตุสมผลที่สมาชิกในห้องยอมรับ อภิปรายข้อดี ข้อจากัดของแต่ละ
ทางเลือก แล้วร่ วมกันสรุ ปแนวทางเลือกทั้งหมดเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
3) ขั้นสรุ ป เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปแนวคิดหลักการ ความคิดรวบยอดในเรื่ องที่เรี ยน
โดยครู ช่วยกันสรุ ปเพิ่มเติ มเพื่อให้นักเรี ยนได้ตรวจสอบความคิดรวบยอดและหลักการที่ ถูกต้อง
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
4) ขั้นฝึ กทักษะและนาไปใช้ ในขั้นนี้ ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะจากแบบฝึ กทักษะที่ครู สร้างขึ้นหรื อ
แบบฝึ กที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันสร้างสถานการณ์ข้ นึ ที่หลากหลายหรื อคล้ายกับสถานการณ์เดิม
5) ประเมินผล เป็ นขั้นประเมินความรู ้ของผูเ้ รี ยน จากการสังเกตพฤติกรรมจากการทา
ใบกิจกรรม แบบฝึ กทักษะ และจากการทาแบบทดสอบ
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2.6.5 บทบาทของผู้สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
Brooks, J.G. & Brooks, G. (1995 อ้างถึงในรุ่ งฤดี ศิริบุรี, 2551) ได้อธิ บายเกี่ยวกับบทบาท
การสอนของครู ไว้ 12 ประเด็นดังนี้
1) ผูส้ อนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จะต้องเป็ นผูใ้ ห้กาลังใจและยอมรับความเป็ นอิสระ
และความคิดริ เริ่ มของผูเ้ รี ยน เพราะความเป็ นอิสระและความคิดริ เริ่ มของผูเ้ รี ยนเป็ นสาเหตุทาให้
ผูเ้ รี ยนได้มีการเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ การที่ผเู ้ รี ยนเกิดคาถามและสามารถตอบคาถามนั้นได้โดยการ
วิเคราะห์ แสดงว่าผูเ้ รี ยนนั้นมี ความรั บ ผิดชอบในการเรี ยนรู ้ ของตนเองและสามารถกลายเป็ นผู ้
แก้ปัญหาได้ดีเท่ากับผูค้ น้ พบปัญหา
2) ผูส้ อนควรใช้ข ้อมู ล ตามธรรมชาติ และแหล่งการเรี ย นรู ้ ที่ แท้จริ ง ประกอบกับ ความ
ชานาญในการสอนตามกรอบทฤษฎี คอนสตรัคติวิส ต์ นั้นเริ่ มต้นด้วยการเรี ยนรู ้ จากผลของการ
ค้นคว้าความสัมพันธ์กบั ปัญหาที่แท้จริ ง
3) ผูส้ อนควรใช้คาพูดที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิด เช่น ให้จาแนก(Classify) ให้วิเคราะห์
(Analyze) ให้ ท านาย(Predict) และให้ ส ร้ างสรรค์ (Create) โดยให้ ผู ้เรี ย นใช้กิ จกรรมทางปั ญ ญา
ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis) การแปลความหมาย(Interpretation) การจัดประเภท(Classification)
และการท านาย(Predications) เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนได้ส ร้ างความเข้าใจเกี่ ย วกับ เนื้ อหา
ต่างๆ
4) ผูส้ อนยินยอมให้ผเู ้ รี ยนนาเข้าสู่ บทเรี ยน เปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอนและการเปลี่ยนแปลง
เนื้ อหาซึ่ งไม่ได้หมายความว่าความสนใจ หรื อความไม่สนใจในบทเรี ยนของผูเ้ รี ยนนั้นจะส่ งผลให้
ประเด็นหลักหรื อเนื้ อหาตามหลักสู ตรจะต้องตัดออกไป แต่หมายความว่าผูส้ อนจะนาสิ่ งที่ได้จาก
ผูเ้ รี ยนในขณะนั้นมาใช้ในการเรี ยน การที่ผูเ้ รี ยนมีความสนใจและมีความกระตือรื อร้นเกิดขึ้นนั้น
เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์มากกว่าการเรี ยนรู ้เฉพาะบทเรี ยน
5) ผูส้ อนจะต้องพยายามทาความเข้าใจมโนทัศน์ของผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดง
ความเข้าใจของตนเองออกมาก่ อนการถามความเข้าใจของผูเ้ รี ยนจะเป็ นการจากัดความคิดของ
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะยุติการคิดเพื่อรอคาแนะนาและรอคาตอบที่ถูกต้องของผูส้ อน
6).ผู ้ส อนเป็ นผู ้ก ระตุ้น ให้ ผู ้เรี ย นได้มี ส่ ว นร่ ว มในการสนทนาทั้ง กับ ผู ้ส อนและผู ้อื่ น
แนวทางหนึ่ งที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อเป็ นแรงเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เกิดความคิดความเข้าใจมากขึ้น คือ
การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการอภิปราย การที่ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการเสนอความคิดของตนเองได้รับ
ฟั ง และได้สะท้อนความคิดของผูอ้ ื่นถือเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้สร้างความเข้าใจใหม่
หรื อสะท้อนความเข้าใจเดิมของที่ตนมีอยู่
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7) ผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูถ้ ามค าถาม กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้คาถามที่
ซับซ้อนและใช้คาถามปลายเปิ ด ถือเป็ นการท้าทายให้ผเู ้ รี ยนได้เสาะแสวงหาไปถึงประเด็นที่ลึกซึ้ ง
และกว้างไกลเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรื อการปฏิรูปความเข้าใจของตนเอง
8).ผู ้ส อนจะกระตุ ้น ให้ ผู ้เรี ย นได้ มี ก ารตอบสนองเมื่ อ ผู ้เรี ย นได้ มี ก ารเริ่ ม ต้น ในการ
ตอบสนอง และมีการตอบสนองบ่อยขึ้น ผูเ้ รี ยนจะได้มีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเข้าใจ
และความผิดพลาดของตนเอง เป็ นกระบวนการที่นาผูเ้ รี ยนไปสู่ การสร้างความเข้าใจในประเด็น
ปัญหาและความคิดของตนเอง
9) ผูส้ อนจะกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้มีการโต้แย้ง หรื อปฏิเสธ สมมติฐานที่ ต้ งั ขึ้น และกระตุน้
ให้เกิดการอภิปรายโต้แย้งส่งผลให้ผเู ้ รี ยนได้มีพฒั นาการทางปัญญา
10) ผูส้ อนจะต้องให้เวลาเพื่ อหาคาตอบหลังจากได้ถามคาถาม ในสภาพห้องเรี ยนนั้นมี
ผูเ้ รี ยนบางส่ วนที่ไม่ได้เตรี ยมตัวพร้อมสาหรับคาถาม หรื อตอบสนองต่อสิ่ งที่ มากระตุน้ ในทันที
ผูเ้ รี ยนส่ วนนี้ จาเป็ นต้องอาศัยเวลา การที่ ผูส้ อนต้องการคาตอบหรื อการตอบสนองผูเ้ รี ยนส่ วนนี้
ทันที จะกลายเป็ นการยับ ยั้งความคิดของผูเ้ รี ยนและเป็ นการบี บบังคับให้ผูเ้ รี ยนกลายเป็ นผูด้ ูแล
เหตุการณ์
11).ผูส้ อนควรให้เวลาส าหรั บผูเ้ รี ยนในการสร้างความสัมพันธ์และการสร้ างสรรค์ก าร
เปรี ยบเทียบผูส้ อนควรจัดเตรี ยมกิจกรรมสาหรับชั้นเรี ยนและจัดเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเรี ยนรู ้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดต่างๆ ด้วยตนเอง
12) ครู ตอ้ งตอบสนองความอยากรู ้อยากเห็นของนักเรี ยนบทบาทครู ในการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบคอนสตรัคติวิสต์ เปรี ยบเสมือนผูจ้ ดั สถานการณ์ ให้นักเรี ยนได้เผชิ ญกับสถานการณ์ ที่
สัมพันธ์กบั เนื้อหาของบทเรี ยนมีการแก้ปัญหารายบุคคลแล้วนามาไตร่ ตรองระดับกลุ่มย่อยโดยการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหากันเองในกลุ่มหรื อชั้นเรี ยนทาให้นักเรี ยนได้นาความรู ้เดิมมาใช้
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่ งครู ผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ นัก เรี ยนคิดเพื่ อให้เกิดการเรี ยนรู ้ คอยช่ วยเหลื อ
ชี้ แนะและช่วยตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้นักเรี ยนสร้างแบบความสัมพันธ์ให้เป็ นองค์ความรู ้
ของตนเอง
ผูว้ ิจยั ได้อาศัยแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้
แนวคิดในการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจากตัวของผูเ้ รี ยนเองโดยการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองซึ่งความรู ้น้ นั
เกิดจากมีสิ่งที่เป็ นประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อม หรื อสิ่ งที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางปั ญญา ส่งผลให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการดูดซึ มทางปั ญญาและการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่จนเกิดการปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญาและเพื่อนาไปสู่การสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
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2.7 การเรียนรู้ แบบเน้ นประสบการณ์
2.7.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ แบบเน้ นประสบการณ์
การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู ้จากการได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยผูเ้ รี ยนที่มี
โอกาสได้รับประสบการณ์แล้วได้รับการกระตุน้ ให้สะท้อนสิ่ งต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์ออกมา
เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรื อวิธีคิดใหม่ๆ ซึ่ งได้รวบรวมความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้น
ประสบการณ์ไว้ดงั นี้
Kolb (1984 อ้างถึงใน สวัสดิ์ ภู่ทอง, 2547, น. 44) เป็ นนักจิตวิทยาการศึกษาที่ เริ่ มใช้คาว่า
Experiential Learning ซึ่ งต่อมาเป็ นที่ยอมรับและนามาใช้ในการศึกษาเรี ยกว่า Kolb Leaning เป็ น
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่งแตกต่างจากการเรี ยนการสอนแบบเดิมที่ครู เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
และครู เป็ นผูก้ าหนดและถ่ายทอดเนื้อหาความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ง Kolb ได้ให้ความหมายของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ไว้สรุ ปได้ว่า เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่นาประสบการณ์ม า
จัดเป็ นระบบเพื่อสร้างเป็ นองค์ความรู ้
Dewey (1938 อ้างถึงใน สวัสดิ์ ภู่ทอง, 2547, น. 44) ได้กล่าวถึงความหมายของการเรี ยนรู ้
แบบเน้นประสบการณ์ว่า เป็ นวงจรของการลองกระทาการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการกระทาจริ ง ผูเ้ รี ยน
เป็ นผูส้ ร้างความรู ้ใหม่หรื อผูเ้ รี ยนปรับเปลี่ยนตนเองในการปฏิบตั ิตามบทบาทใหม่
อาไพ ใจแก้ว (2548, น. 41) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู ้
จากการได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่
เรี ยนรู ้ก่อน แล้วได้รับการกระตุน้ หรื อให้ผูเ้ รี ยนย้อนไปสังเกตทบทวนสิ่ งที่ เกิดขึ้นให้สะท้อนสิ่ ง
ต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์ออกมาเพื่อพัฒนาทักษะ เจตคติ หรื อวิธีการคิดเพื่อสามารถประยุกต์ใช้
ได้ในสถานการณ์ใหม่ๆต่อไป
ศิ ริ พร ครุ เสนี ย ์ (2552,.น..13).ได้ ส รุ ป ว่ า การเรี ยนรู ้ แ บบเน้ น ประสบการณ์ ห มายถึ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มี การจัดประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยตรง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสะท้อนสิ่ งที่
ได้รับจนเกิดความเข้าใจจนนาไปสู่ความคิดรวบยอดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ทิศนา แขมมณี (2553, น. 131) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ว่า
เป็ นการดาเนิ นการอันจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องที่ เรี ยนรู ้ ก่ อน และให้ผูเ้ รี ยนสังเกต
ทบทวนสิ่ งที่เกิดขึ้น และนาสิ่ งที่เกิดขึ้นมาพิจารณาไตร่ ตรองร่ วมกันจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดหรื อสมมติฐานต่างๆ ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้แล้วจึงนาความคิดหรื อสมมติฐานเหล่านั้น
ไปทดลองหรื อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป
จากความหมายที่นกั การศึกษาได้ให้ไว้ดงั กล่าว สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ที่มีการจัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้ป ระสบการณ์ ที่หลากหลายจากการได้สัมผัสลงมือปฏิ บตั ิตามกิจกรรมที่ กาหนดให้จน
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ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความเข้าใจ สามารถสรุ ป เป็ นความคิด รวบยอดและน าไปประยุก ต์ใช้แ ก้ ปั ญ หากับ
ประสบการณ์ใหม่ได้ซ่ ึงคาดว่าสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและเจตคติต่อการเรี ยนที่ดีข้ นึ
2.7.2 หลักการของการจัดการเรียนรู้ แบบเน้ นประสบการณ์
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ โดยใช้วิธีสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้
จากการกระทา(Learning by Doing) ซึ่ งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีความเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้เกิดจาก
การกระทาจริ ง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ใหม่โดยเริ่ มจากการรับรู ้ปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไขลงมือ
ปฏิ บ ัติ จ นเกิ ด ประสบการณ์ จ ากการปฏิ บัติ ผู ้เรี ย นจะเป็ นผู ้ส ร้ า งความรู ้ ข องตนเอง เกิ ด การ
ปรั บ เปลี่ ย นความรู ้ เดิ ม ให้เป็ นความรู ้ ใหม่ ซึ่ งจะเป็ นความรู ้ ที่ มี ค วามหมายต่ อ ผูเ้ รี ย น สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในชีวิตประจาวัน ทาให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ในการคิดและการกระทา
จนก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ โดยมีความคิดหลักสาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่อาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
2. เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทาจนทาให้เกิดความรู ้ใหม่
3. ปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนทาให้เกิดการขยายตัวเครื อข่ายความรู ้อย่างกว้างขวาง
4. มีการสื่ อสารด้วยการพูดหรื อการเขียนเพื่อสังเคราะห์ความรู ้
นอกจากนี้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1. ประสบการณ์ (Experience).โดยครู เป็ นผูช้ ่ วยให้ผูเ้ รี ยนนาประสบการณ์ เดิมของตนมา
พัฒนาองค์ความรู ้
2. การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยครู ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มี
โอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันอย่างลึกซึ้ง
3. ความเข้าใจและความคิดรวบยอด(Understanding and Conceptualization) ผูเ้ รี ยนมีความ
เข้าใจและนาไปสู่ การเกิดความคิดรวบยอด โดยผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มแล้วครู ช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์
หรื อครู เป็ นผูน้ าทาง และผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ านต่อจนเกิดความคิดนั้นสมบูรณ์ เป็ นความคิดรวบยอด
4. การทดลองหรื อประยุกต์แนวคิด (Experiment or Application) ผูเ้ รี ยนได้นาเอาการเรี ยนรู ้
ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ จนเกิดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของนักเรี ยนเองความสาคัญของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ประการจะเป็ นไปอย่างพลวัตโดยอาจเริ่ มต้นจากจุดใดจุดหนึ่ งและเคลื่อนย้ายไป
มาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ดังนั้น ในการสอนสามารถเริ่ มที่จุดใดก่อนก็ได้ที่สาคัญคือ ต้องจัด
กระบวนการให้ครบทุกองค์ประกอบ
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ศิริพร ครุ เสนีย(์ 2552, น. 13) ได้สรุ ปว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์มีหลักการ
โดยสรุ ปคือ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจนเกิดประสบการณ์
ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจที่ชดั เจน อันส่งผลไปสู่การคิดหรื อการกระทาใหม่ๆต่อไป
ทิ ศ นา แขมมณี (2553, น..131) ได้ใ ห้ ค วามหมายของหลัก การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบเน้ น
ประสบการณ์ไว้วา่ ประสบการณ์เป็ นแหล่งที่มาของการเรี ยนรู ้และเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเกิด
ความคิด ความรู ้และการกระทาต่างๆ โคล์ปได้เสนอวัฎจักรของการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับประสบการณ์ ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ ตรอง ขั้นการสร้าง
แนวคิดสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม และขั้นการทดลองประยุกต์หลักการไปใช้สภาพการณ์ใหม่
จากหลักการของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์มีหลักการโดยสรุ ปคือ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ผูเ้ รี ย นได้ล งมือปฏิ บ ัติจนเกิ ดประสบการณ์ ที่ จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจที่ ชัดเจน อัน
ส่งผลไปสู่การคิดหรื อการกระทาใหม่ๆ เกิดการปรับเปลี่ยนความรู ้เดิมให้เป็ นความรู ้ใหม่ ซึ่งจะเป็ น
ความรู ้ที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในชีวิตประจาวัน
2.7.3 ความสาคัญและความจาเป็ นของการเรียนรู้ แบบเน้ นประสบการณ์
สวัสดิ์ ภู่ทอง(2547, น. 44) ได้กล่าวไว้ถึงบทบาทของผูเ้ รี ยนในกระบวนการเรี ยนรู ้น้ ันว่า
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกวิธีการเรี ยนรู ้และต้องให้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อได้มี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งในทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้
อาไพ ใจแก้ว(2548, น. 41) ได้สรุ ปว่า การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู ้อย่าง
มีความหมายสาหรับผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง เพราะเป็ นการผสมผสานความรู ้เดิมกับประสบการณ์ใน
รู ปแบบใหม่ซ่ ึงจะแตกต่างกันออกไปจากเดิม เน้นการวัดความสามารถในภาคปฏิบตั ิของการเรี ยน
และใช้เทคนิ คในการเรี ยนแบบเน้นประสบการณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่
ผูเ้ รี ยน
ศิริพร ครุ เสนี ย(์ 2552, น. 13) ได้สรุ ปว่า การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู ้ที่
เน้นการปฏิบตั ิและเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง โดยให้มีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ซึ่งช่วยให้
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดี การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนและ
ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ง่ายที่สุด
ความสาคัญและความจาเป็ นของการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นการ
ปฏิบตั ิและเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง โดยให้มีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ซึ่งช่วยให้สามารถ
เรี ยนรู ้ได้ดี การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนและทาให้
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ผูเ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ง่าย ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
อย่างแท้จริ งในทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการประเมินความก้าวหน้าในการ
เรี ยนรู ้
2.7.4 รู ปแบบการเรียนที่เน้ นประสบการณ์
ประสบการณ์เป็ นแหล่งที่มาของการเรี ยนรู ้และเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเกิดความคิด
ความรู ้ และการกระทาต่างๆ Kolb(1984, p. 135) ได้เสนอวัฏจักรของกระบวนการการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การรับประสบการณ์ จากสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรม(Concrete Experiential : CE) เป็ นขั้นที่
ผูส้ อนจัดประสบการณ์ให้ผูเ้ รี ยนและให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณเองโดยตรงโดยประสบการณ์ที่จดั
ต้องมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม
ขั้นที่ 2 การสังเกตอย่างไตร่ ตรอง(Reflective Observation : RO) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนสะท้อนสิ่ ง
ที่ได้รับประสบการณ์ แสดงออก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขั้นที่ 3 การสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม และสรุ ปเป็ นหลักการ(Abstract Conceptualization
: AC) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและนาไปสู่ ความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 การทดลองประยุกต์หลักการนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Active Experimentation
: AE) เป็ นขั้นที่ ผูส้ อนส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ ใหม่ทาให้ผูเ้ รี ยนได้ทกั ษะ
การคิด ประยุกต์ใช้ โดยผูเ้ รี ยนนาการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ในลักษณะและสถานการณ์อื่นๆ
จนเกิดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน
จากขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน พบว่าในแต่ละขั้นตอนจะแสดงถึงลักษณะของการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์โดยมีตวั บ่งชี้ คือ
1. ผูส้ อนมีการจัดประสบการณ์เรี ยนการรู ้ (Learning Experience) ที่เป็ นรู ปธรรมในเรื่ องที่
เรี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนลงไปประสบด้วยตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนมีการสะท้อนความคิด (Reflect) และอภิปรายร่ วมกันเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ได้ประสบมา
หรื อเกิดขึ้นในสถานการณ์เรี ยนรู ้น้ นั
3. ผูเ้ รี ยนมีการสร้างความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐานจากประสบการณ์ที่ได้รับ
4. ผูเ้ รี ยนมีการนาความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติ ฐานต่างๆที่ สร้ างขึ้นไปทดลองหรื อ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ
5. ผูส้ อนติดตามผลและเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนผลการทดลอง/การประยุกต์ใช้
ความรู ้ เพื่อขยายขอบเขตของการเรี ยนรู ้ หรื อปรับเปลี่ยนความคิด/หลักการ/สมมติฐานต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม
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6. ผูส้ อนได้วดั และประเมินผล โดยใช้ก ารประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง ของผูเ้ รี ยน
ประกอบกับการประเมินผลของผูส้ อนด้วย
นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 57) ได้จดั
ลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ไว้ดงั นี้
1. ขั้นจัดประสบการณ์(Experiencing) เป็ นขั้นลงมือทากิจกรรมจากสภาพจริ งเช่น การเก็บ
ข้อมูลราคาสิ นค้าในตลาด แหล่งเรี ยนรู ้ การสัมภาษณ์หรื อการปฏิบตั ิการต่างๆ
2. ขั้นการนาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์(Publishing) เป็ นขั้นของการพูดการเขียน
เช่น การนาข้อมูลที่ได้จากขั้นประสบการณ์มานาเสนอ ซึ่ งอาจทาได้ท้ งั การพูดและการเขียนลงใน
แผนภูมิหรื อตาราง พร้อมนาเสนอด้วยปากเปล่า
3. ขั้นอภิปรายผล(Discussing) เป็ นขั้นอภิปรายซักถามเพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัดและเพื่อให้
ได้แนวคิดต่อการประยุกต์ใช้ข้ นั นี้ ทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจร่ วมกันในการตั้งคาถามเพื่อการอภิปราย
ร่ วมกัน
4. ขั้นสรุ ปพาดพิง(Generalizing) เป็ นขั้นของการสรุ ปผลการเรี ยนรู ้จากกระบวนการทั้ง 3
ขั้นข้างต้น โดยสรุ ปพาดพิงสู่ หลักการสู่ มุมมองหรื อแบบแผนที่กว้างขวางขึ้นอาจร่ วมกันสรุ ปหรื อ
การลงมือกระทา
5..ขั้น ประยุ ก ต์ ใ ช้ (Applying).เป็ นขั้น การน าสิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ซึ่ งอาจจัดทาเป็ นลักษณะโครงการ การทดลอง การแก้ปัญหาหรื อการค้นคว้าวิจยั
ต่อไปซึ่งถือเป็ นการลงมือกระทา/ปฏิบตั ิเป็ นวงจรต่อไป
จากรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้
แบบเน้นประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิและ
เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง โดยให้มีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ซึ่งช่วยให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ดี
การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนและทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ง่าย ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการรับประสบการณ์จากสิ่ ง
ที่เป็ น 2) ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ ตรอง 3) ขั้นการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม และสรุ ปเป็ นหลักการ
4) ขั้นการทดลองประยุกต์หลักการนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
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2.8 การเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือนับว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสทางานร่ วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาเร็ จ
ร่ วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรี ยนแบบร่ วมมือมิใช่เป็ นเพียงจัดให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ นกลุ่ม เช่น ทารายงาน
ทากิ จกรรมประดิ ษฐ์หรื อสร้างชิ้นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบตั ิการทดลองแล้ว ผูส้ อนทาหน้าที่
สรุ ป ความรู ้ ด้วยตนเองเท่ านั้น แต่ผูส้ อนจะต้องพยายามใช้ก ลยุท ธ์ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ก ระบวนการ
ประมวลสิ่ งที่ ม าจากการท ากิ จกรรมต่ างๆ จัดระบบความรู ้ ส รุ ป เป็ นองค์ความรู ้ ด้วยตนเองเป็ น
หลักการสาคัญ(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544, น. 15 ) ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือผูส้ อนจะต้อง
เลือกเทคนิ คการจัดการเรี ยนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่ วมกันทา
กิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่ วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความสาเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้
เรี ยนรู ้บ รรลุตามจุดมุ่ งหมายเดี ยวกัน นั่น คือการเรี ยนเป็ นกลุ่ ม หรื อเป็ นที มอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
นัน่ เอง
2.8.1 ความหมายของการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
สาหรับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือได้มีนกั วิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
อาภรณ์ ใจเที่ยง(2550, น. 121) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหรื อแบบมีส่วน
ร่ วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันทางาน
กลุ่ ม ด้วยความตั้งใจและเต็ม ใจรั บ ผิ ดชอบในบทบาทหน้าที่ ในกลุ่ ม ของตน ทาให้งานของกลุ่ม
ดาเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้
Slavin(1987, pp. 7-13) ได้ใ ห้ความหมายของการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อว่า หมายถึ ง วิ ธี ก าร
จัดการเรี ยนการสอนที่ให้นักเรี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทัว่ ไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน
สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรี ยนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่ งที่ได้รับการสอน
และช่วยเพื่อนสมาชิ กให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยมีเป้ าหมายในการ
ทางานร่ วมกัน คือ เป้าหมายของกลุ่ม
ไสว ฟั กขาว(2544, น. 193) กล่าวถึงการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือไว้ว่า เป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนที่แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่ วมกันทั้งในส่ วนตน
และส่วนรวม เพือ่ ให้กลุ่มได้รับความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
จากความหมายของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือข้างต้น สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่ผสู ้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งเป็ นกลุ่ มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้
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ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการทางานร่ วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่ วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย เพือ่ ให้เกิดเป็ นความสาเร็จของกลุ่ม
2.8.2 วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
สาหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ อาภรณ์ ใจเที่ยง(2550, น. 121) ได้
กล่าวว่า ดังนี้
1..เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กทัก ษะกระบวนการกลุ่มได้ฝึกบทบาทหน้า ที่และความ
รับผิดชอบในการทางานกลุ่ม
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดค้นคว้า ทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ การตั้งคาถาม ตอบคาถาม การใช้ภาษาการพูด ฯลฯ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น การมีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น การ
เสี ยสละ การยอมรับกันและกัน การไว้วางใจ การเป็ นผูน้ า ผูต้ าม ฯลฯ
2.8.3 ลักษณะของการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
อาภรณ์ ใจเที่ยง(2550, น. 121) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมแบบร่ วมแรงร่ วมใจว่ามีลกั ษณะ
ดังนี้
1. มีการทางานกลุ่มร่ วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
2. สมาชิกในกลุ่มมีจานวนไม่ควรเกิน 6 คน
3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือกัน
4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
4.1 เป็ นผูน้ ากลุ่ม(Leader)
4.2 เป็ นผูอ้ ธิบาย(Explainer)
4.3 เป็ นผูจ้ ดบันทึก(Recorder)
4.4 เป็ นผูต้ รวจสอบ(Checker)
4.5 เป็ นผูส้ ังเกตการณ์(Observer)
4.6 เป็ นผูใ้ ห้กาลังใจ(Encourager) ฯลฯ
สมาชิ ก ในกลุ่ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ยึ ด หลัก ว่ า “ความส าเร็ จ ของแต่ ล ะคน คื อ
ความสาเร็จของกลุ่ม ความสาเร็จของกลุ่ม คือ ความสาเร็จของทุกคน”
2.8.4 องค์ ประกอบสาคัญของการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ไว้ดงั นี้
จอห์นสัน และจอห์นสัน(Johnson and Johnson,.1987,.pp..13-14) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ที่สาคัญของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ไว้ดงั นี้
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1. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในทางบวก(Positive Interdependence) หมายถึง การที่สมาชิก
ในกลุ่มทางานอย่างมีเป้ าหมายร่ วมกัน มีการทางานร่ วมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ท างานนั้น มี ก ารแบ่ งปั น วัส ดุ อุป กรณ์ ข้อมูล ต่างๆ ในการท างาน ทุ ก คนมี บ ทบาท หน้าที่ และ
ประสบความส าเร็ จร่ วมกัน สมาชิ กในกลุ่มจะมี ความรู ้สึ กว่าตนประสบความส าเร็ จได้ก็ ต่อเมื่ อ
สมาชิ ก ทุ กคนในกลุ่ม ประสบความส าเร็ จด้วย สมาชิ กทุก คนจะได้รับผลประโยชน์ หรื อรางวัล
ผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน เช่น ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกัน ทาให้กลุ่มได้คะแนน 90% แล้วสมาชิก
แต่ละคนจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน เป็ นรางวัล เป็ นต้น
2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน(Face To Face Promotive Interaction) เป็ นการ
ติดต่อสัมพันธ์กนั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน การอธิ บายความรู ้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มฟั ง
เป็ นลักษณะสาคัญของการติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรงของการเรี ยนแบบร่ วมมือ ดังนั้น จึงควรมีการ
แลกเปลี่ยน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เปิ ดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อเลือกในสิ่ งที่
เหมาะสมที่สุด
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน(Individual Accountability) ความรับผิดชอบของ
สมาชิกแต่ละบุคคล เป็ นความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยมีการช่วยเหลือ
ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสาเร็ จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความ
มัน่ ใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็ นรายบุคคล
4. การใช้ทกั ษะระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย(Interdependence and Small
Group Skills) ทักษะระหว่างบุ คคล และทักษะการทางานกลุ่มย่อย นักเรี ยนควรได้รับการฝึ กฝน
ทักษะเหล่านี้ เสี ยก่อน เพราะเป็ นทักษะสาคัญที่จะช่วยให้การทางานกลุ่มประสบผลสาเร็ จนั กเรี ยน
ควรได้รับการฝึ กทักษะในการสื่ อสาร การเป็ นผูน้ า การไว้วางใจผูอ้ ื่น การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา
ครู ควรจัดสถานการณ์ที่จะส่งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และในปี ค.ศ.
1991 จอห์นสัน และ จอห์นสัน ได้เพิ่มองค์ประกอบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือขึ้นอีก 1 องค์ประกอบ
5. กระบวนการกลุ่ม(Group Process) เป็ นกระบวนการทางานที่มีข้ นั ตอนหรื อวิธีการที่จะ
ช่วยให้การดาเนินงานกลุ่มเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัน่ คือ สมาชิกทุกคนต้องทาความเข้าใจใน
เป้ าหมายการท างาน วางแผนปฏิ บัติงานร่ วมกัน ดาเนิ นงานตามแผนตลอดจนประเมิ นผลและ
ปรับปรุ งงาน
องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ทั้ง 5 องค์ประกอบนี้ ต่างมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน ในอันที่ จะช่ วยให้การเรี ยนแบบร่ วมมื อดาเนิ นไปด้วยดี และบรรลุตามเป้ าหมายที่ ก ลุ่ม
กาหนด โดยเฉพาะทักษะทางสังคม ทักษะการทางานกลุ่ มย่อย และกระบวนการกลุ่มซึ่ งจาเป็ นที่
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จะต้องได้รับการฝึ กฝน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู ้ ความเข้าใจและสามารถนาทักษะเหล่านี้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
อาภรณ์ ใจเที่ยง(2550, น. 122) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ไว้วา่ ต้องคานึงถึงองค์ประกอบในการให้ผเู ้ รี ยนทางานกลุ่ม ดังข้อต่อไปนี้
1. มี ก ารพึ่ ง พาอาศัย กัน (Positive Interdependence) หมายถึ ง สมาชิ ก ในกลุ่ ม มี เป้ าหมาย
ร่ วมกัน มีส่วนรับความสาเร็จร่ วมกัน ใช้วสั ดุอุปกรณ์ร่วมกัน มีบทบาทหน้าที่ทุกคนทัว่ กัน ทุกคนมี
ความรู ้สึกว่างานจะสาเร็ จได้ตอ้ งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Face to Face Primitive Interaction)
หมายถึง สมาชิกกลุ่มได้ทากิจกรรมอย่างใกล้ชิด เช่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู ้แก่กนั
ถามคาถาม ตอบคาถามกันและกัน ด้วยความรู ้สึกที่ดีต่อกัน
3. มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิ กแต่ละคน(Individual Accountability) เป็ น
หน้าที่ของผูส้ อนที่จะต้องตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรื อไม่มากน้อย
เพียงใด เช่น การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม สังเกตและบันทึกการทางานกลุ่ม ให้ผเู ้ รี ยนอธิบายสิ่ งที่ตน
เรี ยนรู ้ให้เพื่อนฟัง ทดสอบรายบุคคล เป็ นต้น
4. มีการฝึ กทักษะการช่วยเหลือกันทางานและทักษะการทางานกลุ่มย่อ(Interdependence
and Small Groups Skills) ผูเ้ รี ย นควรได้ฝึ กทัก ษะที่ จ ะช่ วยให้ งานกลุ่ ม ประสบความส าเร็ จ เช่ น
ทักษะการสื่ อสาร การยอมรับและช่วยเหลือกัน การวิจารณ์ ความคิดเห็น โดยไม่วิจารณ์บุคคลการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง การให้ความช่วยเหลือ และการเอาใจใส่ ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การทา
ความรู ้จกั และไว้วางใจผูอ้ ื่น เป็ นต้น
5. มี ก ารฝึ กกระบวนการกลุ่ม (Group Process) สมาชิ กต้องรั บผิดชอบต่อการทางานของ
กลุ่ม ต้องสามารถประเมินการทางานของกลุ่มได้ว่า ประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใด
ต้องแก้ไ ขปั ญ หาที่ ใด และอย่างไร เพื่ อให้ก ารท างานกลุ่ม มี ป ระสิ ท ธิ ภาพดี ก ว่าเดิ มเป็ นการฝึ ก
กระบวนการกลุ่มอย่างเป็ นกระบวนการ
จากองค์ประกอบสาคัญของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ จึงสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
นั้นมีองค์ประกอบ 5 ประการด้วยกัน คือ
1..มี ก ารพึ่ งพาอาศัย ซึ่ งกัน และกัน .โดยสมาชิ ก แต่ ล ะคนมี เป้ าหมายในการท างานกลุ่ ม
ร่ วมกัน ซึ่งจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความสาเร็จของการทางานกลุ่ม
2. มีปฏิสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็ นการให้สมาชิกได้ร่วมกันทางานกลุ่ม
กันอย่างใกล้ชิด โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ด้วยความรู ้สึกที่ดี
ต่อกัน
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3. มี ค วามรั บ ผิดชอบของสมาชิ ก แต่ล ะคน หมายความว่า สมาชิ ก ภายในกลุ่ม แต่ล ะคน
จะต้องมีความรับผิดในการทางาน โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมัน่ ใจ และพร้อมที่จะได้รับ
การทดสอบเป็ นรายบุคคล
4. มีการใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่มย่อย ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะการทางานกลุ่ม
ย่อย นัก เรี ยนควรได้รับการฝึ กฝนทักษะเหล่ านี้ เสี ยก่ อน เพราะเป็ นทักษะส าคัญ ที่ จะช่วยให้การ
ทางานกลุ่มประสบผลสาเร็จ เพื่อให้นกั เรี ยนจะสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. มีการใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางานที่มีข้ นั ตอนหรื อ วิธีการที่จะช่วย
ให้การดาเนิ นงานกลุ่มเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการวางแผนปฏิบตั ิงานและเป้ าหมายในการ
ทางานร่ วมกัน โดยจะต้องดาเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุ งงาน
2.9 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.9.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย(Thai Wisdom) หมายถึง ความสามารถ ทักษะ และเทคนิ คอันเกิดจากการ
สะสมองค์ความรู ้มวลรวมทุกด้านที่ผา่ นกระบวนการสื บทอด ปรับปรุ งพัฒนาและเลือกสรรมาแล้ว
เป็ นอย่างดีในการสร้างผลงาน แก้ปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541 อ้างถึงใน นิพาภรณ์ คงบางพระ, 2542)
วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร(2542) ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู ้ ท้ งั หลายที่ มีการสั่งสม
และถ่ายทอดสื บต่อกันมาของชาติไทย โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู ้ใหม่และ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น (Local Wisdom) หรื อภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้าน หมายถึง พื้ นเพรากฐานของ
ความรู ้ชาวบ้าน ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็ นองค์ความรู ้และ
เทคนิ ค ที่ นามาใช้ในการแก้ปั ญ หาและการตัดสิ นใจซึ่ งได้ รับ การถ่ายทอดและเชื่ อมโยงมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ตั้งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุบ ัน ความต่างกันของภูมิปั ญ ญาไทยและภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น คือภูมิ
ปั ญญาไทย เป็ นองค์ความรู ้และความสามารถโดยส่ วนรวมเป็ นที่ ยอมรับ ในระดับชาติ ส่ วนภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเป็ นองค์ความรู ้และความสามารถระดับท้องถิ่นซึ่ งมีขอบเขตจากัดในแต่ละท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ย่อมมีความสัมพันธ์กนั เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้นถือว่าเป็ นรากฐานหลักแห่งภูมิปัญญาไทย โดยเกิดจากการสื บทอดถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม
ในชุ มชนท้องถิ่นต่างๆ แล้วพัฒนาเลือกสรรปรับปรุ งองค์ความรู ้เหล่านั้นจนเกิ ดทักษะและความ
ชานาญที่สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
ที่จะสื บทอดพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
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สรุ ปได้วา่ ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู ้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ เลือกสรร ปรุ งแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสื บ
ต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสม
กับยุคสมัย
2.9.2 ความสาคัญของภูมิปัญญากับสั งคมไทย
ภูมิปัญญากับสังคมไทยอยู่คู่กนั มาช้านาน ลักษณะของการเกิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ น
องค์ความรู ้ที่ได้มีการสั่งสมมาเป็ นเวลานาน โดยได้รับอิ ทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมและความศรัทธา
ความเชื่อทางศาสนา มีการถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่งสู่อีกรุ่ นหนึ่งในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อใช้ในการดารงชีวิต
การอยู่ร่วมกันของสังคมในท้องถิ่น(วีระพงษ์ แสงชูโต, 2552) ภูมิปัญญาเป็ นการรับใช้คน ชุมชน
สังคมได้ ถ้าขาดภูมิปัญญาเปรี ยบดังการขาดรากของชีวิต
ภูมิ ปั ญญาสร้างความเป็ นปึ กแผ่ น สร้ างความภาคภูมิ ใจ มี ภูมิ ปั ญ ญาที่โดดเด่ น เช่ นด้าน
มรดกทางภาษา มีอกั ษรไทยเป็ นของตนเอง มีวรรณกรรมไทยที่มีความไพเราะด้านอาหารไทยที่ใช้
พืชสมุนไพรที่หาง่ายมีคุณค่า ภูมิปัญญาที่สะท้อนออกมาในงานหัตถกรรมตลอดจนศิลปะดนตรี
เป็ นต้น
ภูมิปัญญาพื้นบ้านสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยัง่ ยืน แสดง
ออกมาในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็ นบ่อเกิดของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม เช่น พฤติกรรมทางจริ ยธรรม
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การไหว้สารพระภูมิ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวกับการทามาหากิน เช่น
การสู่ขวัญข้าว การสู่ ขวัญเรื อ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่นการบรรพชาอุปสมบท
ภู มิ ปั ญ ญาไทยเปลี่ ยนแปลงปรั บปรุ งได้ ตามยุคสมัย เมื่ อกาลเวลาเปลี่ ย นไป เช่ น มี ก าร
ทาลายป่ า คนในชุมชนรวมกันอนุรักษ์ป่า สร้างระเบียบปฏิบตั ิร่วมกันรักษาป่ า ชาวบ้านคิดปลูกป่ า
ทดแทนที่ใช้กินได้ ชักชวนการออมเงิน เกิดกลุ่มที่เกี่ยวกับการออมในหมู่บา้ นซึ่ งภูมิปัญญาต่ างๆ
เหล่านี้เกิดขึ้น ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อีกนัยหนึ่ง “ภูมิปัญญานับว่าเป็ นจุดศูนย์รวม
แห่งความสามัคคีสู่ปวงชน”
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศักราช 2540 อันเป็ นกฎหมายในการปกครอง
ประเทศ ให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาไทย ในมาตราที่เกี่ยวข้องคือ มาตราที่ 46 , 69 , 81 ส่ งผลให้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความเห็นชอบนโยบายส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยใน
การจัดการศึก ษา โดยให้ก ารจัดการศึ ก ษาให้ความรู ้ เกี่ย วกับศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม การกี ฬ า
รวมทั้งภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้
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2.9.3 แนวทางการนาภูมิปัญญาไทยมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
สภาพการศึ ก ษาของประเทศไทยในปั จ จุ บัน มุ่ งเน้น การน าความรู ้ ท างเทคโนโลยีแ ละ
วิทยาการโทรคมนาคมไปใช้ในการศึกษา จึงเป็ นผลให้ตอ้ งเผชิญกับปัญหาในด้านประสิ ทธิภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างจากัด จึงก่อให้เกิดอุปสรรคมากมาย ด้วยเหตุน้ ี แหล่งวิทยาการในท้องถิ่นจึง
เป็ นแหล่งรวบรวมการเปลี่ยนแปลงที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวิตในโรงเรี ยน ดังนั้นแหล่งวิทยาการในท้องถิ่นเป็ นแหล่งความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
จึงเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ายิง่ ที่ครู ควรนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนการสอนได้มากที่สุด ซึ่งได้มีผู ้
เสนอแนวทางไว้ดงั นี้ คือ
ศู น ย์พ ัฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ (2541) ได้ใ ห้
ข้อเสนอแนวคิดเชิงนโยบายของการนาภูมิปัญญาไทยมาใช้เพื่อการเรี ยนการสอนดังนี้
1) ต้องรวบรวม ศึกษา และเก็บรักษาภูมิปัญญาที่เหลืออย่างเร่ งด่วน
2) สนับสนุนการจัดระบบความรู ้ระบบสารสนเทศของผูท้ รงภูมิปัญญา และหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ประสานงาน รวมทั้งการผลิตสื่ อ กระบวนการเผยแพร่ และการใช้สื่อมวลชนในการเผยแพร่
3) สนับสนุนให้ชาวบ้านและชุมชนเป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษา การเก็บรักษาการใช้การ
ถ่ายทอด และจัดการกับงานด้านพันธุกรรมด้วยตนเอง เช่น ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร แพทย์พ้ืนบ้าน
เรื่ องพันธุกรรมที่สูญหายไป เพราะปัจจุบนั ชาวบ้านมีสิทธินอ้ ยมาก ในการเข้าไปจัดการเรื่ องเหล่านี้
4) สนับสนุนให้ผทู ้ รงภูมิปัญญาถ่ายทอดไปสู่ คนใกล้ชิด บุตรหลาน รวมทั้งนักวิชาการที่มี
เวลาเรี ยนรู ้วิถีชีวิต และองค์ความรู ้
5) หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือก
ของตนเอง เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษาและการจัดการทรัพยากร ฯลฯ
6) ปรับปรุ งระบบการศึกษาให้ เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนทั้งในส่ วนของสถาบันการศึกษา
ในส่ วนของชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
7) ปลูกฝังแนวคิดให้เด็ก และเยาวชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
8) สร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรชุมชนทัว่ ประเทศ โดยการรับรองสิ ทธิในการรวมกลุ่ ม
ของคนในชุ ม ชน ตลอดจนสนับ สนุ นให้ก ลุ่ ม และองค์ก รเป็ นเครื่ องมื อส่ งเสริ มวัฒ นธรรมและ
ความสัมพันธ์ของคนทุกกลุ่มในชุมชน
9) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีความเข้าใจในคุณค่า และประยุกต์ภูมิปัญญามา
ใช้ในการดาเนินชีวิต
10) สนับสนุนเครื อข่ายระหว่างผูท้ รงภูมิปัญญา บุคคล องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่ วมมือ
และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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11) ยกย่องให้เกียรติ จัดสวัส ดิการ จัดการเรี ยนรู ้ และเครื่ องมื อให้แก่ ผูท้ รงภูมิปั ญญาได้
ทางานเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการเรี ยนการสอนดังนี้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541)
1) ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ จะนาไปสู่ การเรี ยนการสอน ควรเป็ นองค์ความรู ้และ
ประสบการณ์ที่มีส่วนของคุณธรรมจริ ยธรรมสอดแทรกอยูด่ ว้ ย และเป็ นสิ่ งที่สร้างสรรค์ประโยชน์
สุ ขให้แก่ผเู ้ รี ยนและสังคมอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2) กระบวนการการเรี ย นการสอน เป็ นการผสมผสานระหว่ างความรู ้ ส ากลกับ ความรู ้
ท้องถิ่นให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่างเป็ นอิสระ คิดได้หลายมุมและสรุ ปเป็ นความรู ้และประสบการณ์ที่จะใช้
ในการดารงชีวิต
3).การจัด การเรี ยนการสอนอาจจะให้ ค รู เป็ นผู ้ด าเนิ น กิ จ กรรมโดยน าความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของปราชญ์ทอ้ งถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน หรื ออาจให้ปราชญ์ทอ้ งถิ่นเป็ น
ผูด้ าเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนแทนครู ผูส้ อนและทาหน้าที่ประเมินผลด้วย ส่ วนสถานที่เรี ยน
อาจจะเป็ นโรงเรี ยนหรื อให้นกั เรี ยนไปเรี ยนที่บา้ นนักปราชญ์ทอ้ งถิ่น
4) บทบาทของหน่วยงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ควรเห็นความสาคัญใน
คุณ ค่ าของภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น และตระหนัก ในตนเองว่ าไม่ใช่ ผูท้ ี่ จะรู ้อะไรหมดทุก อย่างแต่เป็ น
ผูส้ ร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ และควรนาผูร้ ู ้ในท้องถิ่นหรื อปราชญ์ทอ้ งถิ่นมาร่ วมพัฒนาหลักสูตร
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ การนาภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ซึ่งกระบวนการเรี ยนรู ้ควรเป็ นการผสมผสานระหว่างความรู ้สากลกับความรู ้ทอ้ งถิ่นให้ผเู ้ รี ยนได้คิด
อย่างเป็ นอิสระ คิดได้หลายมุมและสรุ ปเป็ นความรู ้และประสบการณ์ที่จะใช้ในการดารงชีวิต
3. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3.1 ความสาคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
รุ่ ง ฟ้ า จัน ท์ จ ารุ ภ รณ์ ( 2555,.น. 9-2 ถึ ง 9-3).ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไว้ดงั นี้
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ที่ ควรส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ฝึ กฝนและพัฒนาให้เกิ ดขึ้นในตัวนักเรี ยน ประกอบด้วยการ
แก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ การให้ เหตุ ผ ลทางคณิ ตศาสตร์ การสื่ อ สาร การสื่ อ ความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ และความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ท าง
คณิตศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครู จะต้องมี
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ความรู ้และความเข้าใจแนวคิ ดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และแนวการประเมินผลที่
คานึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนเป็ นอย่างดี
แนวทางหนึ่ งในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เสริ ม สร้ า งทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ก็คือ การจัดกิจกรรมการเรี ย นรู ้ผ่านการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งเป็ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ของนักเรี ยน นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตามขั้นตอน
และกระบวนการแก้ปัญหา ได้สารวจ สื บสวน สร้างข้อความคาดการณ์ อธิบาย และตัดสิ นข้อสรุ ป
ในกรณี ทวั่ ไปด้วยตนเอง สาหรับการประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรบูราณาการทั้งการประเมินความรู ้
ความเข้าใจในเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ และการประเมินผลทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เข้า
ด้วยกัน ซึ่งมีหลักการที่สาคัญคือ การใช้แบบทดสอบที่มีลกั ษณะคาถามแบบเจาะลึกแนวคิด กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรี ยน การใช้การสังเกตและการใช้คาถามกระตุน้
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มในนักเรี ยนเขียนอนุทินเพื่อสะท้อนกระบวนการคิด
ของตนเอง และการใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่เป็ นระบบและชัด เจนทั้งการให้คะแนนแบบวิเคราะห์
และการให้คะแนนแบบองค์รวม
4.2 แนวคิดเกีย่ วกับทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร์
รุ่ ง ฟ้ า จัน ท์ จ ารุ ภ รณ์ (2555,.น. 9-4 ถึ ง 9-6) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไว้ดงั นี้
4.2.1 การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่
ไปใช้ในการค้น หาค าตอบของปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งกระบวนการแก้ปั ญ หาที่ ย อมรับ และ
น ามาใช้ก ารอย่างแพร่ ห ลาย คื อ กระบวนการแก้ปั ญ หาตามแนวคิ ด ของโพลยา ประกอบด้ ว ย
ขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ซึ่ งได้แก่ (1) ขั้นทาความเข้าใจปั ญหา (2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา (3) ขั้น
ดาเนิ นการตามแผน และ (4) ขั้นตรวจสอบผล ในขณะที่ กลยุท ธ์ในการแก้ปัญหาที่ เป็ นเครื่ องมื อ
สาคัญและสามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้ดีและพบบ่อยในคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ (1) การค้นหาแบบรู ป
(2) การสร้ างตาราง (3) การเขียนภาพหรื อแผนภาพ (4) การแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด (5) การ
คาดเดาและตรวจสอบ (6) การทางานแบบย้อนกลับ (7) การเขียนสมการ (8) การเปลี่ยนมุมมอง
(9) การแบ่งเป็ นปัญหาย่อย (10) การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ และ (11) การให้เหตุผลทางอ้อม
4.2.2 การให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่
ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์หรื อความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริ ง/ข้อความ/แนวคิด/
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สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรื อการเชื่อมโยงเพื่อทาให้เกิดข้อเท็จจริ ง
หรื อสถานการณ์ใหม่ ซึ่งรู ปแบบของการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์มี 3 แบบ คือ (1) การให้เหตุผล
แบบสหัชญาณ (2) การให้เหตุผลแบบอุปนัย และ (3) การให้เหตุผลแบบนิรนัย
4.2.3 การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับ
สาร โดยนาเสนอผ่านช่องทางการสื่ อสารต่างๆ ได้แก่ การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และ
การแสดงท่าทาง โดยอาจไม่ใช้สื่อหรื อใช้สื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วารสาร หรื อ
สิ่ งตีพิมพ์ต่างๆ และอินเตอร์เน็ต ในขณะที่การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนาเสนอ เป็ น
กระบวนการสื่ อสารที่มีลกั ษณะพิเศษโดยมีการใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ
ฟั ง ก์ชัน และแบบจาลอง เป็ นต้น มาช่ วยในการสื่ อสารที่ น อกจากการสื่ อ สารผ่านช่ อ งทางการ
สื่ อ สาร การฟั ง การพู ด การอ่าน การเขีย น การดู และการแสดงท่ าทาง การสื่ อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอจะมี ประสิ ท ธิ ภาพ ถ้าการสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการ
นาเสนอนั้นมีจุดมุ่งหมาย เนื้ อหาของแนวคิด ความคิดเห็นหรื อกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
รู ปแบบของการสื่ อความหมายหรื อการนาเสนอที่ชดั เจน ตลอดจนครู เพื่อนนักเรี ยน หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
มี เจตนาที่ จะรับ ข่ าวสารและมี ป ฏิ สั มพัน ธ์ซ่ ึ งกัน และกัน กิ จ กรรมที่ ครู ส ามารถน ามาใช้ในการ
เสริ มสร้างการสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนาเสนอ ได้แก่ (1) การสื บสวนสอบสวน
(2) การเขียนอนุทิน (3) การเขียนรายงาน และ (4) การเขียนโปสเตอร์
4.2.4 การเชื่ อ มโยงทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง กระบวนการที่ ต้องอาศัย การคิ ด
วิเคราะห์ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการนาความรู ้ เนื้ อหาสาระ และหลักการทางคณิ ตศาสตร์
มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างความรู ้และทักษะและกระบวนการที่มีในเนื้ อหา
คณิ ตศาสตร์ กับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหาและการเรี ยนรู ้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรื อ
สมบูรณ์ข้ ึน การเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์อาจจาแนกตามลักษณะการเชื่อมโยงได้เป็ น 2 แบบได้แก่
(1) การเชื่ อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ (2) การเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กับศาสตร์ อื่น
กิ จกรรมที่ ค รู ส ามารถน ามาใช้ใ นการเสริ มสร้างการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ก็ คื อ การจัดท า
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ นักเรี ยนได้มีก ารเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ในการสร้าง
ผลงานและการแก้ปัญหาของตน
4.5.5 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ หมายถึ ง กระบวนการคิดที่ อาศัยความรู ้พ้ื นฐาน
จินตนาการและวิจารณญาณในการพัฒนาหรื อคิดค้นองค์ความรู ้หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่า
และเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่ งองค์ประกอบสาคัญที่นาไปสู่ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ได้แก่ (1) ความคิ ดคล่ อง (2) ความคิ ดยืดหยุ่น (3) ความคิ ดริ เริ่ ม และ (4) ความคิ ดละเอี ย ดลออ
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สาหรับขั้นตอนการพัฒนาความคิดของนักเรี ยนเพื่อนาไปสู่ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) คิดกาหนดปัญหาให้ชดั เจน (2) คิดหาคาตอบที่หลากหลาย
(3) คิดพิจารณา ไตร่ ตรอง วิเคราะห์อย่างถี่ถว้ น รอบคอบและสมเหตุสมผล และ (4) ตัดสิ นใจ ซึ่ ง
กิ จกรรมที่ ค รู ส ามารถน ามาใช้ในการเสริ ม สร้ างความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ได้แก่ การแก้ปั ญ หา
ปลายเปิ ด และการตั้งปัญหา
สาหรับในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สนใจในการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยการคิด
วิเคราะห์ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการนาความรู ้ เนื้ อหาสาระ และหลักการทางคณิ ตศาสตร์
มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างความรู ้และทักษะและกระบวนการที่มีในเนื้ อหา
คณิ ตศาสตร์ กับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหาและการเรี ยนรู ้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรื อ
สมบูรณ์ข้ ึน ซึ่งการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์อาจจะเป็ นการเชื่ อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์
หรื อการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น และการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ในในชีวิตประจาวัน โดย
ครู ส ามารถใช้ก ารจัดท าโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ นัก เรี ยนได้มี ก ารเชื่ อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการสร้างผลงานและการแก้ปัญหาที่ตนสนใจ เพื่ อพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ต่อไป
4. ความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
4.1 ความหมายการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
สภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่ งสหรัฐอเมริ กา(The National Council of Teacher of Mathematics
(NCTM), 2000) ได้ให้ความหมายของ ทักษะการเชื่ อมโยงว่าเป็ นการผสมผสานแนวคิดที่มีความ
เกี่ยวข้องกันให้รวมเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การเชื่อมโยงภายในวิชา เป็ นการนาเนื้ อหาภายในวิชาเดียวกันไปสัมพันธ์กนั ให้ผเู ้ รี ยนได้
ประยุกต์ความรู ้และทักษะไปใช้ในชี วิตจริ ง ช่วยนักเรี ยนให้ทาความเข้าใจถึงความแตกต่างของ
เนื้อหาวิชารวมทั้งพีชคณิ ต เรขาคณิต และตรี โกณมิติ ซึ่งจะทาให้การเรี ยนของผูเ้ รี ยนมีความหมาย
2. การเชื่อมโยงระหว่างวิชา เป็ นการรวมศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป ภายใต้หัวเรื่ องที่
เกี่ยวข้องให้มาสัมพันธ์กัน เช่ น วิชาคณิ ตศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม กีฬ าหรื อ
ศิลปะ เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้ ความเข้าใจและทักษะวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้งและตรงกับสภาพชีวิตจริ ง
สรุ ป ว่า ความหมายของการเชื่ อมโยงตามแนวคิดของสภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่ งชาติ ของ
สหรัฐอเมริ กา คล้ายกับมาตรฐาน ค 6.1 ของการจัดสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
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หลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน.พุ ท ธศัก ราช.2551.ของประเทศไทยซึ่ งกล่ า วว่ า นั ก เรี ยนมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์
อื่นๆ ได้
อุษาวดี จันทรสนธิ(2543, น. 4-5) กล่าวว่า ทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์วา่ มี 2 รู ปแบบ
คือ 1) การสร้างแบบจาลองเชื่ อมโยงระหว่างปั ญหาในสิ่ งแวดล้อมหรื อปั ญหาในวิชาคณิ ตศาสตร์
หัวข้ออื่นๆ กับตัวแทนเชิงคณิ ตศาสตร์ของปัญหา 2) การเชื่อมโยงระหว่างตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์
ของปั ญหาที่ สมนัยกันและระหว่างกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั นี้ นักเรี ยนที่ สามารถประยุกต์
ระหว่างตัวแบบที่ต่างกันซึ งแทนปั ญหาเดียวกัน หรื อแทนมโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ เดียวกันย่อม
เกิดพัฒนากระบวนการคิดในการเชื่อโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ และมีกระบวนการคิดแบบยึด
หยุ่นที่จะค้นหาวิธีแก้ปั ญหาที่หลากหลาย ผลที่ตามมาคือผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการให้เหตุผลและสื่ อ
ความคิ ดโดยใช้ค ณิ ตศาสตร์ ซาบซึ้ งในความสอดคล้องและความงดงามของคณิ ตศาสตร์ ความ
คงทนในการเรี ยนรู ้และถ่ายโอนความคิดทางคณิ ตศาสตร์ยอ่ มเพิ่มพูนตามไป
โพธิ์ ทิ พ ย์ วัช ระสวัส ดิ์ (2546, น. 8) กล่าวว่า ทัก ษะการเชื่ อมโยงเป็ นกระบวนการสร้ าง
ความสัม พันธ์ ท้ งั ระหว่างสิ่ งของ คนหรื อแนวคิด ซึ่ งการเชื่ อมโยงแนวคิดเป็ นกระบวนการทาง
ปัญหาในการนาสิ่ งต่างๆ เช่น ความรู ้ ประสบการณ์หรื อเหตุการณ์ต้ งั แต่ 2 ขึ้นไปมาเกี่ยวข้องหรื อ
สัมพันธ์กนั
อัมพร.ม้าคนอง(2553,.น..60).กล่าวว่า.การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์หมายถึง ความสามารถ
ของผู ้เรี ย นในการสั ม พัน ธ์ ค วามรู ้ ห รื อ ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ ที่ เรี ย นมากั บ ความรู ้ ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ อื่ น ๆ ที่ ต นพบเห็ น การเชื่ อ มโยงอาจทาได้ห ลากหลาย แต่ ที่ นิ ย มท าในห้ อ งเรี ย น
คณิตศาสตร์มี 3 ประเภท ดังนี้
1. การเชื่ อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์ กับคณิ ตศาสตร์ เป็ นการเชื่ อมโยงเนื้ อหาสาระ องค์
ความรู ้หรื อกระบวนการภายในคณิตศาสตร์
2..การเชื่ อ มโยงระหว่ า งคณิ ตศาสตร์ กั บ ศาสตร์ อื่ น เป็ นการเชื่ อ มโยงความรู ้ ห รื อ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน
3. การเชื่ อ มโยงระหว่า งคณิ ต ศาสตร์ กับ ชี วิ ต ประจาวัน เป็ นการเชื่ อ มโยงความรู ้ ห รื อ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบั สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในชีวิตประจาวัน
จากความหมายของการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้ว่าการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์
เป็ นการนาความรู ้ เนื้ อหาสาระและทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาสัมพันธ์กบั ความรู ้หรื อ
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาใหม่หรื อช่วยในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ผสู ้ อน
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กาหนดขึ้น ซึ่งแบ่งเป็ นการเชื่อมโยงความรู ้ภายในวิชาคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างวิชา
คณิตศาสตร์กบั วิชาอื่นและการเชื่อมโยงความรู ้คณิตศาสตร์กบั ชีวิตประจาวัน
4.2 ความสาคัญของการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
สมาคมครู คณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริ กา กล่าวว่าเหตุผลที่สนับสนุนการเชื่อมโยงวิชาหนึ่ง
กับวิชาอื่นๆ ในการสอน เช่นการเชื่อมโยงในวิชาคณิ ตศาสตร์ กบั วิทยาศาสตร์ และภาษาไทยการ
เชื่อมโยงวิชาคณิ ตศาสตร์กบั วิชาสังคมศึกษา การเชื่อมโยงวิชาคณิ ตศาสตร์กบั วิชาศิลปะ ฯลฯ ก็คือ
สิ่ งที่ เกิ ดในชี วิตประจาวัน ไม่ได้จากัดว่าจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ งโดยเฉพาะ ตัวอย่าง
เช่น การเกิดอุทกภัย ซึ่งเป็ นเหตุการณ์เดียวแต่ก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง เช่น บ้านเรื อนเสี ยหาย
ธุรกิจหยุดชะงัก โรงเรี ยนหรื อสถานที่ทางานต่างๆ ต้องหยุดทางาน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลาย
ประการในการแก้ปั ญ หาต่ างๆ เราจาเป็ นต้องใช้ค วามรู ้ และทัก ษะจากหลายๆ วิช า มาร่ วมกัน
แก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ ง(NCTM., 2000)
กรมวิชาการ(2545, น. 203) กล่าวถึง ประโยชน์ของทักษะการเชื่อมโยงว่าเป็ นการนาความรู ้
ทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ปประยุก ต์ในวิช าชี พ บางอย่างโดยตรง เช่ น การตัด เย็บ เสื้ อผ้า งานคหกรรม
เกี่ยวกับอาหาร งานเกษตร งานออกแบบสร้างหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ รวมถึงการนาคณิ ตศาสตร์ไป
เชื่ อ มโยงกับ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ป ระจาวัน เช่ น การซื้ อขาย การชั่ง การตวง การวัด การค านวณ
ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง การวางแผนการออมเงินไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต
อัมพร ม้าคนอง(2547, น. 101) กล่าวว่า การเชื่อมโยงมีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความหมาย เนื่องจากการเชื่อมโยงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจคณิ ตศาสตร์ที่เรี ยน
ในห้องเรี ยนได้ดีข้ ึน และมองเห็ นความสาคัญของคณิ ตศาสตร์ ในแง่ของการเป็ นเครื่ องมือที่เป็ น
ประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้กบั ศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้
Kennedy & Tipps(1994, pp. 194-200) กล่าวว่า การเชื่อมโยงในวิชาคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยน
จ าเป็ นต้อ งท าการเชื่ อ มโยงระหว่ า งสิ่ ง ที่ เป็ นรู ป ธรรม ได้ แ ก่ รู ป ภาพ ภาพประกอบ แผนผัง
สัญลักษณ์และภาษากับกระบวนการรวมเนื้ อหาและวิธีการต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์เข้าด้วยกันและ
จะต้องรู ้จกั สร้างการเชื่ อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์ กับชี วิตประจาวัน การเชื่ อมโยงควรสร้างให้
เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอในระหว่างการเรี ยนการสอนคือ ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิงานหรื อทากิจกรรมแล้ว
แปลงกิจกรรมเหล่านั้นออกมาเป็ นรู ปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง กราฟและสัญลักษณ์ต่างๆ
การเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ และกับชีวิตจริ งเกิดขึ้นได้มากมาย ครู สามารถให้
นักเรี ยนปฏิ บ ัติงานที่ จะเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ สังคมศึ กษา ศิล ปะ งานคหกรรม
เกี่ยวกับอาหาร และกิจกรรมในวิชาต่างๆ
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ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงถึงวิธีที่ครู จะสร้างการเชื่อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ ต่างๆ
และสังคมรอบตัว ด้วยการให้นกั เรี ยนทาโครงงานที่บางโครงงานอาจให้ร่วมกันทาทั้งชั้น รายบุคคล
หรื อทาโดยกลุ่มย่อย ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น การจดและการบันทึกอุณหภูมิความเร็ วลม
และความดันอากาศ การส่ งมนุ ษ ย์ไปยังดวงจันทร์ การโคจรของดาวเคราะห์ การกาหนดมาตรา
ส่วนและการสร้างระบบโซลาร์เซลล์
ตัวอย่างที่ 2 คณิ ตศาสตร์และสังคมศึกษา เช่น นาฬิกาน้ าและนาฬิกาทราย การสร้างพีระมิด
ในประเทศอี ยิป ต์ การศึ กษาการออกแบบ พรม ถ้วยชาม และตะกร้าที่ ใช้ห ลัก การสมมาตรและ
รู ปทรงลูกบาศก์ของชาวอินเดียวแดงทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของสหรัฐอเมริ กา การแยกประเภทอาชีพ
ต่างๆ เป็ นอาชีพที่มีเครื่ องแบบและไม่มีเครื่ องแบบ เช่น นักวิจยั ผูใ้ ห้บริ การ คนงานโรงงาน ทหาร
และปศุสัตว์
ตัวอย่างที่ 3 คณิ ตศาสตร์กบั ศิลปะ เช่น การวัดของกระดาษรอบจิตรกรรมฝาผนัง หรื อ การ
ตัดกระดาษติ ดภาพของจิ ตรกรทาการแบ่งสเกลในการวาดฉากหลังเวที การวัดและการเตรี ย ม
กระดาษจัดฉากหลังเวที การวาดภาพทิวทัศน์ อ่านและทาตามคาแนะนาจากการพับกระดาษเป็ นรู ป
ต่างๆ ของชาวญี่ปุ่น
ตัวอย่างที่ 4 คณิ ตศาสตร์ และสุ ขภาพ เช่ น การวัดความสู งของนักเรี ยน บันทึ กผลในรู ป
ตารางและกราฟ การหาปริ มาณแคลอรี่ ที่รับเข้า การอ่านฉลากจากรายงานโภชนาการ การวัดระดับ
คลอเรสเตอรอล
ตัวอย่างที่ 5 คณิ ตศาสตร์และการอ่านศิลปะทางภาษา เช่น รู ปแบบของคา หมวดหมู่ของคา
เช่น บอกคาสัมผัส และไม่สัมผัสในโคลง กลอน การมองคาที่สามารถอ่านกลับไปมาได้ (อ่านกลับ
หลังได้) จุดเริ่ มต้นของการวิจยั ในวิชาคณิ ตศาสตร์ คาที่เติมข้างหน้าและคาที่เติมต่อท้ายอ่านงานวิจยั
และงานเขียนทางคณิ ตศาสตร์ที่มีชื่อเสี ยง เลขวิทยาและตัวเลขที่งดงาม ตารางการวิเคราะห์ตดั สิ นใจ
ของจดหมาย
ตัวอย่างที่ 6 คณิ ตศาสตร์ กบั พลศึกษา เช่น การนับจานวนรอบของการกระโดดเชือกการ
ตัดสิ นกีฬาโอลิมปิ กเป็ นการแข่งขันที่มีขนาดใหญ่หรื อไม่ การจัดวางพื้นที่การเล่น การจับเวลา การ
เล่นแข่งขัน
ในปั จ จุ บ ัน วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละโลกในทุ ก วัน นี้ สามารถเชื่ อ มโยงกัน ได้ห ลายวิ ธี จาก
หนังสื อพิ ม พ์และวารสารที่ ป ระกอบด้วยบทความทางธุ รกิ จ กับ ความน่ าจะเป็ น แนวโน้ม ทาง
เศรษฐกิจ ภูมิอากาศและวารสารที่ประกอบด้วยบทความทางธุรกิจกับความน่าจะเป็ น แนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ ภูมิอากาศและข้อมูลวิทยาศาสตร์ ที่ได้ออกประกาศตามบอร์ ดในหัวข้อพิเศษที่สามารถ
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เตรี ยมบทความและรู ป ภาพจากสิ่ งพิ ม พ์เหล่ านี้ ส่ วนใหญ่ ในเรื่ องการเดิ น ทาง เช่ น ท่ าเที ยบเรื อ
สถานี รถไฟ(การสับ รางรถไฟ) และท่าอากาศยาน ล้วนต้องใช้ข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นปั จจัย
สาคัญในการควบคุม ดูแลสถานที่เพื่ออานวยความสะดวก ปั ญหาเกี่ยวกับระบบนิ เวศน์ เช่น การ
กาจัดขยะหรื อมลพิ ษทางรถยนต์และการแผ่รังสี ของโรงงาน ได้ทาให้นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยง
คณิ ตศาสตร์กบั การดารงชีวิตในปั จจุบนั ครู จึงควรสอนโดยบูรณาการคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อื่นๆ
หรื อกับปัญหาในชีวิตจริ งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
จากความสาคัญของการเชื่อมโยง ทาให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายสามารถนา
ความรู ้ทางคณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงและประยุกต์ในการเรี ยนสาขาวิชาอื่นๆ ตลอดจนนาไปเชื่อมโยง
เข้ากับ สถานการณ์ ในชี วิตประจาวัน ซึ่ งจะส่ งผลให้นักเรี ยนเห็นคุ ณค่าและความสาคัญของวิชา
คณิ ตศาสตร์ ครู ผสู ้ อนจะต้องเลือกปัญหาที่ทาให้นกั เรี ยนสามารถฝึ กทักษะการเชื่อมโยงความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ นัก เรี ย นได้พ ัฒ นาความคิดเพื่ อให้เกิ ดความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปั ญ หา นอกจากนี้
ครู ผสู ้ อนจะต้องคอยให้กาลังใจนักเรี ยนและสนับสนุน ความรู ้ความเข้าใจและแนวคิดใหม่ ๆ ที่อาจ
เชื่อมโยงไปยังวิชาอื่นๆ หรื อเชื่อมโยงกับการดาเนินชีวิตของนักเรี ยน
จากความสาคัญของการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้วา่ ความสาคัญของการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ ช่วยทาให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่า และเห็นประโยชน์ของการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เป็ น
การบูรณาการความรู ้เข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์
4.3 มาตรฐานการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
สภาครู ค ณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า(NCTM., 2000, p. 64) ได้ก าหนดมาตรฐานการ
เชื่ อมโยงไว้ดงั นี้ โปรแกรมการสอนตั้งแต่ช้ นั อนุ บาลถึงเกรด 12 มุ่งให้นักเรี ยนสามารถตระหนัก
และใช้การเชื่อมโยงระหว่างความคิดในคณิ ตศาสตร์ เข้าใจการเชื่อมโยงความคิดทางคณิ ตศาสตร์
และนาความรู ้หนึ่งไปสร้างความรู ้ใหม่ได้ ตระหนักและประยุกต์คณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ
ปานทอง กุลนาถศิริ(2546, น. 17) กล่าวว่า มาตรฐานการเชื่ อมโยงที่ สภาครู คณิ ตศาสตร์
แห่ ง ชาติ ข องสหรั ฐอเมริ ก า ได้จดั ทาและพิ ม พ์เผยแพร่ เอกสารมาตรฐานและการวัดผลที่ ชื่ อว่า
มาตรฐานหลัก สู ต รและการประเมิ น ผลวิช าคณิ ต ศาสตร์ ศึ ก ษา(The Curriculum and Evaluation
Standards for School Mathematics) ในปี ค.ศ. 1989 ไว้ดงั นี้
มาตรฐานที่ 9 การเชื่ อ มโยง ส าหรั บ โปรแกรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ค วรจัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู ้ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนได้รู้และ
เข้าใจคณิตศาสตร์และเพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนมีความสามารถ ดังนี้
1.ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการเชื่ อ มโยงและสามารถเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู ้ ต่ างๆ
ตลอดจนแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได้
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2. สามารถเข้าใจถึงวิธีการที่จะสร้างแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู ้
เพื่อให้ได้ความรู ้ใหม่ได้
3. ขยายความรู ้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ตลอดจนสามารถนาความรู ้ทางคณิตศาสตร์ไปช่วย
การพิจารณายุทธวิธีต่างๆ ได้
4. สามารถระลึกถึงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้ว และสามารถนาความรู ้
เหล่านั้นมาใช้เชื่อมโยงในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และวิชาอื่นๆ ได้
กรมวิชาการ(2545, น. 10-14) กาหนดให้ทกั ษะและกระบวนการเชื่ อมโยงเป็ นมาตรฐาน
หนึ่ งในสาระการเรี ย นรู ้เรื่ องทัก ษะกระบวนการที่ มุ่ งหวัง ให้ เกิ ดขึ้ น กับ ผู เ้ รี ย นเมื่ อจบหลัก สู ต ร
การศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ทุกระดับ โดยระบุไว้ว่าผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เป็ นประเทศผูน้ าของโลกปัจจุบนั ได้กาหนดให้ผเู ้ รี ยนมี
มาตรฐานด้านทักษะและกระบวนการเชื่ อมโยงไว้เช่นกัน โดยกาหนดสิ่ งที่ ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไว้ 3 ประการ คือ
1. ผูเ้ รี ยนตระหนักและสามารถเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างคณิ ตศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์ได้
2. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจสามารถเชื่ อมโยงวิธีการ แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ มาทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งได้อย่างเป็ นระบบ
3. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู ้คณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ ได้
มาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.-3)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 25) กล่าวไว้ดงั นี้
1..สามารถน าความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไ ปเชื่ อ มโยงในการเรี ย นรู ้ เนื้ อ หาต่ า งๆ.ในวิ ช า
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ ได้
2. สามารถนาความรู ้และทักษะที่ได้จากการเรี ยนไปประยุกต์ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ และใน
ชีวิตประจาวันได้
จากมาตรฐานการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้ว่า เป็ นการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
เรื่ องต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และการนา
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับสิ่ งต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้อย่างเป็ น
ระบบ
4.4 แบบของการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ(2547, น. 50) กล่าวถึงลักษณะการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์
ว่าเป็ นไปได้หลายลักษณะดังนี้
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1. การเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการสร้างสูตร การหาพื้นที่ของ
รู ปสามเหลี่ยม ต้องเชื่ อมโยงกับความรู ้เดิมเรื่ องพื้นที่ ของรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าใน 2 ประเด็น คือ รู ป
สามเหลี่ยมเป็ นครึ่ งหนึ่ งของรู ปสี่ เหลี่ยมและพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า คือ ความกว้างคูณความยาว
ดังนั้น สู ตรการหาพื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยมคือ 12  สูง  ฐาน

2. การเชื่อมโยงระหว่างเรื่ องราวต่างๆ ของคณิ ตศาสตร์ เช่น การลบเป็ นการดาเนินการตรง
ข้ามของการบวก การคูณเป็ นการบวกซ้ าๆ การคูณและการหารเป็ นการดาเนินการตรงกันข้าม ร้อย
ละสัมพันธ์กบั เศษส่วน การวัดสัมพันธ์กบั เรขาคณิต
3. การเชื่อมโยงแบบจาลองหลายๆ แบบสู่ ความคิดรวบยอดเดี ยวกัน เช่น การให้นักเรี ยน
สร้างหน่วยการวัดที่ไม่เป็ นมาตรฐานตามความต้องการของตนเอง ก็จะได้หน่วยที่ไม่เป็ นมาตรฐาน
หลายๆ ลัก ษณะ แต่ ทุ ก หน่ วยน าไปสู่ ค วามคิ ด รวบยอดเดี ย วกัน ว่าเป็ นหน่ วยการวัด ที่ ไ ม่ เป็ น
มาตรฐาน
4. การเชื่ อมโยงความคิดรวบยอดไปสู่ วิธีคิดคานวณ เช่น ในการเรี ยนรู ้เรื่ องหน่วยการวัด
เด็กต้องเกิดความคิดรวบยอดว่าจานวนต่างๆ จะมาบวกลบกันได้ตอ้ งมีหน่วยการวัดเดียวกัน ดังนั้น
ถ้าหากจานวนเหล่านั้นมีหน่วยต่างกันจึงต้องมีการเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อน
5. การเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ชีวิตประจาวันและคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ การเรี ยนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ โดยการกาหนดเป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้เป็ นวิถีทางหนึ่ ง ที่สนับสนุ นส่ งเสริ มการ
เชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กับ ชี วิตประจาวัน การก าหนดหน่ วยการเรี ยนรู ้เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ศึ กษา
สารวจ สื บค้น เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่ตนสนใจ ได้มีโอกาสแสดงความคิดริ เริ่ ม ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
ในขณะเดีย วกัน ยังคงเรี ย นรู ้ค ณิ ตศาสตร์ ด้วย หน่ วยการเรี ยนรู ้ อาจเป็ นหน่ วยการเรี ย นรู ้ในวิชา
คณิตศาสตร์เอง หรื อเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้กลางที่คณิตศาสตร์เรี ยนรู ้ร่วมด้วยกับวิชาอื่นๆ ก็ได้
เทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ (2547, น. 38) ได้กล่าวถึงการเชื่ อมโยงระหว่างรู ปสมมาตร และ
ประวัติ ศ าสตร์ ว่า ที่ ผ่า นมามี ก ารน าเอาวัฒ นธรรมจากที่ ต่ างๆ มาเป็ นต้น แบบในการผลิ ต และ
ออกแบบสิ่ งประดับตกแต่งต่างๆ หรื อเป็ นภาพสัญลักษณ์ของพิธีการหรื อสัญลักษณ์ทางศาสนา ซึ่ ง
หลายอย่างที่กล่าวมาเป็ นคณิ ตศาสตร์โดยธรรมชาติ มีภาพที่สร้างมาจากการสะท้อนและการหมุน
ภาพบนระนาบ ดังนั้น ประวัติศ าสตร์ และการผสมผสานทางศิ ล ปะ ทาให้นัก เรี ย นได้ศึ ก ษาการ
สะท้อนและการหมุนภาพบนระนาบได้เช่นเดียวกับมโนมิติของรู ปสมมาตร การศึกษารู ปสมมาตร
เพื่อให้เชื่อมโยงกับศิลปะและประวัติศาสตร์ ส่ งเสริ มความเข้าใจในการสร้างภาพบนระนาบและ
แสดงโครงสร้างพื้นฐานของพีชคณิตและเรขาคณิต
สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2551, น. 99) ได้ก ล่ า วว่ า การ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ อาจจาแนกตามลักษณะของการเชื่อมโยงได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
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1. การเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการนาความรู ้และทักษะ/กระบวนการ
ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ไปสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ทาให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี
หรื อกะทัดรัดขึ้น และทาให้การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์มีความหมายสาหรับนักเรี ยนมากขึ้น
2. การเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กับศาสตร์ อื่นๆ เป็ นการนาความรู ้และทักษะ/การบวนการ
ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกับเนื้ อหา และความรู ้ของศาสตร์ อื่นๆ
เช่น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น ทาให้การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น่าสนใจ มี
ความหมาย และนักเรี ยนเห็นความสาคัญของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์มีบทบาทสาคัญต่อ
ศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์
การจาแนกในแต่ละลักษณะข้างต้นได้รวมเอาการนาความรู ้และทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้กบั สถานการณ์ในชีวิตจริ งด้วย
สรุ ปได้ว่า แบบการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ จาแนกได้เป็ น 2 แบบ คือ 1. การเชื่ อมโยง
ความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ 2. การเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์อื่น โดยสามารถนามาใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้ดว้ ย ทาให้เกิดเป็ นการผสมผสานแนวคิดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
4.5 การสอนคณิตศาสตร์ โดยการเชื่ อมโยง
การสอนคณิตศาสตร์โดยการเชื่อมโยงได้มีผกู ้ ล่าวถึงแตกต่างกัน ดังนี้
สภาครู ค ณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ของสหรั ฐ อเมริ ก า(The National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM.), 2000) ได้กล่าวว่า การเชื่ อมโยงวิชาหนึ่ งเข้ากับวิชาอื่นๆ ในการสอน เช่น
การเชื่อมโยงวิชาคณิ ตศาสตร์กบั วิทยาศาสตร์และภาษาไทย การเชื่อมโยงวิชาคณิ ตศาสตร์กบั สังคม
การเชื่ อมโยงวิชาคณิ ตศาสตร์ กับศิลปะ ฯลฯ เหตุผลที่สนับสนุ นวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกันในการ
สอน มี ดังต่ อไปนี้ คื อสิ่ งที่ เกิ ดขึ้น ในชี วิตจริ งไม่ ได้จากัดว่าจะเกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ ง
โดยเฉพาะ เราจาเป็ นจะต้องใช้ค วามรู ้และทัก ษะจากหลายๆ.สาขาวิช ามาร่ วมกัน แก้ปั ญ หาใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ ง
การจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์
ต่างๆ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย การเรี ยนการสอนในวิชาคณิ ตศาสตร์ไม่จาเป็ นว่าความคิด
รวบยอดจะต้องแยกความคิดรวบยอดในวิชาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษา หรื อสังคม
ศึกษาเนื้ อหาและกระบวนการเรี ยนในวิชาหนึ่ งอาจช่วยให้นักเรี ยนมีความเข้าใจในวิชาอื่นดีข้ ึนได้
การสอนที่สัมพันธ์เชื่ อมโยงความคิดรวบยอดหลายๆ สาขาเข้าด้วยกันมีประโยชน์หลายอย่าง ที่
สาคัญที่สุดคือช่วยให้เกิดการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ (Transfer Learning) สิ่ งที่ เรี ยนเข้ากับชี วิตจริ งได้
และในทางกลับ กัน ก็จะสามารถเชื่ อมโยงเรื่ องจริ งภายนอกห้องเรี ยนเข้ากับ สิ่ งที่ เรี ยนได้ ทาให้
นักเรี ยนเข้าใจได้วา่ สิ่ งที่ตนเรี ยนมีประโยชน์หรื อพร้อมที่จะนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ งได้
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หลักสู ตรการเรี ยนการสอนแบบเชื่ อมโยงมีประโยชน์ในการขจัดความซ้ าซ้อนของเนื้ อหา
ต่างๆ ในหลักสู ตร ในปั จจุบนั ประสบปั ญหาในเรื่ องความรู ้และข้อมูลต่างๆ นี้ ทาให้การเรี ยนแบบ
สัมพันธ์วิชามีความสาคัญมากกว่าที่ต่างวิชาต่างเพิ่มเนื้ อหาเข้าไปในหลักสู ตรของตน การเรี ยนการ
สอนแบบเชื่ อ มโยงสามารถตอบสนองต่ อ ความสามารถของผูเ้ รี ย นซึ่ งมี ห ลายด้าน เช่ น ภาษา
คณิ ตศาสตร์ การมองพื้นที่ ความคล่องของร่ างกาย การเคลื่อนไหว ดนตรี สังคมหรื อมนุษย์สัมพันธ์
และความรู ้ความเข้าใจตนเอง และสนองตอบต่อความสามารถที่จะแสดงออกและตอบสนองทาง
อารมณ์(Emotional Intelligence)
Kennedy and Tipps(1994, pp. 194-198) กล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของการเชื่ อ มโยงในวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ในการสอนว่า นักเรี ยนจาเป็ นต้องรู ้ จกั สร้ างการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรม
ได้แก่ รู ปภาพ แผนภูมิ แผนภาพ สัญลักษณ์ มโนมติ และความเข้าใจ เนื้ อหาต่างๆ กับกระบวนการ
รวมเนื้ อหาและวิธีการที่หลากหลายรวมกันเป็ นหลักการทางคณิ ตศาสตร์ และจะต้องรู ้จกั สร้างการ
เชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบั ชีวิตจริ ง
การเชื่ อมโยงควรสร้างให้เกิ ดขึ้ นสม่ าเสมอในระหว่างการเรี ยนการสอน การจัดการกับ
เนื้ อหาให้เป็ นรู ปธรรม โดยให้นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิงานหรื อทากิจกรรมแล้วแปลความหมายกิจกรรม
ในแบบของรู ปภาพ แผนภูมิ ตารางข้อมูลกราฟและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ในชั้นเรี ยนเกรด 3 ครู ได้
สอนให้นกั เรี ยนสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง “คุกกี้” กับเศษส่ วน นักเรี ยนในชั้นนั้นได้รู้จกั สร้างการ
เชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบั ชีวิตจริ งด้วยปัญหาการทา “คุกกี้”
จากการสอนคณิ ตศาสตร์โดยการเชื่อมโยงที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า สิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวิต
จริ งไม่ได้จากัดว่าจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ ง แต่ในการดารงชีวิตจาเป็ นจะต้องใช้ความรู ้
และทักษะต่างๆ จากหลายๆ สาขาวิชามาร่ วมกันแก้ปัญหา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ ง การ
จัดการเรี ยนการสอนให้เกิดความสัมพันธ์เ ชื่อมโยงทั้งภายในกลุ่มวิชา ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรี ยน และการดาเนิ นชีวิตจริ งให้เชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ทาให้เกิด
การเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย ที่สาคัญที่สุดช่วยให้เกิดการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ สิ่ งที่เรี ยนเข้ากับชีวิตจริ ง
และพร้อมที่จะนาไปใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ งได้
แนวทางการพัฒนาทักษะ/กระบวนการด้านการเชื่อมโยง สภาครู คณิ ตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริ กา(NCTM., 2000, p. 359) ได้กล่าวถึง บทบาทของครู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อ นัก เรี ย นเกรด 9-12 ว่า มี วิธี ก ารมากมายที่ ค รู ส ามารถช่ วยนัก เรี ย นค้น หาและน ามาซึ่ งการ
เชื่ อมโยงทางวิช าคณิ ตศาสตร์ ปั ญ หานี้ นับ ได้ว่ามี ค วามส าคัญ อย่างยิ่ง เพราะว่า เป็ นไปไม่ไ ด้ที่
นักเรี ยนทาการเชื่อมโยงเองได้ครู จาเป็ นต้องเริ่ มในการบูรณาการแต่ละปั ญหาเพราะวัตถุประสงค์
ของการสอนโดยส่ ว นมากมุ่ ง เน้ น ที่ ข อบเขตเนื้ อ หา มี ก ารจัด หลัก สู ต รแยกออกจากกัน เช่ น
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เรขาคณิต พีชคณิตและสถิติ ครู จาเป็ นต้องพัฒนาความรู ้ความชานาญในการทาการเชื่อมโยงทางวิชา
คณิ ตศาสตร์ และช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความสามารถของพวกเขา และสิ่ งหนึ่ งที่เป็ นส่ วนประกอบ
สาคัญในการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนทาการเชื่อมโยง คือการสร้างบรรยากาศของชั้นเรี ยนให้มี
การเข้าถึงปั ญหาที่เกี่ยวข้องทางคณิ ตศาสตร์ โดยสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการหาคาตอบ
และถ้านักเรี ยนทาผิดไม่ควรบอกว่าผิดแล้วปล่อยให้ผ่านไป ครู ควรจะช่วยให้นักเรี ยนได้พบแก่น
(ข้อ เท็ จ จริ ง ) ของแนวคิ ด ถู ก ต้อ ง ซึ่ งบางที อ าจน าไปสู่ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ และเกิ ด การเชื่ อ มโยงขึ้ น
นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้พิจารณาและเปรี ยบเทียบวิธีการของตนเองกับกลุ่มอื่น แสดงให้เห็น
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
จากความหมายของการสอนคณิ ตศาสตร์โดยการเชื่อมโยง สรุ ปได้ว่า เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่ ท าให้ เกิ ด การเชื่ อ มโยงทั้ง ภายในกลุ่ ม วิ ช าเดี ย วกัน .ต่ า งกลุ่ ม วิ ช าและสั ม พัน ธ์ กับ
ชีวิตประจาวัน ท าให้นักเรี ยนเข้าใจในเนื้ อหาของวิชาคณิ ตศาสตร์ ม ากขึ้น เพื่ อใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหาได้ ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าสิ่ งที่ตนเรี ยนมีคุณค่ามีประโยชน์
4.6 การพัฒนาทักษะการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
สภาครู ค ณิ ต ศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า NCTM.(2000, Evaluation of teaching :
Standard 4 – Mathematical Concepts, Procedures, and Connections อ้างถึงใน นงลักษณ์ แก้วมาลา.
2547, p. 21) กล่าวถึง การเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ว่า ครู มีบทบาทในการพัฒนาความคิดรวบยอด
กระบวนการ และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ดังนี้
1. สาธิตความรู ้ในเรื่ องความคิดรวบยอดและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. นาเสนอคณิ ตศาสตร์ในลักษณะเช่นเดียวกับเครื อข่ายการเชื่อมโยง ความคิดรวบยอดและ
กระบวนการร่ วมกัน
3. เน้นให้เกิดการเชื่ อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์ กับศาสตร์ อื่นๆ และเป็ นการเชื่ อมโยงใน
ชีวิตประจาวัน
4. ร่ วมทากิจกรรมกับนักเรี ยน โดยส่ งเสริ มความเข้าใจในความคิดรวบยอดกระบวนการ
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
5. ร่ วมกันอภิปรายคณิ ตศาสตร์ โดยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดกระบวนการ
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ของนักเรี ยน
กรมวิชาการ(2545, น. 203-205) ระบุว่า องค์ประกอบหลักที่ส่งเสริ มการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงมีดงั นี้
1. มีความคิดรวบยอดทางคณิ ตศาสตร์อย่างเด่นชัดในเรื่ องนั้น
2. มีความในเนื้อหาที่จะนาไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรื องานอื่นๆ ที่ตอ้ งการเป็ นอย่างดี
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3. มีทกั ษะการมองเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างความรู ้และทักษะ/กระบวนการที่มี
ในเนื้อหานั้นกับงานที่เกี่ยวข้องด้วย
4..มีทกั ษะในการสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเชื่ อมโยง
คณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ หรื อคณิตศาสตร์กบั สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
5. มีความเข้าใจในการแปลความหมายของคาตอบที่หาได้จากแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
ว่ามีความเป็ นไปได้หรื อสอดคล้องกับสถานการณ์ น้ ันอย่างสมเหตุสมผลในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้
ผูเ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นาทัก ษะ/กระบวนการเชื่ อมโยงความรู ้ คณิ ตศาสตร์ น้ ันผูส้ อนอาจจัดกิ จกรรมหรื อ
สถานการณ์สอดแทรกในการเรี ยนรู ้อยู่เสมอ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นการนาความรู ้ เนื้ อหาสาระและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ผสู ้ อนกาหนดขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นความ
เชื่ อ มโยงของคณิ ตศาสตร์ กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ .หรื อเป็ นการน าคณิ ตศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
จรรยา ภูอุดม(2545, น. 23-24) กล่าวถึง การคัดเลือกสถานการณ์ ปัญหาเพื่อใช้เป็ นสื่ อใน
การเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับสาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งนับเป็ นแนวทางหนึ่ ง
ในการพัฒนาทักษะกระบวนการเชื่อมโยง ดังนี้
1. เป็ นสถานการณ์ แบบองค์รวม มี ก ารบู รณาการแบบเนื้ อหา เน้น มโนมิ ติห รื อแนวคิ ด
หลักการสอนคณิ ตศาสตร์ที่แยกเป็ นส่ วนๆ ทาให้นักเรี ยนไม่สามารถสร้างมโนมิติที่เป็ นภาพรวม
และน าคณิ ต ศาสตร์ ไ ปใช้ไ ด้ นัก เรี ย นจานวนมากไม่ ส ามารถสร้ างมโนมิ ติ ที่ เป็ นภาพรวมจาก
ส่วนย่อยๆ ได้แต่จะจาเฉพาะลักษณะที่เป็ นส่วนย่อยๆ ในทางตรงกันข้าม เมื่อมโนมิติถูกนาเสนอใน
ลักษณะที่เป็ นภาพรวม นักเรี ยนจะหาวิธีการสร้างความหมายโดยการแยกภาพรวมออกเป็ นส่ วนๆ
เพื่ อ ให้ส ามารถให้เข้า ใจได้ ส่ วนการเน้น มโนมิ ติ ห ลัก ก็ เนื่ อ งมาจากจุ ดประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ ทุ ก
จุดประสงค์ไม่ได้มีความสาคัญเท่ากันหมด บางจุดประสงค์เป็ นเพียงกรณี เฉพาะหรื อเป็ นผลที่ไ ด้
โดยอ้อ มจากการเรี ย นบางจุ ด ประสงค์ นอกจากนี้ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้ น
ความสาคัญทุกจุดประสงค์จะทาให้เวลาที่มีในหลักสู ตรไม่เพียงพอสาหรับจัดกิจกรรมให้นักเรี ยน
ได้คิดอย่างจริ งจัง การจัดบรรยากาศการเรี ยนที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้โดยการกระทา จะต้องเป็ น
บรรยากาศที่อดั แน่นด้วยเนื้ อหา แต่เป็ นการเน้นที่แนวคิดใหม่ๆ จึงต้องมีการวิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจ
ว่าจะเลือกจุดประสงค์ใดที่เป็ นจุดประสงค์หลักสาหรับจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ โดยอาจใช้การ
สร้างแผนผังมโนมิ ติเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ เนื่ องจากแผนผังมโนมิ ติเป็ นระบบการแทน
ความรู ้ที่มีโครงสร้างเป็ นลาดับขั้น มีความสัมพันธ์ที่เชื่ อมโยงกันระหว่างมโนมิติต่างๆ สามารถ
แสดงให้เห็ นถึ งเนื้ อหาที่ ข้ ึนต่อกันอย่างชัดเจน โดยมโนมิติที่เป็ นกรณี ทวั่ ไปที่ สุดจะเป็ นมโนมิ ติ
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หลักส่ วนมโนมิติที่เฉพาะเจาะจงจะเป็ นมโนมิติรอง แผนผังมโนมิติ จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงมโน
มิติหลักและความรู ้พ้นื ฐานได้เป็ นอย่างดี
2. ข้อมูลในสถานการณ์ ส อดคล้องและตรงตามสภาพจริ งในชี วิตประจาวันไม่เป็ นเพี ยง
ข้อมูลที่ แต่งขึ้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามักพบว่านักเรี ยนไม่สามารถนาสิ่ งที่ เรี ยนไปใช้กับ
สถานการณ์จริ งได้ เพราะสถานการณ์ในชีวิตจริ งส่ วนใหญ่มีลกั ษณะซับซ้อนผสมผสานกับเนื้อหา
ต่างๆ มากกว่าที่จะแยกออกเป็ นส่วนๆ ด้วยเหตุน้ ี สถานการณ์ปัญหาที่จะนามาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนจึงมีลกั ษณะแบบองค์รวม มีการบูรณาการของเนื้ อหาและมีความซับซ้อนตรงตาม
ความเป็ นจริ งมากกว่าการแต่งขึ้น การฝึ กให้นกั เรี ยนได้เผชิญกับปัญหาที่สอดคล้องกับชี วิตจริ งย่อม
ทาให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของวิชาคณิ ตศาสตร์ เห็นว่าคณิ ตศาสตร์สัมพันธ์โดยตรงกับชีวิตประจาวัน
และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การให้โอกาสนักเรี ยนได้แก้ปัญหาแบบนี้ จะทาให้นักเรี ยน
สามารถแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนในชีวิตจริ งได้ และเห็นว่าการเรี ยนรู ้ต่อไปอีกเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญยิง่
3. เป็ นสถานการณ์ปัญหาที่อยู่รอบตัวนักเรี ยน เหมาะกับวัย ความสนใจและมีความหมาย
ต่อนักเรี ยน เนื่องจากการใช้สถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจและมีความหมายต่อนักเรี ยน
เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ที่ จ ะผลัก ดัน ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความอยากแก้ปั ญ หาหรื อ การกระท าอัน
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
4..เป็ นสถานการณ์ ที่ ส่ ง เสริ มการส ารวจ การอภิ ป รายและการตัด สิ นใจ เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ที่ส่งเสริ มการสารวจ อภิปรายและตัดสิ นใจ เป็ นสถานการณ์ที่มีประสิ ทธิภาพต่อการเร้า
ให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิดอันเป็ นจุดเริ่ มต้อนของการสารวจอย่างนักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ สถานการณ์ที่
ส่ งเสริ มการสารวจ อภิป รายและการตัดสิ นใจ ยังเป็ นสถานการณ์ ที่ ส่งเสริ มให้เกิดการใช้ระบบ
สัญลักษณ์ ในการสื่ อสาร เกิดปฏิ สัมพันธ์ของสมาชิ กในสังคม ที่ ส าคัญ คื อการใช้ส ถานการณ์ ที่
ส่งเสริ มการสารวจ อภิปรายและการตัดสิ นใจ จะช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของนักเรี ยน
ทางด้านทักษะ/กระบวนการ ทั้งทางด้านการสื่ อสาร การแก้ปัญหา และการให้เหตุผลได้เป็ นอย่างดี
5. เป็ นสถานการณ์ ที่ ท ้าทาย สามารถหาค าตอบได้ห ลายวิ ธี นัก เรี ย นแต่ ล ะคนมี ระดับ
ความรู ้ ทักษะและความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหาแตกต่างกัน การใช้สถานการณ์ปัญหาที่สามารถ
หาคาตอบได้หลายวิธีจึงเอื้อต่อการใช้วิธีการของนักเรี ยนในการหาคาตอบ ซึ่ งจะส่ งเสริ มการคิด
และอภิปรายของนักเรี ยนประกอบกับปั ญหาในชี วิตประจาวันส่ วนใหญ่จะเป็ นปั ญหาที่สามารถ
แก้ไขได้หลายวิธี ดังนั้นการใช้สถานการณ์ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้หลายวิธีจึงส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและสอดคล้องกับความเป็ นจริ งได้มากขึ้น นอกจากนี้ การแก้ปัญหา
เพียงไม่กี่ปัญหา แต่มีวิธีการแก้ที่หลากหลาย เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์กว่าการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหา
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แต่ใช้วิธีการเดียวกัน เนื่ องจากการใช้เพียงวิธีเดียวมีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดความล้มเหลวในการ
แก้ปัญหาของนักเรี ยน
ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนได้พฒ
ั นาทักษะ/กระบวนการเชื่ อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์
นั้น ผูส้ อนอาจจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ปัญหาสอดแทรกในการเรี ยนรู ้อยู่เสมอ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
เห็นการนาความรู ้ เนื้ อหาสาระและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาใหม่
หรื อนาความรู ้และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ ในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาใหม่หรื อนาความรู ้และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ ที่ผสู ้ อนกาหนดขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นความ
เชื่อมโยงของคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ หรื อเห็นการนาคณิ ตศาสตร์ไปเชื่อมโยงในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีการปฏิบตั ิจริ ง และมีทกั ษะกระบวนการเชื่อมโยงความรู ้ ผูส้ อนอาจมอบหมาย
งานหรื อกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น แล้วนาเสนองานต่อ
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนให้มี การอภิ ป รายและหาข้อสรุ ปร่ วมกัน ดังตัวอย่างการเชื่ อมโยงสถานการณ์
ปัญหา ต่อไปนี้(กรมวิชาการ, 2545, น. 204 – 205)
บริ ษทั ก่อสร้างดารงต้องการเช่าที่ดินขนาด 2 ไร่ จานวน 1 แปลง สาหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง
ในราคาประหยัด และมีผนู ้ าที่ดินมาเสนอให้เช่า 2 รายดังนี้
นายบุญ เสนอที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน คิดราคาค่าเช่าที่ดินทั้งแปลงเดือนละ 7,000 บาท
นายล้วน เสนอที่ดิน 5 ไร่ 3 งาน แปลงที่ดินให้เช่าได้โดยคิดค่าเช่าตารางวาละ 100 บาท
ต่อปี
ถ้านักเรี ยนเป็ นเจ้าของบริ ษทั ก่อสร้างดารง นักเรี ยนจะเช่าที่ดินของใคร เพราะเหตุใด
จากสถานการณ์ ปั ญ หาข้างต้น จะเห็ น ว่าผูเ้ รี ย นต้อ งใช้ค วามรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ในการ
คานวณค่าเช่าที่ดิน ต้องคานวณถึงราคาที่ตอ้ งการประหยัด ต้องใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจการ
นาเสนอเฉพาะคาตอบจากการคานวณของผูเ้ รี ยนไม่ใช่สิ่งสาคัญสุด ผูส้ อนจะต้องให้ความสาคัญต่อ
แนวคิดและเหตุผลของผูเ้ รี ยนแต่ละคนประกอบด้วย
ตัวอย่างคาตอบและเหตุผลของนักเรี ยนอาจเป็ นดังนี้
ด.ช.ก่อ ตอบว่า ควรเช่าที่ดินของนายบุญ ซึ่งมีค่าเช่าจ่ายปี ละ 84,000 บาท
(7,000  12 = 84,000) และได้ที่ดินมากกว่าที่กาหนดไว้อีก 1 งาน
ด.ญ.นิตยา ตอบว่า ควรเช่าที่ดินของนางล้วน ซึ่งคิดค่าเช่า 2 ไร่
หรื อ 800 ตารางวา เป็ นเงิน 80,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็ นราคาเช่า
ที่ถูกกว่าเช่าที่ดินของนายบุญ
ด.ญ.นุช ตอบว่า ควรเช่าที่ดินของนายบุญ ซึ่งเมื่อคิดค่าเช่าเป็ นตารางวาต่อปี แล้ว
12
จะจ่ายเพียงตารางวาละ 93 บาท (7000
900  93) ซึ่งถูกว่าค่าเช่าที่ดิน ของนางล้วน
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ผูส้ อนอาจเปิ ดประเด็นให้ผเู ้ รี ยนได้มีการอภิปรายต่อในเรื่ องนี้ได้อีกในประเด็นที่ว่าในชีวิต
จริ งแล้วก่ อนตัดสิ นใจลงทุนท ากิจการใด ผูล้ งทุนจะไม่พิจารณาเฉพาะค่าเช่าเพียงอย่างเดียวต้อง
พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น สภาพแวดล้อม ความสะดวกในการเข้าออก ที่อยู่ที่ใกล้หรื อ
ไกลจากบริ ษ ัท เพี ยงใด ประเด็น เหล่ านี้ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเสริ ม ทัก ษะกระบวนการการให้ เหตุ ผ ล
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยม ในด้านการคิดอย่างถี่ถว้ นรอบคอบ กล้า
แสดงความคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วย
จากความหมายของการพัฒ นาทัก ษะการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้ว่าเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้พฒั นาทักษะการเชื่อมโยง ครู ผสู ้ อนควรบูรณาการเนื้ อหาต่างๆ ภายใน
วิชาคณิ ตศาสตร์เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการนาวิชาคณิ ตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับชีวิตความเป็ นอยู่ประจาวัน ควรจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ปัญหาที่นกั เรี ยนสนใจ ให้
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง เพื่อที่จะได้นาความรู ้เนื้อหาสาระและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้เรี ยนรู ้
เนื้ อหาใหม่ๆ หรื อนามาแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ครู กาหนดขึ้นจะช่วยให้วิชาคณิ ตศาสตร์ น่าสนใจ
มากยิง่ ขึ้น
4.7 การประเมินทักษะการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร(2552, น. 17-23) กล่าวถึ ง การประเมิ น ผลตามสภาพจริ งของวิช า
คณิ ตศาสตร์ เป็ นการประเมินผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การ
บันทึ ก การทดลองและการเก็ บ รวบรวมข้อมูลจากผลงานที่ นัก เรี ย นลงมื อปฏิ บัติจริ ง เพื่ อให้ไ ด้
ข้อมูลที่แสดงถึงสมรรถภาพของนักเรี ยนอย่างเพียงพอ และตรงกับความเป็ นจริ ง การประเมินตาม
สภาพจริ งควรให้ความสาคัญกับทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
นัก เรี ยน ที่ ส อดคล้องกับ คุ ณ ภาพของนัก เรี ยนแต่ ล ะคนตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ ง
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการประเมินผล จาแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. แบบทดสอบ เป็ นเครื่ องมือวัดผลที่ผูส้ อนสร้างขึ้นเพื่อใช้ทดสอบนักเรี ยนประกอบด้วย
แบบทดสอบประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ แบบเลื อ กตอบ แบบถู ก ผิ ด แบบจับ คู่ แบบเติ ม ค า แบบ
เปรี ยบเทียบ แบบเขียนตอบ และแบบแสดงวิธีทา
2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็ นเครื่ องมือวัดผลที่ผูส้ อนและนักเรี ยนอาจมีส่วนร่ วมกัน
กาหนดขอบเขตและเกณฑ์ต่างๆ ในการทางาน ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึ กหัด ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าทางคณิ ตศาสตร์ และการร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แฟ้ มสะสมงานและโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ก็เป็ นภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ที่ผสู ้ อน นักเรี ยนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาจร่ วมกัน
ประเมินผลงานของนักเรี ยนตามความเหมาะสม
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นอกจากนี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยัง ได้น าเสนอวิธี ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ งที่ ผูส้ อน
นักเรี ยนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกันประเมินหรื อนักเรี ยนประเมินตนเอง จากผลงานในรู ปของภาระ
งานที่ ได้รับ มอบหมาย ซึ่ งเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ นัก เรี ยนมี โอกาสใช้ความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และการแสดงออกด้านต่างๆ ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มี ก ารใช้เหตุผล การสื่ อสาร การน าเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ ต่างๆ และมี ความคิ ดสร้างสรรค์
รวมทั้งส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ตระหนักในคุณ ค่าและมี เจตคติ ที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ ตลอดจนฝึ กให้
ทางานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบวินยั มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่ อ มั่น ในตนเอง(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2552, น. 75-125) ภาระงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้และผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ช่วงชั้นหรื อสอดคล้องกับสาระเพิ่มเติม โดยบูรณาการกับสถานการณ์จริ งหรื อกับศาสตร์
อื่นๆ
2. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงออกและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ รวมทั้งใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์งาน
3..เปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ย นได้เรี ย นรู ้ จ ากการค้น พบด้ว ยตนเอง ที่ ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย
4. แสดงถึงความรู ้ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน รวมทั้งความสามารถด้าน
การจัดการและการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
5. ปลูกฝังนักเรี ยนให้มีนิสัยในการทางานที่ดี มีความมุ่งมัน่ พากเพียร พยายาม มีเหตุผล มี
การวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบและมีความรับผิดชอบ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายทางคณิ ตศาสตร์เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีรูปแบบหลากหลาย
ซึ่งแบ่งได้เป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี้
1.แบบฝึ กหัด เป็ นภาระงานที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสทบทวนผลการเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระ
ต่างๆ ที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้ว แบบฝึ กหัดที่มอบหมายให้นกั เรี ยนฝึ กฝน จาแนกได้เป็ นแบบฝึ กหัดในชั้น
เรี ยน แบบฝึ กหัดท้ายเรื่ อง แบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
2..ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นสถานการณ์ หรื อคาถามที่ มีเนื้ อหาสาระกระบวนการหรื อ
ความรู ้ที่นกั เรี ยนไม่คนุ ้ เคยมาก่อนและไม่สามารถหาคาตอบได้ทนั ที การหาคาตอบจะต้องใช้ความรู ้
และประสบการณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ และศาสตร์ อื่นๆ ประกอบกับความสามารถด้านการวิเคราะห์
การสังเคราะห์และการตัดสิ นใจ
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3. การศึกษาค้นคว้าทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นภาระงานที่นกั เรี ยนได้รับมอบหมายให้ศึกษา การ
ค้นคว้า เรี ยบเรี ยงเพื่อให้ได้ความหมายอย่างคลอบคลุ มกับประเด็นที่ตอ้ งการศึกษาและนาเสนอผล
การศึกษาในรู ป แบบต่างๆ.โดยผูส้ อนทาหน้าที่ แนะนาเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้และแนวทางในการ
ค้นคว้า ตลอดจนเป็ นที่ปรึ กษาระหว่างการค้นคว้าด้วยกัน
4. การร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
ลัก ษณะต่ า งๆ เช่ น การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการสาธิ ต การทดลอง การศึ ก ษาส ารวจ และการชม
นิทรรศการหรื อการแสดงผลงาน
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่มอบหมายให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝน อาจจาแนกได้ 3 ประเภท คือ
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะระหว่างเรี ยน ที่ผูส้ อนกาหนดให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งหรื อหลายวิธี เพื่อ
วัดผลการเชื่อมโยง เช่น ให้นักเรี ยนทากิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม ในห้องเรี ยนหรื อนอก
ห้องเรี ยน ให้อธิ บายหรื อแสดงวิธีทาบนกระดานเพื่อให้นักเรี ยนได้คน้ หากฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ดว้ ย
ตนเองโดยการแนะนาของครู ผสู ้ อน
2. แบบฝึ กเสริ มทักษะท้ายเรื่ อง มีลกั ษณะเป็ นการสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ ที่ ผูส้ อนกาหนดให้
นักเรี ยนทาในลักษณะของการบ้านก็ได้ โดยผูส้ อนกาหนดตามความสามารถของนักเรี ยนเพื่อเป็ น
การฝึ กทักษะให้เกิดความแม่นยาและรวดเร็ว
3..แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะท้ายบทเรี ย น เป็ นแบบฝึ กทัก ษะที่ ต้อ งใช้ ค วามรู ้ แ ละวิ ธี ก ารที่
หลากหลายผสานกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู ้ดา้ นต่างๆ หรื อเพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้สึก
ทักษะเพิ่มเติม
การวัด ทัก ษะการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นเป็ นการวัด ความสามารถการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ตามสภาพจริ งเพื่อตรวจสอบดังนี้
1.สามารถเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้เนื้ อหาต่างๆ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยมองปัญหาคณิ ตศาสตร์
ที่กาหนดให้ในภาพรวมก่อนแล้วจึงวิเคราะห์เนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่โจทย์กาหนดให้ว่าตรงกับ
สาระเนื้ อหาหรื อสาระคณิ ตศาสตร์เรื่ องใด มีความสัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงกันในเรื่ องใดและสามารถ
นาไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาคณิ ตศาสตร์อื่นๆ นอกเหนือจากที่โจทย์กาหนดให้ได้
2. สามารถเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั วิชาอื่นๆ โดยสารวจปัญหาและอธิบายผลที่ได้จากการ
เชื่ อ มโยงเนื้ อหาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ก ารให้ เหตุ ผ ลและสร้ างแนวคิ ด ใหม่ ห รื อแนวทางการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ จากการเชื่ อมโยงความรู ้ที่เป็ นพื้ นฐานแนวคิดของคณิ ตศาสตร์ ใน
เรื่ องต่างๆ ได้
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3..น าความรู ้ แ ละทัก ษะการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยการสร้ า ง
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์หรื อปั ญหาใน
ชีวิตประจาวัน
จากความหมายของการประเมินทักษะการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ สรุ ปได้ว่า เป็ นการ
ประเมินผลทักษะการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยน ใช้การประเมินจากความสามารถในการ
เชื่ อมโยงความรู ้ท างคณิ ตศาสตร์ เข้าด้วยกัน เชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ กับศาสตร์ อื่น และการนา
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับการดาเนิ นชีวิตประจาวัน โดยใช้การประเมินจากโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการวัดและการประเมินผลทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นความสามารถทางการเรี ยนหลังจากได้เรี ยนเนื้ อหา
ของวิชาคณิ ตศาสตร์ แล้วนักเรี ยนมีความสามารถเรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด หรื ออาจกล่าวได้ อีกนัย
หนึ่ งว่าเป็ นความสามารถทางสติปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน Wilson (1971, pp. 645-696
อ้า งถึ ง ในอนั น ต์ จัน ทร์ ก วี .2546, น..297-318).ได้ จ าแนกพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ข องวิ ช า
คณิตศาสตร์ทางด้านสติปัญญาไว้ ดังนี้
1. ความรู ้ความจาเกี่ยวกับการคิดคานวณ(Computation) เป็ นความสามารถในการระลึกถึง
สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้วทั้งในด้านข้อเท็จจริ ง ศัพท์ นิยาม ตลอดจนความสามารถในการดาเนินการคิด
โจทย์ปัญ หาอย่างง่ายๆ ไม่ ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ตอ้ งอาศัยการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ รวมถึ งโจทย์ปั ญ หาที่
เหมือนกับตัวอย่างหรื อแบบฝึ กหัดที่เคยทามาแล้ว พฤติกรรมขั้นนี้ยงั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นย่อยๆ คือ
1.1 ความรู ้ ค วามจ าเกี่ ย วกับ ข้อ เท็ จจริ ง (Specific Facts) เป็ นความสามารถที่ จะระลึ ก ถึ ง
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่ได้เรี ยนมาแล้ว ตลอดจนพื้นฐานต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ที่นักเรี ยนสร้างสมการ
เป็ นเวลานานอีกด้วย
1.2 ความรู ้ความจาเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม(Terminology) เป็ นความสามารถในการระลึกถึง
ศัพท์นิยามต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนมาแล้วโดยไม่ตอ้ งอาศัยการคิดคานวณแต่อย่างใดและไม่ตอ้ งการความรู ้
อื่นมาช่วย
1.3 ความรู ้ความจาเกี่ยวกับการใช้กระบวนการคิดคานวณ(Algorithms) เป็ นความสามารถ
ในการใช้ข ้อเท็จจริ ง ศัพ ท์หรื อนิ ย าม และคิดค านวณตามกระบวนการที่ ได้เรี ย นมาแล้ว ในที่ น้ ี
หมายถึงการดาเนิ นการตามลาดับขั้นตอนที่ ครู เคยสอนมาแล้ว เช่น ลาดับขั้นตอนในการหารยาว
ลาดับขั้นตอนการหาตัวคูณร่ วมน้อย หรื อ ตัวหารร่ วมมาก
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2. ความเข้าใจ(Comprehension) เป็ นความสามารถในการนาความรู ้ที่ ได้เรี ยนมาแล้ว มา
สัมพันธ์กบั โจทย์หรื อปัญหาใหม่ ตลอดจนความสามารถในการตีความ แปลความ และขยายความ
ได้ พฤติกรรมขั้นนี้แบ่งออกเป็ น 6 ขั้นย่อย ๆ คือ
2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติ(Concept) เป็ นความสามารถในการนาข้อเท็จจริ ง
ที่มีอยู่มาประมวลเข้าเป็ นมโนมติ มโนมติน้ นั มีความซับซ้อนกว่าข้อเท็จจริ ง ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้
ต่างๆ มาผสมผสานกัน คาถามเกี่ยวกับมโนมติน้ ี ครู จะต้องไม่เคยบอกหรื อสอนมาก่อน เพราะว่าถ้า
เคยบอกมาก่อนแล้วจะกลายเป็ นวัดความรู ้ความจาเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎ และการสรุ ปอ้างอิงเป็ นกรณี ทวั่ ไปทาง
คณิตศาสตร์(Principles Rules and Generalization) เป็ นความสามารถในการนาเอาหลักการ กฎ และ
ความรู ้เกี่ยวกับมโนมติไปสัมพันธ์กบั โจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการแก้ปัญหาโจทย์ได้
2.3 ความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์(Mathematical Structure) คาถาม
ที่วดั พฤติกรรมในขั้นนี้ ต่างจากพฤติ กรรมขั้นความรู ้ความจาเกี่ยวกับศัพท์และนิ ยาม เรามักจะใช้
คาถามเกี่ยวกับศัพท์และนิยามในคณิตศาสตร์มาใช้วดั พฤติกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างทางคณิตศาสตร์
2.4 ความสามารถในการแปลงโจทย์ปัญหา จากรู ปแบบหนึ่งไปยังอีกรู ปแบบหนึ่ง
(Transform Problem Elements From One mode to Another) เป็ นความสามารถในการแปลข้อความ
ที่ กาหนดให้ออกเป็ นข้อความใหม่ห รื อภาษาใหม่ อี กรู ปหนึ่ งซึ่ งมี ความหมายคงเดิ ม เป็ นต้นว่า
เปลี่ยนโจทย์ปัญหาให้อยูใ่ นรู ปสมการ ซึ่งการวัดในขั้นนี้ไม่รวมถึงวิธีการหาคาตอบจากสมการนั้น
2.5 ความสามารถในการดาเนิ นความคิดตามแนวของเหตุผลที่ วางไว้ (Follow a
Line of Reasoning) ความสามารถในการดาเนิ นความคิดตามแนวของเหตุผลเป็ นความสามารถใน
การอ่านและเข้าใจกับข้อความทางคณิ ตศาสตร์ และสามารถบอกได้ว่าผลสรุ ปในแต่ละขั้นมาจาก
เหตุผลใด
2.6 ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหา (Read and Interpret of
Problem) เป็ นความสามารถในการอ่านและตีความจากโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ เพื่อทราบว่าโจทย์
ต้องการอะไร โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้ยงั ขาดส่ วนใดบ้าง รวมทั้งการแปล
ความหมายจากกราฟหรื อข้อมูลทางสถิติตลอดจนการแปลสมการหรื อตัวเลขให้เป็ นรู ปภาพ
3. การนาไปใช้(Application) เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่คล้ายคลึง กับที่เคย
เรี ยนมาแล้ว นั่นคือนักเรี ยนจะต้องผสมผสานความรู ้ความสามารถจากขั้นความรู ้ความจาเกี่ยวกับ
การคิดคานวณและความเข้าใจ ในการนามาใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งจะมีหลายขั้นตอนในการจัดกระทา
เพื่อให้ได้คาตอบออกมา ดังนั้นจึงมี ความจาเป็ นต้องมีการเลื อก การตัดสิ นใจว่าจะทาขั้นตอนใด
ก่อน –หลัง พฤติกรรมขั้นนี้ยงั แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นย่อย คือ
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3.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่คนุ้ เคย(Solve Routine Problem) หรื อ
ปั ญหาที่เคยเรี ยนมาแล้ว พฤติ กรรมขั้นนี้ เป็ นความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่ คล้ายคลึ งแต่
ไม่ใช่ขอ้ เดี ยวกันกับตัวอย่างหรื อแบบฝึ กหัดที่นักเรี ยนเคยทามาแล้ว นักเรี ยนจะต้องอาศัยความรู ้
ความจาเกี่ยวกับการคิดคานวณ และความเข้าใจ มาผสมผสานกันแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา
3.2 ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ(Make Comparison) เป็ นความสามารถใน
การหาความสัมพันธ์ โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่โจทย์ให้มา 2 ชุด ในการแก้ปัญหาอาจจะ ต้องใช้
วิธีการคิดคานวณ และความเข้าใจ แล้วจึงนามาเปรี ยบเทียบเพื่อตัดสิ นใจ
3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล(Analyze Data) เป็ นความสามารถในการ
จาแนกและตัดสิ นได้วา่ ข้อมูลส่วนใดจาเป็ นหรื อไม่จาเป็ นต่อการแก้ปัญหาโจทย์
3.4 ความสามารถในการมองเห็นแบบ ลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกัน และการ
สมมาตร(Recognize Patterns, Isomorphism and Symmetries) พฤติ ก รรมในขั้น นี้ จะเกี่ ย วกับ การ
ระลึกข้อมูล แปลงปัญหาการจัดกระทากับข้อมูล การมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ที่คุน้ เคย
กับข้อมูลที่กาหนดให้ หรื อจากปัญหาที่กาหนดขึ้น
4..การวิเคราะห์ (Analysis) พฤติ กรรมขั้น นี้ ถือว่าเป็ นพฤติ ก รรมขั้นสู งสุ ดด้านสติ ปั ญ ญา
นักเรี ยนจะตอบปั ญหาที่ วดั พฤติ ก รรมขั้นนี้ ได้ตอ้ งมี ความสามารถในระดับ สู ง โจทย์ปั ญหาจะมี
ลักษณะซับซ้อน พลิกแพลง ซึ่ งนักเรี ยนไม่เคยลองฝึ กทามาก่อน แต่ท้ งั นี้ มิได้หมายความว่าโจทย์
ปั ญหานั้นจะอยู่นอกขอบข่ายเนื้ อหาวิชาที่เคยเรี ยนมา ดังนั้นการแก้โจทย์ปัญหาที่วดั พฤติกรรมใน
ขั้น นี้ จึ ง ครอบคลุ ม ความรู ้ ค วามสามารถในสามขั้น ที่ ก ล่ าวมาแล้ว รวมทั้ง การมี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ สามารถค้น พบวิ ธี ก ารหรื อ แนวทางในการแก้โจทย์ปั ญ หานั้น ๆได้ พฤติ ก รรมขั้น
วิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นย่อย ๆ คือ
4.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่คนุ ้ เคยมาก่อน(Solve Nonroutine
Problems) ค าถามในขั้นนี้ เป็ นค าถามที่ ต้องคิดซับ ซ้อน เป็ นโจทย์ที่ ไม่ ได้อยู่ในแบบฝึ กหัดหรื อ
ตัวอย่าง ไม่เคยเห็นมาก่อน นักเรี ยนจะแก้ปัญหาได้ตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของคณิ ตศาสตร์
ต้อ งเข้าใจมโนมติ ห รื อนิ ย ามตลอดจนทฤษฎี ต่ างๆ ที่ ครู ส อนมาแล้วเป็ นอย่างดี แล้วใช้ความรู ้
เหล่านั้นมาผสมผสานกันแก้ปัญหา
4.2 ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์(Discover Relationships) ข้อสอบที่
วัดพฤติกรรมในขั้นนี้ นกั เรี ยนจะต้องจัดส่ วนต่าง ๆ ที่โจทย์กาหนดให้ใหม่ แล้วสร้างความสัมพันธ์
ขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา พฤติกรรมในขั้นนี้ ที่ต่างไปจากขั้นนาไปใช้ตรงที่นักเรี ยนต้องรวบรวม
สิ่ งที่โจทย์กาหนดให้มาเป็ นความสัมพันธ์ใหม่ แทนที่จะจาความสัมพันธ์อนั เดิมที่เคยพบมาแล้ว มา
ใช้กบั ข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น
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4.3 ความสามารถในการสร้างข้อพิสูจน์(Construct Proofs) เป็ นความสามารถใน
การสร้างข้อพิสูจน์โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน นักเรี ยนจะต้องอาศัยนิ ยามและทฤษฎีความรู ้
ต่างๆ มาช่วยแก้ปัญหา
4.4 ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์การพิสูจน์(Criticize Proofs) เป็ นการใช้
เหตุผลที่ควบคู่ไปกับความสามารถในการพิสูจน์ ซึ่ งต้องการให้นักเรี ยนมองเห็นหรื อเข้าใจ การ
พิสูจน์น้ นั ว่าถูกต้องหรื อไม่มีตอนใดผิดพลาดไปบ้าง
4.5 ความสามารถในการสร้างสูตร และการทดสอบความถูกต้องของสู ตรนั้น ซึ่ง
ใช้เป็ นกรณี ทวั่ ไปได้(Formulate and Validate Generalization) พฤติกรรมขั้นนี้ คล้ายกับข้อ 3 แต่อาจ
ซับซ้อนมากกว่า นักเรี ยนสามารถสร้างสู ตรขึ้นมาใหม่ โดยให้สัมพันธ์กบั เรื่ องที่เคยเรี ยนมาแล้ว
และต้องสมเหตุสมผลสามารถใช้ได้ทุกกรณี
ผูว้ ิจยั ได้นาความรู ้เรื่ องการจาแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวิชาคณิ ตศาสตร์ ทางด้าน
สติ ปัญญาตามแนวคิดของวิลสันไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อน
เรี ยนและหลังเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ที่ผวู ้ ิจยั ใช้เป็ นเครื่ องมือวิจยั ในครั้งนี้
6. ความพึงพอใจ
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดงั นี้
รักษ์พงษ์ วงษ์ธานี (2546, น. 65) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกที่ดีหรื อ
ทัศ นคติ ที่ ดี ข องบุ ค คล ซึ่ งมัก เกิ ด จากการได้รั บ การตอบสนองตามที่ ต นเองต้อ งการที่ จ ะเกิ ด
ความรู ้สึกที่ดีในสิ่ งนั้นตรงกันข้ามหากความต้องการที่ตนเองไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พอใจ
ก็จะเกิดขึ้น
มยุรี ศรี คะเณย์ (2547, น. 91) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงพลังที่เกิดจากจิตที่มี
ผลท าให้บุ คคลชอบหรื อไม่ ชอบในงานหรื อกิ จกรรมที่ทาซึ่ งส่ งผลให้งานหรื อกิ จกรรมที่ ทานั้น
ประสบผลสาเร็จหรื อล้มเหลวได้
สุ รพงษ์ บรรจุ สุข (2547, น. 62) กล่าวว่า ความพึ งพอใจ หมายถึ งความรู ้สึ กนึ ก คิด
หรื อเจตคติของบุคคลที่มีต่อการทางานหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนในเชิงบวกและ
ต้องการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลสาเร็จ
บุ ญ ธรรม กิ จ ปรี ดาบริ สุ ทธิ์ (2551, น. 189) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจเป็ นสภาพ
ความรู ้สึกที่มีความสุข สดชื่น เป็ นภาวะทางอารมณ์เชิงบวกที่บุคคลแสดงออก เมื่อได้รับผลสาเร็ จ
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ทั้งปริ มาณและคุณภาพตามจุดมุ่งหมายความต้องการ ความพึงพอใจจึงเป็ นผลของความต้องการที่
ได้รับการตอบสนองโดยมีการจูงใจ(Motivation) หรื อสิ่ งจูงใจ(Motivators) เป็ นตัวเหตุ
กนน ทศานนท์(2553, น. 35) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอันเกิ ดจากพื้นฐานของการับรู ้ ค่านิ ยมประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล
ได้รับและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่ งระดับ
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกพอใจหรื อทัศนคติที่ดีของ
บุคคลที่มีต่อการทางานหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง
ที่ช่วยให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
6.2 ความสาคัญของความพึงพอใจ
ในการดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนท างานที่ ได้รับมอบหมาย หรื อต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (บุญนา เกษี ,
2556, น. 47– 48) ดังนั้นการท าให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดความพึ งพอใจในการเรี ยนรู ้ หรื อปฏิ บ ัติงาน มี แนวคิ ด
พื้นฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะคือ
1. ความพึ งพอใจนาไปสู่ การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการผูป้ ฏิบัติ
งานจนเกิดความพึงพอใจจะทาให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานที่สูงกว่าผูไ้ ม่ได้
รับการตอบสนอง ครู ผสู ้ อนต้องคานึ งถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งสื่ อ อุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนให้มีแรงจูงใจในการ
ทากิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผลการปฏิบตั ิงานนาไปสู่ ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
และผลการปฏิบตั ิงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ ผลการปฏิบตั ิงานที่ดี จะนาไปสู่ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมซึ่งในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ
จากแนวคิ ด พื้ น ฐานดั ง กล่ า ว เมื่ อ น ามาใช้ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ผลตอบแทนภายในหรื อรางวัล ภายในใจ เป็ นผลด้านความรู ้ สึ ก ของผูเ้ รี ย นที่ เกิ ดขึ้ น เช่ น ความ
ภาคภูมิใจ ความมัน่ ใจ การได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ส่ วนผลตอบแทนภายนอกเป็ นรางวัลที่
ผูอ้ ื่นจัดหาให้ เช่น ได้รับคาชมเชยจากครู ผสู ้ อน พ่อแม่
6.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
นักการศึกษาหลายท่าน ได้ทาการศึกษาค้นคว้าและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
ไว้ ดังนี้
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Herberg et al. (1959, pp. 113-115) ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี ที่เป็ นมูลเหตุที่ทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจ เรี ยกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีน้ ี ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่ทาให้เกิดความ
พึงพอใจในการทางานมี 2 ปัจจัย คือ
1. ปั จจัย กระตุ้น (Motivation Factors) เป็ นปั จจัย ที่ เกี่ ย วกับ งาน ซึ่ งมี ผ ลก่ อให้ เกิ ด
ความพึงพอใจในการทางาน เช่น ความสาเร็ จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
2. ปั จจัยค้ าจุน(Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
และมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต
สถานะอาชีพ สภาพการทางาน เป็ นต้น
สมยศ นาวีการ(2541, น. 119-155) กล่าวว่า การดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนทางานที่ได้รับมอบหมาย หรื อต้องการปฏิบตั ิให้บรรลุ
ผลตามวัตถุประสงค์ ครู ผสู ้ อนซึ่งในสภาพปัจจุบนั เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก หรื อให้คาแนะนา
ปรึ กษา จึงต้องคานึ งถึงความพอใจในการเรี ยนรู ้ การทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจ ในการเรี ยนรู ้
หรื อการปฏิบตั ิงานมีแนวคิดพื้นฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจนาไปสู่ การปฏิบตั ิงาน การตอบสนองความต้องการผูป้ ฏิบตั ิงาน
จน เกิดความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานที่สูงกว่าผูไ้ ม่ได้รับ
การตอบสนอง
2. ผลการปฏิบตั ิงานนาไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
ผลการปฏิบตั ิงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ ผลการปฏิบตั ิงานที่ดีจะนาไปสู่ ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ซึ่งในที่สุดการตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบตั ิงานย่อมได้รับการตอบสนองในรู ปของรางวัล
หรื อผลตอบแทน ซึ่ งแบ่งออกเป็ นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก
(Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู ้เกี่ ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ ปริ มาณ
ของผลตอบแทนที่ ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับ นั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผูป้ ฏิบตั ิจะถูกกาหนดโดย
ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ ง และการรับรู ้เรื่ องเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน
ที่รับรู ้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น
สรุ ปได้ว่า จากแนวคิดดังกล่าว ครู ผูส้ อนที่ตอ้ งการให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบรรลุผลสาเร็ จ จึงต้องคานึ งถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั้งสื่ อ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ ผลตอบแทนภายในหรื อรางวัลภายในเป็ นผล
ด้านความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนที่เกิดแก่ตวั ผูเ้ รี ยนเอง เช่น ความรู ้สึกต่อความสาเร็ จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถ
เอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถดาเนิ นงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้สาเร็ จ ทาให้เกิ ด
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ความภาคภูมิใจ ความมัน่ ใจ ตลอดจนได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ส่ วนผลตอบแทนภายนอกเป็ น
รางวัลที่ผอู ้ ื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับคายกย่องชมเชยจากครู ผสู ้ อน พ่อแม่
ผูป้ กครอง หรื อแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับที่น่าพอใจ เพื่ อตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนให้มีแรงจูงใจในการทากิจกรรมจนบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
6.4 การวัดความพึงพอใจ
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2551, น. 181) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจสามารถวัดได้
โดยใช้เครื่ องมือวัดที่เรี ยกว่า แบบวัดซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป ทั้งแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินค่า แบบทดสอบวัดความรู ้ วัดความถนัดและวัดพฤติกรรม ดังนั้นการ
วัดความพึงพอใจสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้ อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่ อ ต้อ งการทราบความ
คิดเห็น ซึ่งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือกหรื อตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าว
อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิ คและวิธีการ
ที่ดีจึงจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งได้
3. การสั ง เกตเป็ นวิ ธี ก ารวัด ความพึ ง พอใจโดยสั ง เกตพฤติ ก รรมของบุ ค คล ไม่ ว่าจะ
แสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ ี จะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจังและ การสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน
มนต์ชยั เทียนทอง(2554, น. 318) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้
ในการประเมินผลด้านคุณภาพ ซึ่งเป็ นการสอบถามความรู ้สึกหรื อความชอบเกี่ยวกับบทเรี ยนที่
พัฒนาขึ้น โดยแนวทางที่ใช้ในการกาหนดประเด็นคาถามที่นิยมใช้มีอยู่ 2 แนวทาง ดังนี้
1. แนวทางการประเมินภาพรวมทัว่ ไป เช่น สอบถามเกี่ยวกับส่ วนนาเข้า ส่ วนประมวลและ
ส่วนที่แสดงผล โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละส่วนว่ามีขอ้ คาถามใดบ้างที่จะสอบผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการใช้บทเรี ยน กล่าวได้วา่ แนวทางนี้ เป็ นแนวทางที่มีการใช้ประเมินความพึง
พอใจมากที่สุด
2. แนวทางการใช้ทฤษฎีประเมินผล โดยสามารถนาทฤษฎีประเมินผลมากาหนดกรอบใน
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับสาระ(Context) ส่วนนาเข้า(Input) ส่วนประมวลผล
(Process) และผลผลิต(Product)
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะนิยมใช้แบบสอบถามมากกว่าการสัมภาษณ์ โดยการกระทากับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ ี่ใช้บทเรี ยนโดยตรงเพื่อประเมินความพึงพอใจหลังจากที่ทดลองใช้บทเรี ยน
แล้ว ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็ นดัชนีบ่งชี้ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สาหรับสถิติที่ใช้ในการ
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วิเคราะห์ความพึงพอใจที่ได้จากแบบสอบถาม จะใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรื อใช้
สถิติเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มก็ได้
แบประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน
พึงพอใจมาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ให้คะแนน 3 คะแนน
พึงพอใจน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด
ให้คะแนน 1 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินแต่ละข้อเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนน(บุญชม ศรี สะอาด, 2553, น. 82-83) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การวัดความพึงพอใจเป็ นการสอบถามความรู ้สึกหรื อความชอบ
เกี่ยวกับบทเรี ยนที่พฒั นาขึ้นโดยสามารถทาได้หลายวิธีท้ งั การสัมภาษณ์ การสังเกตและที่นิยมใช้
มากที่สุด คือ การใช้แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการให้
น้ าหนักคะแนนหากข้อความใดมีค่าคะแนนสู งแสดงว่ามีความพึงพอใจต่อสิ่ งนั้นมาก
7. งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
เนื่องจากการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฏีการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ มาใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว โดยผูว้ ิจยั ได้นาเอา
ขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ และการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษามาปรับประยุกต์ และออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิตศาสตร์ จึงขอนาเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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7.1 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมโครงงานคณิตศาสตร์
จากการศึกษารายงานวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ รวม 11
เรื่ อง ผูว้ ิจยั สังเคราะห์และสังเขปสาระ โดยแบ่งการศึกษางานวิจยั เป็ น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
7.1.1 รายงานวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ก่อน พ.ศ. 2550
การศึ ก ษางานวิจัย เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้กิ จกรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ผูว้ ิจัย ศึ ก ษา
งานวิจยั 6 เรื่ อง ได้แก่ รายงานวิจยั ของ นภัสสร สุ ทธิ กุล (2546) อารี รัตน์ ขวัญทะเล (2546) บุษกร
คาพุช (2548) ศศิฤทัย ด่านกลาง (2548) โชติกา กิจเนตร (2549) ศริ นทรา อุทยั เลิศ (2549) ผูว้ ิจยั
สังเคราะห์งานวิจยั ทั้ง 6 เรื่ องในประเด็นต่อไปนี้
1) รายงานวิจยั ของ นภัสสร สุ ทธิกุล (2546) และ อารี รัตน์ ขวัญทะเล (2546) งานวิจยั ของ
นภัสสร สุ ทธิ กุล (2546) ได้พฒ
ั นากิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการทา
โครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนหลังจากทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ใน
เรื่ อ งต่ อ ไปนี้ (1) จ านวนและประเภทของโครงงานคณิ ตศาสตร์ (2) คุ ณ ภาพของโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ (3) พฤติกรรมการทางานกลุ่ม (4) เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ (5) ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนรายวิชา ค 014 คณิ ตศาสตร์ 4 และ (6) ความสามารถในการแก้ปัญหา ส่ วนงานวิจยั ของ อารี
รัตน์ ขวัญทะเล (2546) ได้เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจานวนและ
ตัวเลข และเจตคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนด้วยการทาโครงงานคณิตศาสตร์และที่มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามปกติ
รู ป แบบการวิจัยของงานวิ จยั ทั้งสองเรื่ องเป็ นการวิ จยั กึ่ งทดลอง แบบแผนวัดก่ อนและหลังการ
ทดลอง มีกลุ่มเปรี ยบเทียบ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ของ นภัสสร สุ ทธิ กุล (2546) ได้มาจากการสุ่ ม
อย่างง่ายจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ จานวน 72 คน
จับ สลากให้ก ลุ่ม หนึ่ ง เป็ นกลุ่ม ทดลอง และอี ก กลุ่ม หนึ่ งเป็ นกลุ่ ม ควบคุ ม กลุ่ม ละ 36 คน ส่ วน
งานวิจยั ของ อารี รัตน์ ขวัญทะเล (2546) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จานวน 2
ห้องเรี ยน ๆ ละ 52 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการวิจยั ของ นภัส สร สุ ทธิ กุล (2546) พบว่า (1) โครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่ กลุ่มทดลอง
จัดท ามี จานวน 12 โครงงาน แยกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ โครงงานตามกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้และ
โครงงานที่นาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง (2) โครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่นักเรี ยนกลุ่มทดลองจัดทามี
คุณภาพอยู่ในระดับดี (3) พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรี ยนกลุ่มทดลองอยู่ในระดับปานกลาง
(4) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง
(5) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา ค 014 คณิ ตศาสตร์ 4 ของนัก เรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (6) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
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กลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นผลการวิ จัย ของ อารี รั ต น์ ขวัญ ทะเล (2546) ปรากฏว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจานวนและตัวเลข และเจตคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้วยการท าโครงงาน
คณิ ตศาสตร์สูงกว่าที่มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามปกติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จะ
เห็ นว่างานวิจยั ทั้งสองเรื่ องได้ผลการวิจยั ที่สอดคล้องกันในเรื่ องของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
2) รายงานวิจยั ของ บุษกร คาพุช (2548) ศศิฤทัย ด่านกลาง (2548) โชติกา กิจเนตร (2549)
และ ศริ น ทรา อุท ัย เลิ ศ (2549) พบว่า งานวิ จัย ทั้ง 4 เรื่ อง มี วตั ถุ ป ระสงค์ส อดคล้องกัน คือ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ และศึกษาความสามารถในการประยุกต์ความรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ แต่มีรายละเอียดการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกัน งานวิจยั ของบุษกร คาพุช (2548) และ ศศิฤทัย
ด่านกลาง (2548) เปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยน ส่ วนงานวิจยั ของ โชติกา กิจเนตร
(2549) และ ศริ นทรา อุทยั เลิศ (2549) เปรี ยบเทียบคะแนนหลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ ระดับการศึกษา
ที่ศึกษา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-2 และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างได้มาจาก
การสุ่ มแบบกลุ่ม ยกเว้นงานวิจยั ของ ศริ นทรา อุทยั เลิศ (2549) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง
ผลการวิจัยด้านการเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้ง 4 เรื่ องได้ผลสอดคล้องกัน
งานวิจยั ของ บุษกร คาพุช (2548) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการประยุกต์ การแปลงทาง
เรขาคณิ ตของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 งานวิจยั ของ ศศิฤทัย ด่านกลาง (2548) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่ องเส้นขนาน สู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนงานวิจยั ของ โชติกา กิจเนตร (2549) พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการ
สอนหลังจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยู่
ในเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจยั ของ ศริ นทรา อุทยั เลิศ (2549)
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่ องพื้นที่ผิวและ
ปริ มาตรของรู ปทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก สูงกว่าเกณฑ์ 65 %
ผลการวิจยั ด้านการประยุกต์ความรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ ของ ศศิฤทัย ด่านกลาง (2548) โชติกา
กิจเนตร (2549) และ ศริ น ทรา อุทัย เลิ ศ (2549) ได้ผลสอดคล้องกัน คือ นัก เรี ย นและนัก ศึก ษามี
ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดีข้ ึนไป ส่ วนงานวิจยั ของ บุษกร
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คาพุช (2548) พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับ
พอใช้
7.1.2 รายงานวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ต้ งั แต่ พ.ศ. 2550
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษารายงานวิจยั จานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ รายงานวิจยั ของ เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550) สมชาย
ทองบ่ อ (2551) ทิ พ รั ต น์ ปะสี ล ะเตสั ง (2551) รั ช นี ทุ่ ม แห่ ว (2552) และศัน สนี ย ์ อิ น ทรบริ สุ ท ธิ์
(2554) มี วตั ถุป ระสงค์ส อดคล้องกัน คื อ เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย น
ระหว่างก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ และศึกษาคุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของงานวิจยั ทั้ง 5 เรื่ อง สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ โดยออกแบบกิจกรรมตามสถานการณ์ ต่างๆ ที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เชื่ อมโยง
ความรู ้ท างคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญ หาร่ วมกันเป็ นกลุ่มย่อยหรื อรายบุคคล โดย
สอดแทรกโครงงานเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป เริ่ มต้นด้วย
โครงงานที่ มีองค์ป ระกอบง่ายๆ แล้วค่อยๆ เพิ่ มองค์ประกอบให้มากขึ้น จนกระทัง่ สมบู รณ์ ตาม
รู ปแบบของการจัดทาโครงงาน แผนการสอนที่ ใช้ในงานวิจยั ทั้ง 5 เรื่ อง มีจานวน 6 -16 แผน ใช้
เวลาสอน 15-18 ชัว่ โมง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 6-16 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แบบปรนัยเลือกตอบ จานวน 25-40 ข้อ แบบอัตนัยจานวน 2
ข้อ แบบทดสอบทุก ชุดมีคุณภาพเพราะมีค่าความเที่ยงมากกว่า 0.5 ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 0.80 และมีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปทุกชุ ด แบบประเมินความสามารถในการเชื่ อมโยง
ความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ข องงานวิจยั ทั้ง 5 เรื่ อง อยู่ในระดับดี ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.00 -3.23
แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี 4 เรื่ อง ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.74-3.94 ส่วน
งานวิจยั ของทิพรัตน์ ปะสี ละเตสัง (2551) คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 4.12
จากผลการวิจยั ทั้ง 5 เรื่ องได้ผลสอดคล้องกันงานวิจยั ของ เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550)ได้ทา
การวิจยั เรื่ อง“ กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องทศนิ ยม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ”
พบว่า 1) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ยนหลังได้รับ การสอนโดยใช้กิ จกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ สู งกว่ า ก่ อ นได้ รั บ การสอนอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ..01
2) ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์เรื่ องทศนิยมของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.23 ซึ่ งอยู่ในระดับดี และ 3) คุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.946 อยู่
ในระดับดี งานวิจยั ของสมชาย ทองบ่อ (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
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เรื่ องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ” พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์เรื่ องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรี ยนหลังการใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์สูงกว่า
ก่ อ นการใช้อ ย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.1 2) ความสามารถในการเชื่ อ มโยงความรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์เรื่ องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรี ยนหลังใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
3.08 อยู่ในระดับดี 3) คุณภาพของโครงงานคณิ ตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 ซึ่ งอยู่ในระดับดี งานวิจยั
ของทิ พ รัตน์ ปะสี ล ะเตสัง (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ องสถิ ติ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ” พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่ อง สถิติ สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์เรื่ องสถิติ
ของนั ก เรี ย นหลัง การใช้กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร์ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.5 อยู่ใ นระดับ ดี 3)
คุณภาพโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับดีมาก งานวิจยั ของ
รัชนี ทุ่มแห่ว (2552) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ” พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
หลังเรี ยนโดยการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.1 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 2) ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิตศาสตร์
เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละของนักเรี ยนหลังการสอนโดยการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.00 อยูใ่ นระดับดี 3) คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรี ยน
อยู่ในระดับดี งานวิจยั ของ ศันสนี ย ์ อินทรบริ สุทธิ์ (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ ผลการจัดกิจกรรม
โครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ งรู ป สามเหลี่ ย มที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ .และ
ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทางคณิ ตศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5” พบว่ า
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์สูงกว่าการจัด
กิ จ กรรมแบบปกติ อ ย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 2) ความสามารถในการเชื่ อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
งานวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิ จกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
ยังไม่มีผทู ้ าการวิจยั จึงขอนาเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานคณิตศาสตร์ ดังนี้
Meyer and others(1997) ได้วิจยั พฤติกรรมของนักเรี ยนที่แสดงออกเมื่อได้รับความท้าทาย
ต่อการเรี ยนรู ้แบบโครงงานด้วยตนเองโดยใช้ความรู ้เดิมเป็ นฐานศึกษาเพียงกลุ่ มเดียวโดยการสอบ
คัดเลื อกวัดระดับ ความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ย นที่ มี ความสามารถเท่ าเที ยมกัน
จานวน 14 คนเป็ นนัก เรี ยนเกรด 5 จานวน 8 คน เกรด 6 จานวน 6 คน เป็ นนักเรี ยนผูห้ ญิ ง 7 คน
นักเรี ยนผูช้ าย 7 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โครงงานว่าว พฤติกรรมของนักเรี ยนมี 3 รู ปแบบ คือ
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ความล้มเหลว ต้องปรับปรุ ง และปฏิบตั ิได้ โดยการสัมภาษณ์ เมื่อเกิดความล้มเหลวในการทางาน
แบบสารวจการเรี ยนรู ้แบบประยุกต์ใช้ ผลการวิจยั นักเรี ยนที่มีความล้มเหลวในการทางาน จะไม่
ชอบงานที่มีความท้าทายและแรงตอบโต้ในการทางานครั้งต่อไป นักเรี ยนที่ไม่ค่อยมีความล้มเหลว
ก็จะมีเป้าหมายในการทางานและมีกลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้ที่ดีกว่า
Trujillo(1998) ได้ท าการวิจัย เรื่ อง เจตคติ ของนัก เรี ย นที่ มี ต่อโครงงานคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ
ตรวจสอบปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อโครงงานคณิตศาสตร์ (เช่น ความวิตก
กังวล ความสนใจ การนาเสนอโครงงาน ครู เพศ เป็ นต้น) กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยน จานวน 304
คน ที่ถูกสารวจความคิดเห็น ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อโครงงาน และ
ความวิตกกังวลกับเจตคติของนักเรี ยนมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกเท่า กับ 0.12 ซึ่งผลการวิจยั ทั้งสอง
แบบมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านผลการวิจยั เชิ งคุณภาพ นักเรี ยน 61% มีเจตคติที่ดีต่อ
โครงงานคณิ ตศาสตร์ และมี ความตั้งใจในการท าโครงงานคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนจานวน 40 % มี
ความสุ ขและสนุ กในการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนมากกว่า 50 % กล่าวว่า เจตคติที่มีต่อ
โครงงานเป็ นผลมาจากครู กลุ่มเพื่อน และเนื้อหาของโครงงาน
จากผลการศึ กษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้น รวมทั้งโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ที่นักเรี ยนได้ทามีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์
นั้นเป็ นกิจกรรมที่ มีข้ นั ตอนในการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่สนใจ ได้นาองค์
ความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ใ นชั้น เรี ย นไปเชื่ อ มโยงกับ การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ร่ ว มคิ ด ร่ ว ม
แก้ปัญหา ซึ่ งจะช่วยให้นักเรี ย นได้เห็นคุณค่าของวิชาคณิ ตศาสตร์ มากขึ้นอันจะส่ งผลให้นักเรี ยนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ดว้ ย ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาเอาขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานคณิ ตศาสตร์ มาปรับประยุกต์และผนวกกับแนวคิดและทฤษฏีทางการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model เพื่ อพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในครั้งนี้
7.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
คะนึงนิจ จันทรมณี (2557) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนแบบ STEM ในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ งานวิจยั นี้ เป็ นการนิ เทศ ติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนแบบ STEM โดยจัด
กิจกรรมโดยใช้หุ่นยนต์ (Robot) ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คือ ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์และนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เครื่ องมือที่
ใช้ ได้แก่ แบบประเมินการจัดการเรี ยนการสอนแบบตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้หุ่นยนต์แบบ
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สัมภาษณ์ และแบบสังเกต ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นและสนใจเรี ยนมากขึ้น
การจัดกิจกรรมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเสริ มและฝึ กสมาธิ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรี ยนที่เรี ยนช้า และกลุ่ม
นักเรี ยนที่ไม่ค่อยสนใจเรี ยนให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมดีข้ ึน
จารัส อินทลาภาพร, มารุ ต พัฒผล, วิชยั วงษ์ใหญ่ และศรี สมร พุ่มสะอาด(2558) ได้ศึกษา
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
ในการจัดการเรี ยนรู ้และการประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา ผูส้ อนควรปฏิบตั ิดงั นี้ คือ 1)ศึกษา
สาระสาคัญของสาระวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ การงานอาชี พและเทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของการบูรณาการ 2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ด้ว ยตนเองก่ อ นที่ จ ะจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ ผู เ้ รี ย น 3) จัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ปั ญ หาเป็ นฐาน
(Problem-based learning) 4) จัด การเรี ย นรู ้ แบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-based learning) 5) จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน เพื่อตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยน 6) วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตาม
สภาพจริ ง (Authentic assessment) ซึ่ งแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาดังกล่าว
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง (Authentic learning)
เกศินี สุ ทธิ(2557) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์เรื่ องความหมาย
ของล าดับ โดยใช้ก ารจัด กิ จกรรมบู รณาการตามแนวทาง STEM EDUCATION(สะเต็ม ศึ ก ษา)
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โดยมี กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้อง 6 ปี การศึกษา 2557 ภาคเรี ยนที่ 2 จานวน 40 คน และผลวิจยั พบว่า
1) นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู ้
และทักษะด้านสะเต็มศึกษาได้ดี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.50 2) นักเรี ยนสามารถออกแบบ
และเขียนแผนภาพและจานวนหนูแฮมเตอร์ได้ 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับดีมาก 4) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนรู ้ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80
Kuen(2015).ได้วิ จัย เรื่ อ ง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาโดยใช้
แบบจาลองการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เพื่อส่ งเสริ มให้ทกั ษะด้านการคิด แก้ปั ญหา จุดหมายคือ
ต้องการให้นกั เรี ยนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเป็ นฐานในการแก้ปัญหาเรื่ องสะพาน
ถล่มที่ Minnesota ในปี 2007 กลุ่ มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 เครื่ องมือที่ ใช้ในการ
วิจัย การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้แ บบจ าลองการแก้ปั ญ หาทางวิศ วกรรมเป็ นฐาน ซึ่ งมี 5
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุปั ญหา 2) วิธีการแก้ปัญ หาและความเป็ นไปได้ 3) วางแผนและออกแบบ
วิธีการ 4) สร้างและทดสอบชิ้นงาน 5) ปรับปรุ งและพัฒนา ผลที่ได้คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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โดยใช้แบบจาลองการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเป็ นฐานสามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะด้านการ
แก้ปัญหาร่ วมกับเพื่อน และเสริ มสร้างทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดยืดหยุ่นของนักเรี ยน
ได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
เป็ นฐานยังสามารถส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเมื่อพบเจอสถานการณ์ต่างๆ ได้
Sunyoung, Rorert and Margaret(2014) ได้วิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของ
สะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนที่แตกต่างกันคือ สู ง กลาง ต่า
ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ จุดมุ่งหมายคือเพื่อตรวจสอบว่านักเรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ต่างกันที่เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานเป็ น
ฐานว่ามีผลการทางานในระดับที่ต่างกันหรื อไม่ เพื่อตรวจสอบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์แต่ละคนเป็ นอย่างไร กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนที่มาจาก 3 โรงเรี ยนในรัฐ Texas
จานวน 836 คน ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาโดยใช้
โครงงานเป็ นฐานส่ งผลให้นักเรี ยนที่ มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เพิ่มสู งขึ้น
และมีประสิ ทธิภาพการทางานได้ดีข้ นึ
จากผลการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จะพบว่า
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้และทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้ดีข้ นึ โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้นเป็ นการนาเอาจุดเด่นของแต่
ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรี ยนได้ร่วมระดมสมองแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในชีวิตประจาวันหรื ออาชีพต่างๆ นอกจากนี้การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ยังเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นักเรี ยนมีทกั ษะทางสังคม เนื่ องจากนักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะได้ทางาน
ร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน มี ก ารปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กัน ท าให้ นั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรื อร้นในการเรี ยน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานคณิ ตศาสตร์เป็ นฐานมาปรับใช้และสอดแทรกในการพัฒนารู ปแบบ
การจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ แ บบ MESUK Model เพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในครั้งนี้
7.3 งานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์
ลิลลา ดลภาค (2549) ได้ศึกษากิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่านักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้รับ การเรี ย นการสอนเรื่ อ งโจทย์ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ สมการที่ เ น้น ทัก ษะการ
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เชื่อมโยงสามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้มากกว่าร้อยละ 60 ของนักเรี ยนทั้งหมด อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
รัช นี วรรณ ขัน ชัย ภูมิ (2551) ได้ ศึ ก ษาผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า
1. นัก เรี ยนจานวนร้อยละ 76.00 มี คะแนนความสามารถในการเชื่ อมโยงคิดเป็ นร้อยละ
75.60 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ให้มีจานวนนักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. นัก เรี ย นจานวนร้อยละ 80.00 มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นคิดเป็ นร้อยละ 77.04 ซึ่ งผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนไว้ คือ ให้มีจานวนนักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 70 ขึ้นไป
Rohendi (2012) ได้ ศึกษาการพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์ โดย การ
นาเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบแอนิ เมชั่นเพื่อปรับปรุ งความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา พบว่าการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์โดยการนาเสนอ
เนื้ อหาในรู ปแบบแอนิ เมชั่นเพื่อปรับปรุ งความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ มี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ แต่ ย งั สามารถปรั บ ปรุ งความสามารถในการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ของ
นักเรี ยนได้ดีกว่า วิธีการสอนแบบปกติ
Rohendi and Dulpaja(2013) ได้  ศึ ก ษ าแบ บ จ าล อ งโค รงก ารก ารเชื่ อ ม โยงท าง
คณิ ตศาสตร์ (CMP) เพื่อเป็ นสื่ อในการนาเสนอความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
โดยใช้ แ บบจ าลองโครงการการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ (CMP) เป็ นสื่ อ ที่ ดี ก ว่ า แบบทั่ว ไป
นอกจากนี้ กิจกรรมของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้โดยใช้แบบจาลองนี้ ดีมากๆ และกลายเป็ นสื่ อที่ ใช้
งานอยู
่ มาก
จากการศึกษา เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฏีการเรี ยนรู ้และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทา
ให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่นาจุดเด่นของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนต่างๆ ผนวกกับแนวคิดและ
ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มาเป็ นกรอบ
แนวคิ ดในการออกแบบนวัตกรรมรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แบบ MESUK Model
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้าน
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ MESUK Model ต่อไป
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บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา(Research
and Development) โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาคุณภาพและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ซึ่งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอวิธีดาเนิ นการวิจยั ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ข้อตอนที่ 1 การสร้ างรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ทฤษฎีพฒั นาการเชาว์ปัญญา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมากาหนดเป็ นโครงสร้าง
และสังเคราะห์สาระสาคัญเป็ นองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากแนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่างๆ ได้แก่

103
ตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
สรุปสาระสาคัญ
1. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานคณิ ตศาสตร์
คณิตศาสตร์
เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
ที่ เปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยนได้สื บเสาะแสวงหา
ความรู ้ ด้ว ยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ
และตามศัก ยภาพของนั ก เรี ยน นั ก เรี ยนได้ มี
โอกาสพัฒนาความคิดอย่างอิสระ ลุ่มลึก ด้วยการ
เชื่อมโยงความรู ้หรื อขยายองค์ความรู ้ในประเด็น
ที่ส นใจ โดยใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
การวางแผน ดาเนิ น งานตามแผนจนกระทั่ง ได้
ค าตอบที่ ต้อ งการ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ นัก เรี ย นพัฒ นา
ความ ส ามารถ ท างคณิ ตศาส ตร์ น าความ รู ้
คณิ ตศาส ตร์ ไป ใช้ ใ น ชี วิ ต จริ งอั น เป็ น การ
เสริ มสร้างเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
2. การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็ น
แนวทางจัดการเรี ย นรู ้ ที่ บู รณาการวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่
มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริ ง เพื่อสร้างเสริ ม
ประสบการณ์ ทัก ษะชี วิต ความคิ ด สร้ างสรรค์
และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั นักเรี ยนใน
การปฏิ บัติ ง านที่ ต้อ งใช้อ งค์ค วามรู ้ แ ละทัก ษะ
กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมทั้งนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรม
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
3. ทฤษฎีพฒั นาการเชาว์ปัญญา

4. ทฤษฎีทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

สรุปสาระสาคัญ
ทฤษฎี พฒ
ั นาการเชาว์ปั ญญาของ Piaget ใช้ใน
การกาหนดสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นรู ปธรรม เป็ น
สถานการณ์ ที่ ใ กล้เคี ย งกับ ชี วิ ต ประจ าวัน และ
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวของผูเ้ รี ยน ทาให้ผูเ้ รี ยน
มองเห็นภาพ สถานการณ์ปัญหาเป็ นรู ปธรรมและ
สามารถเข้าใจในสถานการณ์ ที่กาหนดให้ได้ นั่น
คือการเรี ยนรู ้จากนามธรรมทาให้ ผเู ้ รี ยนเข้าใจยาก
จึ ง ควรให้ ผู ้เรี ยนได้ เรี ยนรู ้ จ ากรู ปธรรมอย่ า ง
เพียงพอ จะทาให้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ นึ
ทฤษฎี ทฤษฎีคอนสตรัคติวิ สต์ เป็ นแนวคิดใน
การเรี ยนรู ้ ที่ เกิ ดขึ้นจากตัวของผูเ้ รี ยนเองโดยการ
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองซึ่ ง ความรู ้น้ นั เกิดจากมี
สิ่ ง ที่ เป็ นประสบการณ์ สิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ สิ่ งที่
ก่ อ ให้ เกิ ด ความไม่ ส มดุ ล ทางปั ญ ญา ส่ ง ผลให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการดูดซึ มทางปั ญญาและการเชื่อมโยง
ความรู ้ เดิ ม กับ ความรู ้ ใ หม่ จ นเกิ ด การปรั บ ขยาย
โครงสร้ างทางปั ญ ญาและเพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ าง
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งครู ควรจัดสถานการณ์ให้
นั ก เรี ย นได้เผชิ ญ กับ สถานการณ์ ที่ สั ม พัน ธ์ กับ
เนื้ อหาของบทเรี ยนมีการแก้ปัญหารายบุคคลแล้ว
นามาไตร่ ตรองระดับกลุ่มย่อยโดยการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหากันเองในกลุ่มหรื อชั้นเรี ยน
ท าให้ นั ก เรี ย นได้น าความรู ้ เดิ ม มาใช้ ส ร้ า งองค์
ความรู ้ใหม่ ซึ่ งครู ผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ นักเรี ยนคิด
เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ คอยช่ ว ยเหลื อ ชี้ แ นะและ
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องเพื่ อให้นักเรี ยนสร้าง
แบบความสัมพันธ์ให้เป็ นองค์ความรู ้ของตนเอง
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
5. การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์

6. การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

7. การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

สรุปสาระสาคัญ
การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีการ
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ประสบการณ์ที่หลากหลายจากการ
ได้สัมผัสลงมือปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่กาหนดให้จนผูเ้ รี ยนเกิด
ความเข้าใจ สามารถสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดและน าไป
ประยุก ต์ใ ช้แก้ปั ญ หากับ ประสบการณ์ ใ หม่ ไ ด้ ซึ่ งคาดว่ า
สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสามารถในการแก้ปั ญหา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติต่อการเรี ยนที่ดีข้ นึ
การเรี ย นรู ้แ บบร่ วมมื อ เป็ นการจัด การเรี ย นการสอนที่
ผูส้ อนจัด ให้ ผูเ้ รี ย นแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม เล็ ก ๆ ประมาณ 4-6 คน
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการทางานร่ วมกัน ช่วยเหลือซึ่ ง
กัน และกัน และร่ ว มกัน รั บ ผิ ด ชอบงานในกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย เพือ่ ให้เกิดเป็ นความสาเร็จของกลุ่ม
การบู รณาการภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น เป็ นการนาองค์ความรู ้
ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิ ดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ เลือกสรร ปรุ งแต่ง
พัฒนาและถ่ายทอดสื บต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยให้ ส มดุ ล กั บ สภาพแวดล้ อ มและ
เหมาะสมกับ ยุ ค สมัย .โดยครู ค วรใช้ แ หล่ ง วิ ท ยาการใน
ท้องถิ่ น เป็ นแหล่ งความรู ้ เกี่ ย วกับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ทั้ง นี้
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะนาไปสู่ การเรี ยนการสอน
ควรเป็ นองค์ความรู ้และประสบการณ์ที่มีส่ วนของคุณธรรม
จริ ยธรรมสอดแทรกอยู่ ด้ ว ย และเป็ นสิ่ งที่ ส ร้ า งสรรค์
ประโยชน์ สุ ข ให้ แ ก่ ผู เ้ รี ย นและสั ง คมอย่ า งสอดคล้อ งกับ
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกระบวนการเรี ย นการสอน
ควรเป็ นการผสมผสานระหว่ า งความรู ้ ส ากลกับ ความรู ้
ท้องถิ่ นให้ผูเ้ รี ยนได้คิดอย่างเป็ นอิสระ คิดได้หลายมุมและ
สรุ ปเป็ นความรู ้และประสบการณ์ที่จะใช้ในการดารงชีวิต
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2. ร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับร่ าง โดยนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1
มาเขี ย นรายละเอี ยดของรู ป แบบ ตามองค์ป ระกอบของรู ปแบบที่ ก าหนดไว้ จากนั้น ตรวจสอบ
รายละเอียด ความถูกต้องและความครบถ้วนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
3. วิพากษ์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ กับผูเ้ ชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
เพื่อยืนยันรู ปแบบ ตรวจสอบ ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นนักวิชาการ ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนที่ มีวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ ในด้านการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มากกว่า 10 ปี เพื่อร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมขององค์ประกอบของรู ปแบบ ความ
เหมาะสมของรายละเอียด ขององค์ประกอบของรู ปแบบ มาปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยนาข้อคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในขั้นตอน
การวิพากษ์รูปแบบการสอนฉบับร่ าง ให้มีความครบถ้วน ชัดเจนและสมบูรณ์ ได้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ฉบับปรับปรุ งที่สมบูรณ์
5. สร้างและประเมินคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ประเมินคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาคุณภาพและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์
พื้ นฐาน ที่ ใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model ส าหรับ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ได้แก่ นัก วิชาการที่ จบ
การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาเอก และมี ประสบการณ์ ในการปฏิ บัติงานด้านคณิ ตศาสตร์ ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จานวน 5 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์
พื้ นฐาน ที่ ใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ได้แก่ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 จานวน 40 คน โรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา
ปี การศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)
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2. ประเมินคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน
5 คน
3. ปรับปรุ ง แก้ไขรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะและจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มที่สมบูรณ์เพื่อ
นาไปกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน ที่ใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
5. น าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ วิ ช าคณิ ตศาสตร์ พ้ื น ฐาน ที่ ใ ช้ รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้
คณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งตาม
คาแนะนาและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จานวน
40 คน
5. ปรับปรุ ง แก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน ที่ใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังจากทดลองใช้
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 และจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 38 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
ขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. สร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้แก่ แบบประเมิน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
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ต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยศึกษาวิธีการสร้างและการหาคุณภาพ
แล้วนาไปใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ และปรับปรุ ง
เครื่ องให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.1 ทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ทดลองจัดการเรี ยนรู ้ ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน โดยทาการทดสอบก่อนเรี ยนใน
ชัว่ โมงแรก เก็บผลการทดสอบก่อนเรี ยนไว้เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรี ยน
2.2 จัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ในภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2559
2.3 ทดสอบหลังเรี ยน เมื่อผูเ้ รี ยนได้ผา่ นการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่สร้างขึ้นครบแล้ว ทาการทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอีกครั้ง โดยใช้
แบบทดสอบเดียวกับก่อนเรี ยน
2.4 ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
2.5 ประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐานที่ ใ ช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.6 สรุ ปผลการทดลอง โดยนาผลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ ผลการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อสรุ ปผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
การดาเนิ นการวิจยั ทั้ง 3 ขั้นตอนของผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที่ 3.1
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1
การสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model

วิธีการดาเนินงาน
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่เกี่ยวข้อง
- ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสว์ - ทฤษฏีพฒั นาการเชาว์ปัญญา
- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ - การเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์
- การสอนแบบโครงงาน - การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ออกแบบและสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ
MESUK Model
1. สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้และวิพากษ์รูปแบบ
2. สร้างแบบประเมินคุณภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model

ขั้นตอนที่ 2
การศึกษาคุณภาพ และปรับปรุ งรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ
MESUK Model

ขั้นตอนที่ 3
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model

ศึกษาคุณภาพและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
MESUK Model
1. สร้างและประเมินคุณภาพเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบฯ ได้แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MESUK Model
แบบประเมินทักษะฯ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยง แบบทดสอบ
และแบบสอบถาม
2. ประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MESUK Model
3. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 และปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MESUK Model
1. ทดลองใช้ รู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู ้ แ บบ MESUK Model กั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 เพื่อประเมินทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และศึกษาความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MESUK Model
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
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เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั มีดงั นี้
1. รู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ คณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. แผนการจัด การเรี ย นรู ้ วิ ช าคณิ ตศาสตร์ พ้ื น ฐานที่ ใ ช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
4. แบบประเมิน ทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
6. แบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ วิช าคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐานที่ ใ ช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
1. รู ป แบบกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศำสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ผูว้ ิจยั ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น โดย
อาศัยการศึกษาจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและบริ บท
ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นควนเนี ย งวิ ท ยา โดยมี ก ารประยุ ก ต์ แ นวทางการจัด กิ จ กรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสภาพจริ งในชีวิตประจาวันและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดว้ ยกัน มีข้ นั ตอนการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 สร้างกรอบแนวคิดจากการศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
สั ง เคราะห์ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.3 สร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย ความเป็ นมาและความสาคัญ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน ความมุ่ง
หมาย กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ บทบาทของผูเ้ รี ยน บทบาทของครู การวัดและประเมินผล และ
การนาไปใช้
1.4 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

111
ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating
Scale) คือ(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 184)
ระดับ 5
หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง เหมาะสมน้อย
ระดับ 1
หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
1.5 นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5
คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1.5.1 รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.5.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.5.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.5.4 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.5.5 ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
1.6 วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล แบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้จากการตรวจสอบของ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผลการประเมิ น พิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ย คะแนนความเหมาะสมตามค วามคิ ดเห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญกาหนดเกณฑ์ ดังนี้(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 184)
ช่วงคะแนน 4.00-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ช่วงคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ช่วงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
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เกณฑ์ ค่ า เฉลี่ ย ความเหมาะสมตามความคิ ด เห็ น ของผู เ้ ชี่ ย วชาญในการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคุณภาพเหมาะสม ผลปรากฏว่าทุกข้อ
มีคะแนนเกิน 3.50 ขึ้นไป
1.7 ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์เพื่อนาไปใช้
ศึกษาประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป
2. แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างและประเมินคุณภาพ ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 สร้างแบบประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โดยสร้างเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) คือ (ล้วนสายยศ และอังคณา สายยศ, 2538,
น. 184)
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
2.2 นาแบบประเมินที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญชุด
เดียวกับข้อ 1.5 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อคาถาม
2.3 วิเคราะห์ข ้อมูลแบบประเมิ นที่ได้จากการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผลการประเมิ น
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ย วชาญกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 184)
ช่วงคะแนน 4.00-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ช่วงคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ช่วงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
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เกณฑ์ ค่ า เฉลี่ ย ความเหมาะสมตามความคิ ด เห็ น ของผู เ้ ชี่ ย วชาญในการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ
ค่ าเฉลี่ ยความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญตั้งแต่ 3.50 ขึ้ นไป ถื อว่าข้อค าถามมี คุณ ภาพเหมาะสม ผล
ปรากฏว่าทุกข้อมีคะแนน 3.50 ขึ้นไป
3..แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานที่ ใช้ รู ป แบบกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
คณิตศำสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐาน ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 1 โดยใช้ รูป แบบการจัด การเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ข้ นั ตอนการสร้ างและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษา วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ของโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา(ฉบับปรั บปรุ ง พุทธศักราช
2555) ถึงขอบข่ายของมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้ เวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
และการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้
3.2 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ MESUK Model สาหรั บนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โดยกาหนดเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ในภาค
เรี ยนที่ 1 ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ และ 1 แผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รวม 31 แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้แก่
หน่วยที่ 1 เรื่ องพื้นที่ผิวและปริ มาตร จานวน 9 แผนฯ ใช้เวลาในการเรี ยน 20 ชัว่ โมง
หน่วยที่ 2 เรื่ องกราฟ
จานวน 8 แผนฯ ใช้เวลาในการเรี ยน 10 ชัว่ โมง
หน่วยที่ 3 เรื่ องระบบสมการเชิงเส้น จานวน 5 แผนฯ ใช้เวลาในการเรี ยน 12 ชัว่ โมง
หน่วยที่ 4 เรื่ องความคล้าย
จานวน 5 แผนฯ ใช้เวลาในการเรี ยน 18 ชัว่ โมง
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ MESUK Model สาหรับขั้นที่ 2 ถึง ขั้นที่ 5
จานวน 4 แผนฯ ใช้เวลาในการเรี ยน 20 ชัว่ โมง
3.3 การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการพัฒนา ดังนี้
3.1.1 ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้วยการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลกระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้
ตลอดถึงการใช้ภาษา จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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2) ดร.ปัญญา ศรี ลารักษ์ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดปรางแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3) ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
4) นางกชมน ส าก าปั ง ครู วิท ยฐานะชานาญการพิ เศษ กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
5) นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 จังหวัดสงขลา
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด, 2546 , น. 126) ดังนี้
คุณภาพดีมาก
ให้คะแนน 5 คะแนน
คุณภาพดี
ให้คะแนน 4 คะแนน
คุณภาพพอใช้
ให้คะแนน 3 คะแนน
คุณภาพปรับปรุ งคุณภาพ ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่มีคุณภาพ
ให้คะแนน 1 คะแนน
นาผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณค่าเฉลี่ย แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การ
แปลความหมายของคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2546, น. 162) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพต้องปรับปรุ ง
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ
ผลการประเมิ นความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน ได้ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.71 และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.38 แสดงว่ า แผนการจัด การเรี ย นรู ้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐาน ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิตศาสตร์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก จึงได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่นาไปใช้ได้
3.1.2 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ อง
ของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเวลาที่ ใช้สอนในแต่ละชัว่ โมง แล้วจัดพิมพ์เป็ นแบบแผนการจัด การ
เรี ยนรู ้ที่สมบูรณ์และใช้ทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 40 คน
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3.4 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและมีปรับปรุ ง
หลังจากได้ทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี การศึกษา 2558 ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. แบบประเมิ น ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้ านความสามารถในการ
เชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินที่ใช้ประเมิน ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้าน
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นแบบประเมินที่ใช้ประเมินความสามารถในการ
เชื่อมโยงการนาความรู ้เรื่ องพื้นที่ผิวและปริ มาตร กราฟ ระบบสมการเชิ งเส้น หรื อความคล้าย มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการประเมินจากโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่สมบูรณ์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
จากคู่มือวัดผลประเมินผลคณิ ตศาสตร์ ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2546, น. 19,143-165) ซึ่งมีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
4.1 กาหนดประเด็นการประเมินดังนี้
4.1.1 นาเสนอความรู ้ กฎ นิยาม สูตร ทฤษฎี หลักการหรื อวิธีการทางคณิตศาสตร์
4.1.2 นาเสนอข้อความเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยง ระหว่างความรู ้เกี่ยวกับกฎ นิยาม
สูตร ทฤษฎี หลักการหรื อวิธีการทางคณิตศาสตร์ กับสถานการณ์หรื องานอื่นๆ ที่ตอ้ งการ
4.1.3 สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ หรื อสถานการณ์ หรื องานที่ตอ้ งการ
4.1.4 หาคาตอบจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล
4.2 สร้างแบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินและแปลผล ดังแสดงในตาราง 3.2 ดังนี้

116
ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
4
นาความรู ้ หลักการเรื่ องพื้นที่ผิวและปริ มาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น
ดีมาก
หรื อความคล้าย และวิธีการทางคณิตศาสตร์ ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์หรื อสาระอื่นในชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรื อ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมดีมาก เนื้อหามีความถูกต้อง
สมบูรณ์
3
นาความรู ้ หลักการเรื่ องพื้นที่ผิวและปริ มาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น
ดี
หรื อความคล้าย และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิ ตศาสตร์หรื อสาระอื่นในชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาหรื อ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์
2
นาความรู ้ หลักการเรื่ องพื้นที่ผิวและปริ มาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น
พอใช้
หรื อความคล้าย และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์ หรื อสาระอื่นได้บางส่วน เนื้อหาขาดความสมบูรณ์
1
ไม่สามารถนาความรู ้ หลักการเรื่ องพื้นที่ผิวและปริ มาตร กราฟ ระบบสมการ
ต้องปรับปรุ ง
เชิงเส้น หรื อความคล้าย และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงได้อย่าง
เหมาะสม
ที่มา: สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, น.143-165)
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างสาหรับความสามารถ
ใช้การเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิตศาสตร์ ใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 ความสามารถในการเชื่อมโยงอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความสามารถในการเชื่อมโยงอยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 1.51 –2.50 ความสามารถในการเชื่อมโยงอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ต่ากว่า 1.51 ความสามารถในการเชื่อมโยงอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง
เกณฑ์การเปรี ยบเที ยบคะแนนที่เป็ นตัวบ่งชี้ ว่านักเรี ยนมีความสามารถในการเชื่อ มโยง
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ หลังการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับดีข้ ึนไป โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้คณิตศาสตร์ มีค่าตั้งแต่ 2.51 ขึ้นไป
4.4 ในการประเมิน ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งใช้แบบประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงการนาความรู ้เรื่ องพื้นที่
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ผิวและปริ มาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น หรื อความคล้าย มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของ
สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2546, น. 19,143-165) โดยประเมิ น จาก
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่สมบูรณ์ ซึ่ งมีผูเ้ ชี่ ยวชาญในประเมินผลงานโครงงานคณิ ตศาสตร์ จานวน 7
ท่าน ประกอบด้วย
4.3.1 รองศาสตราจารย์ ดร. รณสรรพ์ ชินรมย์ อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4.3.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.3.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.3.4 ดร.กิติพล นวลทอง อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4.3.5 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4.3.6 นางกชมน สากาปั ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิ เศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
4.3.7 นายเที่ ย งทอง ไชยสวัส ดิ์ ครู วิท ยฐานะชานาญการพิ เศษ กลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 จังหวัดสงขลา
5. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน เป็ นแบบทดสอบที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 เป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีข้ นั ตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพ ดังนี้
5.1 ศึกษาวิธีการและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจาก
เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการวัดและประเมิ นผลต่ างๆ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 คู่มือครู การจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อ
วางแผนการสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
5.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยเลือกประเภทของแบบทดสอบ
ที่จะวัด คือ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุม
เนื้อหาและผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
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5.3 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัดผล
และประเมินผล จานวน 5 คน ประกอบด้วย
5.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร. รณสรรพ์ ชินรมย์ อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
5.5.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.5.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.5.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.5.5 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ความชัดเจน ความถูกต้อง เหมาะสมของภาษาที่ใช้ และ
พิ จารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ด้วยการค านวณค่ าดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบเป็ นรายข้อ โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน
-1
เกณฑ์การยอมรับค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ตั้งแต่ 0.50-1.00
5.4 นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาข้อสอบที่ มีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา คือ มี ค่าดัชนี
ความสอดคล้องรายข้อ ตั้งแต่ 0.50-1.00 ผลการประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน
ปรากฏว่าข้อสอบจานวน 30 ข้อมีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 จึงได้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 30 ข้อ ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั หมด
5.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จานวน 30 ข้อ ที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญและปรับปรุ งข้อคาถามตามคาแนะนาแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3/2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ นห้องเรี ยนที่จดั ผูเ้ รี ยน
คละตามความสามารถของผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน จานวนเท่าๆ
กัน จานวน 29 คน ตรวจให้ค ะแนนแบบทดสอบที่ ผูเ้ รี ยนทา โดยตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรื อไม่ตอบ หรื อตอบเกิน 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน
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5.6 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก
(r) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาข้อสอบที่มีคุณภาพต้องมี ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และมี
ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-1.00 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นไว้ 20 ข้อ ที่ มี
คุณภาพตามเกณฑ์
5.7 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปทดสอบกับนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 40 คน ในการทดสอบดังกล่าวเพื่อหาค่าความเที่ยงของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (กัญจนา ลินทรัตน์ศิริกุล, 2555,
น. 9-74) ได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82
5.8 ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ตามค าแนะน าของผูเ้ ชี่ ย วชาญและจัด พิ ม พ์เป็ นฉบับ จริ งเพื่ อ
นาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
6. แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำคณิตศำสตร์ พื้นฐำนที่ใช้ รูปแบบ
กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ คณิ ต ศำสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เป็ น
แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ นเพื่ อวัดความพึ งพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK
Model ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยการสร้างแบบวัดความพึ งพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ผูว้ ิจยั ได้
สร้างขึ้นมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึ งพอใจ เพื่อหากรอบวัดความพึ ง
พอใจให้ครอบคลุมด้านความรู ้ความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้ ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
และด้านเจตคติที่มีต่อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
6.2 สร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยให้ครอบคลุมทั้ง
3 ด้าน คือ ด้านความรู ้ความเข้าใจในสาระการเรี ยนรู ้ ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ และด้าน
เจตคติที่มีต่อการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สร้างทั้งหมดจานวน 12 ข้อ โดยนาค่าเฉลี่ยที่คานวณได้มาแปล
ผลความหมายตามแนวคิดของเบสท์(Best, 1983, p. 171) เพื่อแปลผล ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด
ให้คะแนน
5 คะแนน
พึงพอใจมาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ให้คะแนน
3 คะแนน
พึงพอใจน้อย
ให้คะแนน
2 คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด
ให้คะแนน
1 คะแนน
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นาผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญคานวณหาค่าเฉลี่ย แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ ตามแนวคิดของ เบสก์ (Best, 1983, p. 183) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่พึงพอใจ
6.3 นาแบบทดสอบวัดความพึงพอใจที่สร้ างขึ้น เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง ด้วยการคานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(IOC) เกณฑ์การยอมรับค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ ตั้งแต่ 0.50-1.00 แล้วนามา
ปรั บ ปรุ งตามค าแนะนา และข้อเสนอแนะ แล้วเลื อกค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้ น ไป
ปรากฏว่าผลจากการประเมิ นความสอดคล้อง ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับ 1.00 ทุ ก ข้อ จึ ง ได้แ บบสอบถามวัดความพึ งพอใจที่ ใช้ไ ด้ จานวน 12 ข้อ ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประกอบด้วย
6.3.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.3.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6.3.3 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6.3.4 ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
6.3.5 ดร.ปัญญา ศรี ลารักษ์ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดปรางแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
6.4 นาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่ผเู ้ ชี่ยวชาญให้คาแนะนามาปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
6.5 นาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่ตรวจสอบแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ที่ได้ผ่าน
การเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มาแล้ว จานวน 40 คน นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาความเที่ยงของแบบสอบถามวัด
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ความพึ ง พอใจทั้ ง ฉบั บ โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟา(Coefficient Alpha) ของครอนบาค
(Cronbach, 1990, p. 204) ได้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.812
6.6 ปรับปรุ ง แก้ไข และจัดพิมพ์เป็ นฉบับจริ งที่สมบู รณ์ เพื่ อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน 1 กำรสร้ ำงรู ปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้และทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นแนวคิดพื้นฐานในการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. สร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ซึ่ งประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฏี พ้ื นฐาน วัตถุป ระสงค์ กระบวนการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ บทบาทของครู ผสู ้ อน บทบาทของผูเ้ รี ยน และการนาไปใช้
2. สร้ า งแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. สร้ างและตรวจสอบคุณ ภาพของแบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ปแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
4. ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ด้า นความสามารถในการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ให้ มี ค วามเหมาะสมตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อนาไปใช้ศึกษาในการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำคุณภำพและปรับปรุ งรู ปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
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3. นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และแผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ รูป แบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3/1 จานวน 40 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
2. วิเคราะห์ปัญหาจากการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3. ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรั บนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ให้มี ความ
เหมาะสมเพื่อนาไปใช้ศึกษาผลการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำผลกำรใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และแผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ รูป แบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3/1 จานวน 38 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ดังนี้
1.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี การศึกษา 2559 และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
1.2 จัดการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐานด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
1.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี การศึกษา 2559 และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
1.4 ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี การศึกษา 2559 และบันทึกข้อมูล
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
1.5 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานที่ ใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี
การศึกษา 2559 และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
2. นาผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ สรุ ป และอภิปราย
ผลเป็ นความเรี ยง เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ค ณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยการแบ่งการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อหำคุณภำพเครื่ องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบประเมินความเหมาะสมของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึ งพอใจ
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด (Index of Consistency
: IOC) (กรมวิชาการ, 2545, น. 65) โดยใช้สูตร ดังนี้
IOC =

R


เมื่อ IOC

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
แทน ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
R
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด

1.2 การหาค่ า ความยากง่ าย (P) และค่ าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 130) โดยใช้สูตร ดังนี้
สูตรหาค่าความยากง่าย
สูตร P = R
N
เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของคาถามแต่ละข้อ
R แทน จานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด

สูตรหาค่าอานาจจาแนก
RU − RL
สูตร r =
เมื่อ

r
RU
RL
N

แทน
แทน
แทน
แทน

N
2

ค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ
จานวนผูต้ อบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง
จานวนผูต้ อบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน
จานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด
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1.3 การหาค่ า ความเที่ ย ง (reliability) ของแบบทดสอบใช้สู ต ร KR-20 ของ Kuder
Richardson (กัญจนา ลินทรัตน์ศิริกุล, 2555, น. 9-74) โดยใช้สูตร ดังนี้

pq 

k


rtt
=
k −1 1 − 2
 s 


เมื่อ rtt
แทน ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ
k
แทน จานวนข้อสอบทั้งหมด
p
แทน สัดส่วนของผูท้ ี่ตอบถูกในแต่ละข้อ
q
แทน สัดส่วนของผูท้ ี่ตอบผิดในแต่ละข้อ
S2

แทน คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบทั้งฉบับ

1.4 การหาค่ า ความเที่ ย งของแบบสอบถามความพึ ง พอใจ วิ เคราะห์ ข้อ มู ล หาค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 204) โดยใช้สูตร ดังนี้
k
เมื่อ

k 1 −  S2items 
k - 1 
S2total 

=

k
k
 S2items
S2total

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเที่ยงของแบบวัดความพึงพอใจ
จานวนข้อในแบบวัดความพึงพอใจ
ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนน
คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ

2. สถิติพื้นฐำนที่ใช้ ในกำรรำยงำน
2.1 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2545, น. 137) โดยใช้สูตร ดังนี้


เมื่อ



X


=




แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
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2.2 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรี สะอาด, 2546,
น. 106) โดยใช้สูตร ดังนี้

เมื่อ

S.D.

=

 2 − () 2
 (  − 1)

S.D.
X2
(X)2
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐำน
สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและ
หลังเรี ยน ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติดว้ ย t-test โดยใช้สูตร Dependent Sample t-test (นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2555, น. 10-94) ดังนี้
t

=

D

N  D 2 −(  D ) 2

, df = N – 1

N −1

เมื่อ t

แทน การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
 D แทน ผลรวมของความแตกต่างจากการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน

 D 2 แทน ผลรวมของความแตกต่างจากการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
N
df

แต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน จานวนคู่คะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แทน Degree of freedom ของการทดสอบ t-test

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.1 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ
MESUK Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ระดับความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่
รายการประเมิน
1 แนวคิดและทฤษฏีพ้นื ฐานที่ใช้ในการกาหนดกรอบ
แนวคิดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ
MESUK Model

(X
4.40

S.D.
0.55

ระดับ
มาก
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ที่
รายการประเมิน
2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ MESUK Model
3 การกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
4 ความหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model
5 ความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีพ้นื ฐานของ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK
Model
6 การกาหนดลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
7 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 1
สร้างสรรค์ดว้ ยโครงงานน้อย
8 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 2
ร้อยเรี ยงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
9 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 3
คัดสรรสิ่ งที่สนใจไปวางแผน
10 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 4
แสดงเป็ นโครงงานคณิตศาสตร์
11 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 5
ประสาทองค์ความรู ้สู่การแบ่งปัน
12 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ของนักเรี ยน
13 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเชื่อมโยงระหว่างเรื่ องราวต่างๆ ของคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยน

(X
4.40

S.D.
0.55

ระดับ
มาก

4.60

0.89

มากที่สุด

4.40

0.89

มาก

4.20

0.45

มาก

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.89

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.20

0.45

มาก

4.40

0.55

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.89

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ที่
รายการประเมิน
14 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเชื่อมโยงแบบจาลองหลายๆ แบบสู่ความคิด
รวบยอดเดียวกันของนักเรี ยน
15 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดไปสู่วิธีคิดคานวณ
ของนักเรี ยน
16 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ชีวิตประจาวันของ
นักเรี ยน
17 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรี ยน
18 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั อาชีพในท้องถิ่นของ
นักเรี ยน
19 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ ของนักเรี ยน
20 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ
MESUK Model

(X
4.60

S.D.
0.55

ระดับ
มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.20

0.55

มาก

4.80

0.45

มากที่สุด

4.20

0.45

มาก

4.80

0.45

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากถึ งมากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย ตั้งแต่ 4.20 – 4.80 ซึ่ งรายการประเมิ น อยู่ในระดับ ดี มาก จานวน 12
รายการ จากทั้งหมด 20 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 และรายการประเมินที่ 20 การทดลองใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.80 ซึ่ งมี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด แสดงว่ า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ได้
1.2 ผลการนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ต ศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปทดลองใช้
ผลจากการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปทดลองใช้กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3/1 จานวน 40 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 เพื่อศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมิ นคุ ณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐาน ที่ ใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่
รายการประเมิน
แปลความ
S.D.

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เบื้องต้ น
1 มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กนั
4.80
0.45
ดีมาก
2 เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4.80
0.45
ดีมาก
จุดประสงค์ การเรียนรู้
3 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
4.40
0.55
ดี
4 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความชัดเจนและครอบคลุม
4.80
0.45
ดีมาก
ทุกด้าน
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ที่

รายการประเมิน

เนื้อหาสาระ
5 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6 ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์
7 สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
8 มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
9 เป็ นไปตามขั้นตอนที่วิเคราะห์หรื อกาหนดไว้
10 พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์
11 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
12 มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
13 สอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
14 เน้นกระบวนการคิด ลงมือปฏิบตั ิและการสร้างองค์ความรู ้
15 มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเพื่อพัฒนาตามศักยภาพ
สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
16 สอดคล้องกับเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
17 ครบถ้วนตามขั้นตอนการทากิจกรรม
18 มีความหลากหลายเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
19 มีความสมบูรณ์และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
กระบวนการประเมินผล
20 สามารถประเมินตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
21 มีแบบของการประเมินปรากฏในแผนการเรี ยนรู ้
22 แบบของการประเมินมีความหลากหลาย
23 มีกาหนดเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน
24 ประเมินครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
25 ใช้หลักการประเมินแบบมีส่วนร่ วม
รวมเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แปลความ
S.D.

4.80
4.40
5.00
4.20

0.45
0.55
0.00
0.45

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

4.20
4.80
4.60
5.00
5.00
4.80
4.80

0.45
0.45
0.55
0.00
0.00
0.45
0.45

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.80
4.80
5.00
5.00

0.45
0.45
0.00
0.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.40
4.80
4.20
4.80
4.80
4.80
4.71

0.55
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.38

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการประเมิ นคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์
พื้นฐาน ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี ม าก คื อ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.71 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เบื้ องต้น กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ และกระบวนการประเมิ นผล มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่ วนด้านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้ อหาสาระ มีคุณภาพในระดับดี แสดง
ว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐาน ที่ ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ได้
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลจากการนารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จานวน
38 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โดยผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่ อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยรู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลการวิเคราะห์ ท ัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ประเมิน
จากผลการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ท้ งั 8 โครงงาน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 7 คน
ผลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ ได้รับ การจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยรู ปแบบการจัด การเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK
Model ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 วิชาคณิตศาสตร์พ้นื ฐาน (จานวน 8 โครงงาน)

1. อัศจรรย์ศาสตร์และศิลป์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดน
ใต้
2. ปลูกพืชด้วยคณิต
พลิกชีวิตเกษตรกร
3. ขนมครกสูตรโบราณ
สื บสานภูมิปัญญา
4. คณิ ตคิดทาขนมซั้ง
5. เสื่ อพื้นบ้าน
จักรสารก้าวไกล
6. ข้าวสังข์หยดกับอนาคต
ที่สดใส
7. คณิตคิดคุม้ ค่า
8. นมโรงเรี ยน

หาคาตอบจากแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล

คณิตศาสตร์เพื่อเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ

เชื่อมโยงความรู ้เกี่ยวกับ
หลักการหรื อวิธีการทาง
คณิตศาสตร์กบั สถานการณ์
อื่นๆาลองทาง
สร้างแบบจ

ชื่อโครงงาน

การนาเสนอความรู ้ หลักการ
ทางคณิตศาสตร์

ประเด็นที่ประเมิน

X

S.D. แปลผล

4

4

4

4

4.00 0.417 ดีมาก

4

4

3

4

3.75 0.578 ดีมาก

4

4

3

4

3.75 0.572 ดีมาก

3
4

3
3

3
2

3
3

3.00 0.722
3.00 0.611

ดี
ดี

3

4

3

3

3.25 0.637

ดี

4
3
4
4
เฉลี่ยรวม

4
3

4
4

3.75 0.614 ดีมาก
3.75 0.634 ดีมาก
3.531 0.598 ดีมาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า จากการประเมิน ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้าน
ความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน จากการทาโครงงานที่ มี
องค์ป ระกอบสมบู รณ์ ข องนัก เรี ย นกลุ่ม ตัวอย่าง โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน 7 คน พบว่าโครงงาน
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คณิตศาสตร์ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก(มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.51 - 4.00) จานวน 5 โครงงาน อยู่
ในระดับ ดี (มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ระหว่าง 2.75-3.50) จานวน 3 โครงงาน ค่าเฉลี่ ยในภาพรวมของการท า
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ข องกลุ่ ม ทดลองเท่ า กั บ 3.531 แสดงว่ า ทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน อยู่ใน
ระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
2.2 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนเรียนและหลังเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โดยการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติด้วย
t-test แบบ Dependent
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชา
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โดยการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติดว้ ย t-test
แบบ Dependent ดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์
พื้นฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
กลุ่มตัวอย่าง
จานวน (N) ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบน
t
p
มาตรฐาน(S.D.)
ก่อนเรี ยน
38
7.3158
1.8469
19.317 0.000
หลังเรี ยน
38
14.4737
1.7357
p < 0.05
จากตารางที่ 4.4 พบว่าคะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลัง
เรี ยนด้ ว ยรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 คื อ 7.3158 คะแนน และ คะแนน 14.4737 คะแนน ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยน
เท่ากับ 7.1579 คะแนน และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ก่อน
และหลังเรี ยน คือ 1.8469 คะแนน และ 1.7357 คะแนน ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ จึงสรุ ปว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
หลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model ส าหรับ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05(t= 19.317; df = 37 ;
p = 0.000 )
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2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน โดยการแจกแจงความถี่ แล้วหาค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน โดยการแจกแจงความถี่ แล้วหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
วิชาคณิตศาสตร์พ้นื ฐาน (N = 38)
รายการประเมิน
1. เป็ นวิธีการสอนที่กระตุน้ ให้เกิดความกระตือรื อร้นใน
การเรี ยน
2. ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็ นที่ยอมรับของสมาชิก
ในกลุ่ม
3. บรรยากาศในการเรี ยนเป็ นกันเอง และมีความสุขในการเรี ยน
4. ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กแก้ปัญหาจากประสบการณ์
จริ งใกล้ตวั
5. ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกการสื่ อสารและนาเสนอผลงาน
โครงงานให้มีความน่าสนใจ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์
6. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีวินยั และมีความรับผิดชอบในงาน ซึ่งมีผล
ต่อความสาเร็จของกลุ่ม

ระดับ
X
ความพึงพอใจ
4.868 0.343
มากที่สุด
S.D.

4.737 0.554

มากที่สุด

4.789 0.528
4.868 0.414

มากที่สุด
มากที่สุด

4.737 0.602

มากที่สุด

4.789 0.528

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
รายการประเมิน
7. มีโอกาสได้ชื่นชมความสาเร็ จและเห็นคุณค่าของตนเอง
ที่มีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบผลสาเร็จ
8. เป็ นการเรี ยนที่นกั เรี ยนต้องรู ้จกั วางแผนและสื บค้นข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ มาช่วยในการแก้ปัญหาให้สาเร็ จ
9. เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดและฝึ กฝน
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
10. กระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
รู ้จกั การทางานร่ วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรี ยนรู ้
ในกลุ่ม
11. การเรี ยนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ
MESUK Model ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาที่คงทน
และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป
12. เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ภาพรวมของทุกรายการประเมินผล (12 ข้อ)

ระดับ
X
ความพึงพอใจ
4.684 0.574
มากที่สุด
S.D.

4.688 0.662

มากที่สุด

4.789 0.528

มากที่สุด

4.895 0.311

มากที่สุด

4.921 0.273

มากที่สุด

4.684 0.574
4.789 0.498

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดการ
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.789 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.498

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึง สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ดังนี้

สรุปการวิจัย
1. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1 เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.2 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้ นความสามารถใน
การเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบ MESUK Model ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์
พื้ น ฐาน ระหว่ า งก่ อ นและหลัง ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ ว ยรู ป แบบ MESUK Model ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานด้วยรู ปแบบ MESUK Model
2. สมมุติฐานการวิจัย
2.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับดี
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานด้วยรู ปแบบ MESUK Model ในระดับมาก
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประกอบด้วย
3.1.1 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้แก่ นักวิชาการ
ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านคณิ ตศาสตร์ ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จานวน 5 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชา
คณิ ตศาสตร์ พ้ื น ฐาน ที่ ใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จานวน 40 คน โรงเรี ยนควน
เนียงวิทยา ปี การศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)
3.1.2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1) ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ปี การศึกษา 2559
จานวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.2.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.2.3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานที่ ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.2.4 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถใน
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
3.2.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
3.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model

138
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมู ล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิจยั และมีการเก็บรวมข้อมูลในลัก ษณะ
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั และการเก็บ
รวมข้อมูลออกเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาคุณภาพและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.4 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการ
ตรวจสอบสมมุติฐานด้วยการทดสอบที (t-test)

4 ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
4.1.1 ผลการสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 – 4.80 ซึ่งรายการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 12 รายการ จากทั้งหมด 20
รายการ คิดเป็ นร้อยละ 60.00 และรายการประเมินที่ 20 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้า น
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.80 ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด แสดงว่า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความเหมาะสมในการนาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์เพื่อ พัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนได้
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4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน ที่ใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลการประเมิ นคุ ณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐาน ที่ ใ ช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก คือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.38 เมื่ อ พิ จารณารายละเอี ยดในแต่ ละด้าน พบว่ า ด้านคุ ณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เบื้ องต้น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้และกระบวนการประเมินผล มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
มาก ส่ วนด้านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้ อหาสาระ มี คุณภาพในระดับดี แสดงว่าแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐาน ที่ ใช้รูป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ได้
4.2 ผลการศึ กษาการใช้ รูปแบบการจัด การเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ผลจากการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ
การจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model ส าหรั บ นัก เรี ย นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ไปใช้กับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จานวน 38 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 มีผลการวิจยั ดังนี้
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่ได้รับการ
จัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นัก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยประเมินจากผลการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ ท้ งั 8
โครงงาน พบว่าทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน จากการทาโครงงานที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ ของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน พบว่าโครงงานคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนอยู่ในระดับดี
มาก (มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.51 - 4.00) จานวน 5 โครงงาน อยู่ในระดับดี (มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง
2.75-3.50) จานวน 3 โครงงาน ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของการทาโครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง
เท่ากับ 3.531 แสดงว่าทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิ ตศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน อยูใ่ นระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินความสามารถใน
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
4.2.2 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชา
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ก่ อนและหลังเรี ยนด้วยรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model
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ส าหรั บ นัก เรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 คือ 7.3158 คะแนน และ คะแนน 14.4737 คะแนน ตามล าดับ
คะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ห ลังการใช้รูปแบบการจัด การเรี ย นรู ้ สู งกว่า
ค่าเฉลี่ ยก่ อนเรี ยนเท่ากับ 7.1579 คะแนน และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ก่ อนและหลังเรี ยน คือ 1.8469 คะแนน และ 1.7357 คะแนน ตามลาดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ จึ งสรุ ปว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/1 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ห ลัง เรี ย นโดยใช้ รูป แบบการจัด การเรี ย นรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t= 19.317; df = 37 ;p = 0.000 )
4.2.3 ผลการศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/1 ที่ มีต่อการ
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน โดยการแจกแจงความถี่ แล้วหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ พ้นื ฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.789 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.498

อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK
Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.20 – 4.80 ซึ่ งรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 12 รายการ จากทั้งหมด 20
รายการ คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ทั้งนี้ เนื่ องจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK
Model ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้การสั งเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฏีการเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่
เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ พัฒ นาการและหลัก การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั และ
ครอบคลุมองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model ที่มีความ
เหมาะสมต่อการนาไปใช้พฒั นาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็ นอย่างยิง่ กล่าวคือ
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1.1 ขั้นที่ 1 สร้ างสรรค์ด้วยโครงงานน้อย(Mini project) เป็ นขั้นตอนที่ ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ย นได้พ ัฒ นากระบวนการคิ ด เชิ งสร้ างสรรค์ด้ว ยการให้ นั ก เรี ย นจัด ท าโครงงานน้อ ยหรื อ
โครงงานอย่างง่ายหลังจากที่ได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้แล้ว ซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กการคิดเชิงสรรค์ในการหาคาตอบและการนาเสนอผลงานให้มีความน่ าสนใจ โดยเป็ นการให้
นักเรี ยนได้ฝึกเรี ยนรู ้และทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ อย่างเป็ นขั้นตอน จากแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยนที่มี
ลักษณะปลายเปิ ด จะช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั การแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย รวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้พฒ
ั นาผลงานของตนเองให้มีความน่ าสนใจและสร้างสรรค์ ทาให้นักเรี ยนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรี ชา เนาว์เย็นผล(2554, น. 32-34)
ที่ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทาโครงงานแบบค่อยเป็ นค่อยไปทีละขั้นตอน ควร
เริ่ ม จากการสอดแทรกกิ จ กรรมโครงงานในการเรี ย นการสอนปกติ ด้ ว ยการปรั บ แต่ ง โจทย์
แบบฝึ กหั ดทั่วไปให้ อยู่ในรู ป ของปั ญ หาแบบปลายเปิ ด โดยมุ่ งเน้น การตั้งวัตถุ ป ระสงค์ในการ
ทางานและการนาเสนอผลงานให้มีความน่ าสนใจซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญในการพัฒนาไปเป็ น
โครงงานคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ต่อไป
1.2 ขั้น ที่ 2 ร้ อยเรี ย งจากภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น (Experience from local wisdom) เป็ น
ขั้ น ตอนที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ใ นชั้ นเรี ยนไปสู่ การปฏิ บ ั ติ จ ริ งใน
ชีวิตประจาวัน ผ่านการศึกษาเรี ยนรู ้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชี พของผูป้ กครอง ซึ่ งจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเห็นความสาคัญของอาชี พของผูป้ กครอง ตลอดจน
ได้รู้ จัก การน าความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไ ปศึ ก ษาแก้ปั ญ หาต่ างๆ ในชี วิ ต ประจ าวัน ได้อ ย่างเป็ น
รู ปธรรม และเชื่ อ มโยงกับสถานการณ์ ในชี วิตจริ ง จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างมี
ความหมายและเห็ น คุ ณ ค่ า ของคณิ ตศาสตร์ ใ นที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ การเรี ยนรู ้ แ บบเน้ น
ประสบการณ์ ข องศิ ริพ ร ครุ เสนี ย ์(2552, น. 13) เนื่ องจากการเรี ย นรู ้ แบบเน้น ประสบการณ์ เป็ น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการจัดประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยตรง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสะท้อนสิ่ งที่
ได้รับจนเกิดความเข้าใจจนนาไปสู่ ความคิดรวบยอดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป และขั้นตอนนี้ ยงั
เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นสนใจในภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ที่ ค วรค่ าแก่ ก ารอนุ รัก ษ์ ซึ่ ง ศูน ย์พ ัฒ นา
ภูมิปัญญาไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ(2541) ได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ
รวมถึงสถาบันทางการศึกษาได้ใช้แหล่งวิทยาการในท้องถิ่นจึงเป็ นแหล่งความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น เป็ นสิ่ งที่ มีคุณค่ายิ่งที่ ครู ควรนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการเรี ยนการสอนได้มากที่ สุ ด
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีพฒั นาการเชาว์ปัญญาของ Piaget(สุ รางค์ โค้วตระกูล,
2556, น. 47-50) มี การก าหนดสถานการณ์ ปั ญ หาที่ เป็ นรู ปธรรม เป็ นสถานการณ์ ที่ ใกล้เคียงกับ
ชี วิตประจาวัน และสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวของผูเ้ รี ยน ทาให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นภาพ สถานการณ์
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ปั ญ หาเป็ นรู ป ธรรมและสามารถเข้า ใจในสถานการณ์ ที่ ก าหนดให้ ไ ด้ นั่ น คื อ การเรี ย นรู ้ จ าก
นามธรรมทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจยาก จึงควรให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากรู ปธรรมอย่างเพียงพอ จะทาให้เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ นึ
1.3 ขั้นที่ 3 คัดสรรสิ่ งที่สนใจไปวางแผน(Selection and planning) เป็ นขั้นตอนที่ฝึก
ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กความมีน้ าใจ รู ้จกั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และได้
ฝึ กการร่ วมกันวางแผนในการดาเนินงานต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมุ่ งเน้นไปที่
การฝึ กแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพของผูป้ กครองที่อยูภ่ ายในชุมชนที่ผเู ้ รี ยน
อาศัยอยู่
1.4 ขั้ น ที่ 4 แสดงเป็ นโครงงานคณิ ตศาสตร์ ( Using mathematics project) เป็ น
ขั้นตอนที่ ฝึกให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้องค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนไปศึกษาเรี ยนรู ้แก้ปัญหาหรื อ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ภายใต้ความสนใจของผูเ้ รี ยนเอง โดยมี
การดาเนิ นงานตามการวางแผนงานไว้อย่างเป็ นลาดับขั้นตอน ทั้งนี้ จะมีการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นา
ทักษะของตนเองในทุกๆ ด้าน ทั้งความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ข องผูเ้ รี ยนที่ สังคมต้องการ ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ทางานร่ วมกันเป็ นทีม รู ้จกั การวางแผนการทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมาย
ที่สาเร็จของกลุ่ม สอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อที่ผเู ้ รี ยนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่ วมกัน
ทากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่ วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความสาเร็ จได้ เมื่อสมาชิกทุกคน
ได้เรี ยนรู ้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการเรี ยนเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544, น. 15 )
1.5 ขั้นที่ 5 ประสาทองค์ค วามรู ้ สู่ก ารแบ่ งปั น (Knowledge sharing) เป็ นขั้นตอนที่
ต้องการฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนได้สรุ ปองค์ความรู ้จากการเรี ยนรู ้ในการจัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ที่เป็ น
การแก้ปัญหาหรื อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื ออาชี พของผูป้ กครอง แล้วได้มีการนาเสนอผลงาน
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ขยายผลที่ ไ ด้เรี ย นรู ้ แก่ นัก เรี ย นในชั้น เรี ย น รวมทั้ง มี ก ารสะท้อนผล
การศึกษาพัฒนาผลงานโครงงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กบั ผูป้ กครองและชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่ งจะทาให้นักเรี ยนได้เห็นคุณค่าของการนาองค์ความรู ้ในชั้นเรี ยนไปพัฒนา
เพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตลอดจนเป็ นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรี ยน ผูป้ กครอง
และชุมชน รวมทั้งมีการฝึ กให้นกั เรี ยนได้เขียนรายงานและนาเสนออย่างน่าสนใจ
ดัง นั้ น รู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีลกั ษณะของการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ผ่านโครงงานคณิ ตศาสตร์อย่าง
เป็ นล าดับ ขั้นตอนจนช่ วยให้นัก เรี ยนสามารถผลิ ตผลงานเชิ งนวัตกรรมต่างๆ ที่ เชื่ อมโยงกับ วิ ถี
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ชี วิตประจาวันได้อย่างเป็ นรู ปธรรมนั้นจึ งเป็ นรู ปแบบที่ มีค วามเหมาะสมในการนาไปใช้พ ฒ
ั นา
ทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่ อ มโยงทางคณิ ต ศาสตร์
เนื่ อ งจากเป็ นรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ที่ มี ก ารบู รณาการทั้งในระดับ การบู รณาการภายในวิ ช า
การบู รณาการแบบพหุ วิท ยาการ การบู รณาการแบบสหวิท ยาการและการบู รณาการแบบข้าม
สาขาวิชา โดยมีการสอดแทรกการจัดกิจกรรมตามแนวทางของสะเต็มศึกษาในการเรี ยนการสอน
ทาให้นักเรี ยนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาในเชิ งบูรณาการสอดคล้องกับ งานวิจยั ของคะนึ งนิ จ จันทรมณี
(2557) จารัส อินทลาภาพร, มารุ ต พัฒผล, วิชยั วงษ์ใหญ่ และศรี สมร พุ่มสะอาด(2558) เกศินี สุ ทธิ
(2557) Kuen(2015) และSunyoung, Rorert and Margaret(2014) ที่ได้ที่ได้ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั พบว่าในการจัดการเรี ยนรู ้และการประเมินผล
ตามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษา ผู ้ส อนควรปฏิ บ ัติ ดัง นี้ คื อ 1) ศึ ก ษาสาระส าคัญ ของสาระวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของ
การบูรณาการ 2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยตนเองก่อนที่จะจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน 3) จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นปัญหาเป็ นฐาน(Problem-based learning) 4) จัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานเป็ นฐาน(Project-based learning) 5) จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ที่ เน้น ให้ผูเ้ รี ยนท างาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มมี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ แก่ ผูเ้ รี ยน เพื่อตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยน 6) วัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) ซึ่ ง
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึ กษาดังกล่าวเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
(Authentic learning) นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนขั้นตอนการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์
แบบเป็ นขั้นเป็ นตอน จากความสนใจร่ วมกันของกลุ่มที่ครู ผสู ้ อนได้ส่งเสริ มกิจกรรมให้สมาชิกได้
ร่ วมมื อ กัน แก้ปั ญ หามาโดยตลอด ช่ ว ยให้นัก เรี ย นมี ค วามคุ้น เคยในการร่ วมกัน แก้ปั ญ หาและ
สามารถจัดท าโครงงานคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมั่น ใจด้วยรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ มี ข้ นั ตอนในการท า
โครงงานชัดเจน ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียมใจ จันทร์ ศรี (2550) สมชาย ทองบ่อ (2551)
ทิ พ รั ตน์ ปะสี ล ะเตสั ง (2551) รั ช นี ทุ่ มแห่ ว (2552) และศัน สนี ย ์ อิ น ทรบริ สุ ท ธิ์ (2554) ที่ พ บว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ สู งกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิ ตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ .01 และความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ หลังจากใช้กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ทุกเรื่ องอยูใ่ นระดับดี
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2. แผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ
MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 รายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/1 มีผลการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้เบื้องต้น กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้และกระบวนการประเมินผล
มี คุ ณภาพอยู่ในระดับดี มาก ส่ วนด้านจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ และเนื้ อหาสาระ มี คุ ณภาพในระดับดี
แสดงว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐานแสดงได้ว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
นั้ น มี คุ ณ ภาพสามารถน าไปใช้จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นได้ เนื่ อ งจากแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้ รูป แบบการจัด การเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 รายวิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 นั้นเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นกระบวนการกลุ่มในการเรี ย นรู ้ และ
แก้ปัญหา มีการบูรณาการความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ไปสู่ การเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ในลักษณะ
ของการสอดแทรกกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาเข้าไป และมีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
และจัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ภายใต้ความสนใจในอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็ นขั้นตอน
ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น ตลอดจนทาให้นกั เรี ยนตระหนักและ
เห็นคุณค่าในวิชาคณิ ตศาสตร์ อันจะส่ งผลให้นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์มาก
ขึ้นตามลาดับ เป็ นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสว์ของ Vygotsky(ทิศนา แขมมณี ,
2555) ที่ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาเชาว์ปัญญาเป็ นลาดับขั้นโดยการที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ ด้วยการลง
มือกระท าจากการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ รวมทั้งเกิ ดจากอิ ท ธิ พ ลของสิ่ งแวดล้อมนั้นคื อ
วัฒนธรรมที่เกิดจากบริ บทของสังคมสร้างขึ้น
3. รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สามารถพัฒนาพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถ
ในการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ จากการทาโครงงานที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ ของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน พบว่าโครงงานคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนอยู่ในระดับดีมาก
(มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 3.51 - 4.00) จ านวน 5 โครงงาน อยู่ ใ นระดั บ ดี (มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง
2.75-3.50) จานวน 3 โครงงาน ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของการทาโครงงานคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง
เท่ากับ 3.531 แสดงว่าทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิ ตศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้

145
ที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของคณิ ตศาสตร์ อย่างชัดเจน เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ฝึกให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้องค์ความรู ้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์จากชั้นเรี ยนไป
ศึกษาเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่นๆ ในเชิ งบูรณาการ และเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการ
อนุ รักษ์และพัฒนาเพิ่ มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุ มชนที่ ผูเ้ รี ยนอาศัยอยู่ ภายใต้การศึกษาและ
จัดทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ อย่างมี ความหมาย อี กทั้ง
สามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนไปปรับประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันได้
อย่างมีความสุ ข โดยมีข้ นั ตอนที่ครู จะมีการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้
กิจกรรมฝึ กแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริ งที่นกั เรี ยนต้องใช้องค์ความรู ้ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
จนทาให้นักเรี ยนมี ความมัน่ ใจและรู ้ จกั การแก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอนจนประสบผลสาเร็ จ ทั้งนี้
เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้ป ฏิ บ ัติกิ จ กรรมหรื อ จัด ประสบการณ์ ให้ กับ ผูเ้ รี ย นในสถานการณ์ จริ งที่ ส อดคล้อ งกับ ด ารง
ชีวิตประจาวัน โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการ
ทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่ วมในการเรี ยน สามารถนา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครู มีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้
ให้ผูเ้ รี ยน อันนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรื ออารมณ์ ทางสังคมและ
ทางสติปัญญา ซึ่ งรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณ(ประเวศ วะสี 2543 น. 2, พิมพันธ์ เดชะคุปต์
2544 น. 7, วัฒนาพร ระงับทุกข์ 2545 น. 1, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ 2541 น.
21) นอกจากนี้ เป็ นรู ป แบบที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นต้อ งจัด ท าโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ล ัก ษณะ
โครงงานที่ ต้องน าองค์ค วามรู ้ ในชั้นเรี ย นไปประยุก ต์ใช้แก้ปั ญ หาในชี วิตประจาวัน ซึ่ งช่ วยให้
นั ก เรี ย นตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ าของวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ รวมทั้ง เป็ นการสร้ า งเจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ใ ห้ เกิ ด ขึ้ นกั บ นั ก เรี ยนแบบยั่ง ยื น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ค ากล่ า วของ Kennedy and
Tipps(1994, pp. 194 -198 อ้างถึงใน รัชนี ทุ่มแห่ ว 2552, น. 66) ว่า “นักเรี ยนจาเป็ นต้องรู ้จกั สร้าง
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม ได้แก่รูปภาพ แผนภาพ สัญลักษณ์ มโนมติและความเข้าใจ
เนื้ อ หาต่ า งๆ กับ กระบวนการรวมเนื้ อ หาและวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายรวมกัน เป็ นหลัก การทาง
คณิตศาสตร์และต้องรู ้จกั การเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กบั ชีวิตจริ ง” จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ ท ั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้า นความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลิลลา ดลภาค (2549) รัชนี วรรณ ขัน
ชัยภูมิ(2551) Rohendi (2012) และRohendi and Dulpaja(2013) ที่ได้ศึกษากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง สาหรับนักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการเรี ยนการสอนเรื่ องโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ สมการที่ เน้น ทักษะการ เชื่ อมโยงสามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้ มากกว่าร้อยละ 60 ของ
นั ก เรี ย นทั้ง หมดอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 ศึ ก ษาผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
คณิ ต ศาสตร์ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ ที่ มี ต่ อ ทัก ษะการเชื่ อ มโยงของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า 1) นักเรี ยนจานวนร้อยละ 76.00 มีคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยง
คิดเป็ นร้อยละ 75.60 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ให้มีจานวนนักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
มีคะแนนผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) นักเรี ยนจานวนร้อยละ 80.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคิด
เป็ นร้อยละ 77.04 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ให้มีจานวนนักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ศึกษาการพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์
โดย การนาเสนอเนื้ อหาในรู ป แบบ แอนิ เมชั่นเพื่ อปรั บ ปรุ งความสามารถในการเชื่ อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา พบว่าการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์โดย
การน าเสนอ เนื้ อ หาในรู ป แบบ แอนิ เมชั่น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความสามารถในการเชื่ อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ ไม่ มี นัยสาคัญทางสถิติ แต่ยงั สามารถปรับปรุ งความสามารถในการเชื่ อมโยงทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นได้ดีก ว่าวิธี ก ารสอนแบบปกติ และศึ ก ษาแบบจาลองโครงการการ
เชื่ อมโยงทาง คณิ ตศาสตร์ (CMP) เพื่ อเป็ นสื่ อในการนาเสนอความสามารถในการเชื่ อมโยงทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น พบว่ า ความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนโดยใช้แบบจาลองโครงการการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ (CMP) เป็ นสื่ อที่
ดีกว่าแบบทัว่ ไป นอกจากนี้ กิจกรรมของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้โดย ใช้แบบจาลองนี้ ดีมากๆ และ
กลายเป็ นสื่ อที่ใช้งานอยู
่ มาก
4. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์
พื้นฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 คือ 7.3158 คะแนน และ คะแนน 14.4737 คะแนน ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ห ลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สู งกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยน
เท่ากับ 7.1579 คะแนน และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ก่อน
และหลังเรี ยน คือ 1.8469 คะแนน และ 1.7357 คะแนน ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ จึงสรุ ปว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
หลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model ส าหรับ นักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05(t= 19.317; df = 37 ;p =
0.000 ) เนื่ องจากรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรั บนักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือในการเรี ยนรู ้
และทากิจกรรมต่างๆ โดยมี การกาหนดขั้นตอนในการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน ส่ งเสริ มการบูรณาการองค์
ความรู ้คณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนไปสู่ การแก้ปัญหาและการปรับใช้ในชีวิตจริ งผ่านการทาโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด ฝึ กแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นฐาน รวมทั้งทา
ให้ นั ก เรี ยนได้เห็ น คุ ณ ค่ า และความส าคัญ ของวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เนื่ อ งจากได้น าความรู ้ ด้า น
คณิ ตศาสตร์ในชั้นเรี ยนไปเชื่อมโยงกับอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นภัสสร สุ ทธิ กุล (2546) อารี รัตน์ ขวัญทะเล (2546) บุษกร คาพุช (2548) ศศิฤทัย
ด่านกลาง (2548) โชติกา กิ จเนตร (2549) ศริ นทรา อุทัยเลิ ศ (2549) ที่ พ บว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนเรื่ องการประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิ ตของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่ องเส้นขนาน สู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ได้รับการสอนหลังจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่ องอัตราส่วน
และร้อยละ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่ องพื้นที่ผิวและ
ปริ มาตรของรู ปทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก สูงกว่าเกณฑ์ 65 %
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
วิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน โดยการแจกแจงความถี่ แล้วหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Mode lส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 วิชาคณิ ตศาสตร์
พื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.789 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.498 เนื่ องจากการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model สาหรับ
นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในการจัดการเรี ยนรู ้ วิช าคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐาน ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 นั้นเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม นักเรี ยนได้ร่วมมือการทางาน
แก้ปัญหา ต้องช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน รวมทั้งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนได้นาองค์ความรู ้ดา้ น
คณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันอย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับ ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นและอาชี พ ของผูป้ กครอง ท าให้นัก เรี ยนเกิ ดความภาคภู มิใจในผลงงาน
โครงงานคณิ ตศาสตร์ของตนเอง ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของวิชา
คณิ ตศาสตร์ ม ากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ(2541, น. 119-155) ที่ กล่าวว่า
ครู ผูส้ อนที่ ต้องการให้กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ บรรลุผลส าเร็ จ จึงต้อง
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คานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั้งสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่เอื้ออานวยต่อการ
เรี ยนรู ้ ผลตอบแทนภายในหรื อรางวัลภายในเป็ นผลด้านความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนที่เกิดแก่ตวั ผูเ้ รี ยนเอง
เช่ น ความรู ้ สึ ก ต่ อ ความส าเร็ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ สามารถเอาชนะความยุ่ ง ยากต่ า งๆ และสามารถ
ดาเนิ นงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้สาเร็ จ ท าให้เกิ ดความภาคภูมิใจ ความมัน่ ใจ ตลอดจน
ได้รับ การยกย่องจากบุ ค คลอื่น ส่ วนผลตอบแทนภายนอกเป็ นรางวัล ที่ ผูอ้ ื่ นจัดหาให้มากกว่าที่
ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับคายกย่องชมเชยจากครู ผูส้ อน พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อแม้แต่การได้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับที่น่าพอใจ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนให้มี
แรงจูงใจในการทากิจกรรมจนบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครู ผสู ้ อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้ อหาในรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนการสอนเพื่อวางแผนการเชื่ อมโยงสู่ การประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน
อย่างละเอียด ทั้งนี้จะได้เป็ นแนวทางให้กบั ผูเ้ รี ยนในการนาไปใช้ในการเรี ยนรู ้ต่อไป
1.2 ควรนานวัตกรรมรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยรู ปแบบ MESUK
Model ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ วิช าคณิ ตศาสตร์ ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หรื อระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 เนื่ องจากผูเ้ รี ยนในระดับชั้นดังกล่าวจะได้รับองค์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มามาก
ที่สุดและเพียงพอที่จะนาความรู ้ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ดีที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถทางทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ดา้ น
อื่นๆ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
และการนาเสนอ และมี ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
2.2 ควรมี ก ารน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ MESUK Model
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ไปใช้พ ัฒ นาตัว แปรอื่ น ๆ เช่ น ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 หรื อความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นต้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
- รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือ
- หนังสื อขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
1. ผูเ้ ชี่ ย วชาญส าหรั บ ประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบ
MESUK Model สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ประกอบด้วย
1.1 รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.4 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.5 ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
2. ผูเ้ ชี่ ย วชาญส าหรั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ใช้รูป แบบการจัด การเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ประกอบด้วย
2.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.2 ดร.ปัญญา ศรี ลารักษ์ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดปรางแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2.3 ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
2.4 นางกชมน สากาปั ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
2.5 นายเที่ ย งทอง ไชยสวัส ดิ์ ครู วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เศษ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 จังหวัดสงขลา
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3. ผูเ้ ชี่ ยวชาญส าหรับ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ความชัดเจน ความถูกต้อง เหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ด้วยการคานวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประกอบด้วย
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร. รณสรรพ์ ชินรมย์ อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3.2 ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พั ท ลุ ง อาจารย์ป ระจ าคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3.5 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4. ผูเ้ ชี่ ยวชาญสาหรับ ประเมินทักษะและกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ โดยประเมินจำกโครงงำนคณิตศำสตร์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย
4.1 รองศาสตราจารย์ ดร. รณสรรพ์ ชินรมย์ อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4.2 ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พั ท ลุ ง อาจารย์ป ระจ าคณะศึ ก ษา ศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.4 ดร.กิติพล นวลทอง อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4.5 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4.6 นางกชมน สากาปั ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
โรงเรี ยนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
4.7 นายเที่ ย งทอง ไชยสวัส ดิ์ ครู วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เศษ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 จังหวัดสงขลา
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5. ผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง ด้วย
การคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 ประกอบด้วย
5.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5.3 ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5.4 ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
5.5 ดร.ปัญญา ศรี ลารักษ์ ผูอ้ านวยการวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดปรางแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบประเมินควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบประเมินควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๓.แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ฯ และแบบประเมินคุณภำพของแผนฯ
จานวน ๑ ชุด
๔.แบบทดสอบและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบทดสอบฯ จานวน ๑ ชุด
๕.แบบสอบถำมและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมฯ จานวน ๑ ชุด
ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า ณ พัทลุง เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบประเมินควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๓.แบบทดสอบและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบทดสอบฯ จานวน ๑ ชุด
๔.แบบสอบถำมและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมฯ จานวน ๑ ชุด
ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบประเมินควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๓.แบบทดสอบและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบทดสอบฯ จานวน ๑ ชุด
๔.แบบสอบถำมและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมฯ จานวน ๑ ชุด
ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/

168

ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบประเมินควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ MESUK Model ฯ
จานวน ๑ ชุด
๓.แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ฯ และแบบประเมินคุณภำพของแผนฯ
จานวน ๑ ชุด
๔.แบบสอบถำมและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมฯ จานวน ๑ ชุด
ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดปรางแก้ว จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ฯ และแบบประเมินคุณภำพของแผนฯ
จานวน ๑ ชุด
๒.แบบสอบถำมและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมฯ จานวน ๑ ชุด
ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ฯ และแบบประเมินคุณภำพของแผนฯ

จานวน ๑ ชุด

ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
นางกชมน สากาปัง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ฯ และแบบประเมินคุณภำพของแผนฯ

จานวน ๑ ชุด

ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา

กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๐๙

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

๑.แบบสอบถำมและแบบประเมินควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมฯ
จานวน ๑ ชุด

ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ คงภักดี เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัย ธนานุสนธิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา

กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๖๗

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

๑. รำยงำนโครงงำนคณิ ตศำสตร์
๒. แบบประเมินโครงงำนคณิตศำสตร์

จานวน ๘ ชุด
จานวน ๘ ชุด

ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
รองศาสตราจารย์ ดร. รณสรรพ์ ชินรมย์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ซึ่งเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา

กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๖๗

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

๑. รำยงำนโครงงำนคณิ ตศำสตร์
๒. แบบประเมินโครงงำนคณิตศำสตร์

จานวน ๘ ชุด
จานวน ๘ ชุด

ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
ดร. กิตติพล นวลทอง เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์
ซึ่งเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๖๗

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

๑. รำยงำนโครงงำนคณิ ตศำสตร์
๒. แบบประเมินโครงงำนคณิตศำสตร์

จานวน ๘ ชุด
จานวน ๘ ชุด

ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ นางกชมน
สากาปัง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
ประเมินคุณภาพของโครงงานคณิ ตศาสตร์ ซึ่งเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบ
มาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๐๖๗

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

๑. รำยงำนโครงงำนคณิ ตศำสตร์
๒. แบบประเมินโครงงำนคณิตศำสตร์

จานวน ๘ ชุด
จานวน ๘ ชุด

ด้วยนำยวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยำ
กำลังทำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะเป็ นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ เรื่ อง “กำรพัฒนำรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ นายเที่ยง
ทอง ไชยสวัสดิ์ ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใน
การประเมินคุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่
แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ภาคผนวก ข
เครื่ องมือในการวิจยั
- รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model (เอกสำรเย็บเล่ม)
- แบบประเมินควำมเหมำะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
- แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้วิชำคณิ ตศำสตร์พ้ืนฐำน ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ MESUK Model (เอกสำรเย็บเล่ม)
- แบบประเมินคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้วิชำคณิ ตศำสตร์พ้ืนฐำน ที่ใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนวิชำคณิ ตศำสตร์ พ้นื ฐำน
- แบบประเมินควำมสำมำรถทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถ
ในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานที่ใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
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แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชำญ
แบบประเมินควำมเหมำะสมของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้ ใช้เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชำญหลังจำกกำรพิจำรณำ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ให้มีคุณภำพก่อนที่จะนำไปทดลองใช้และขยำยผลต่อไป
2. แบบประเมินฉบับนี้แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ควำมเหมำะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
โปรดอ่ำนรำยกำรประเมินแต่ละรำยกำรประเมินแต่ละรำยกำรซึ่ งเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบ MESUK Model และทำเครื่ องหมำย  ลงในช่องระดับ ควำมเหมำะสมที่
ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมำยถึง เหมำะสมมำกที่สุด
ระดับ 4 หมำยถึง เหมำะสมมำก
ระดับ 3 หมำยถึง เหมำะสมปำนกลำง
ระดับ 2 หมำยถึง เหมำะสมน้อย
ระดับ 1 หมำยถึง เหมำะสมน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
โปรดทำเครื่ องหมำย ลงใน  และเติมควำมคิดเห็นลงใน..............................................
ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
ฉบับนี้
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ตอนที่ 1 ควำมเหมำะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
ที่

รำยกำรประเมิน

1 แนวคิดและทฤษฏีพ้นื ฐานที่ใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิด
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK
Model
2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ
MESUK Model
3 การกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model
4 ความหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ
MESUK Model
5 ความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีพ้นื ฐานของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
6 การกาหนดลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
7 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 1
สร้างสรรค์ดว้ ยโครงงานน้อย
8 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 2
ร้อยเรี ยงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
9 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 3
คัดสรรสิ่ งที่สนใจไปวางแผน
10 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 4
แสดงเป็ นโครงงานคณิตศาสตร์
11 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ข้นั ที่ 5
ประสาทองค์ความรู ้สู่การแบ่งปัน
12 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะ ด้ำน
กำรเชื่อมโยงควำมรู ้เดิมกับควำมรู ้ใหม่ของนักเรี ยน

ระดับควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
5 4 3 2 1
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ที่

รำยกำรประเมิน

13 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะด้าน
กำรเชื่อมโยงระหว่ำงเรื่ องรำวต่ำงๆ ของคณิ ตศำสตร์ ของ
นักเรี ยน
14 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะด้าน
กำรเชื่อมโยงแบบจำลองหลำยๆ แบบ สู่ควำมคิด
รวบยอดเดียวกันของนักเรี ยน
15 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะด้าน
กำรเชื่อมโยงควำมคิดรวบยอดไปสู่วิธีคิดคำนวณ
ของนักเรี ยน
16 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ชีวิตประจาวันของนักเรี ยน
17 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรี ยน
18 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั อาชีพในท้องถิ่นของนักเรี ยน
19 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ ของนักเรี ยน
20 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ
MESUK Model

ระดับควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
1. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model
ครอบคลุมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ หรื อไม่
 ครอบคลุม
 ไม่ครอบคลุม
หำกยังไม่ครอบคลุมควรเพิ่มเติมทักษะใดบ้ำง(โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. กำรนิยำมควำมหมำยของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model มี
ความชัดเจน หรื อไม่
 ชัดเจน
 ไม่ชดั เจน
หำกยังไม่ชดั เจนควรปรับปรุ งในประเด็นใดบ้ำง(โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. กำรกำหนดลำดับขั้นตอนของกระบวนกำรจัดกำเรี ยนรู ้ตำมแนวคิดของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model มีความเหมาะสม หรื อไม่
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม
หำกลำดับขั้นของกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ไม่เหมำะสมควรปรับปรุ งในประเด็น
ใดบ้ำง(โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. กำรประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ มีความชัดเจนหรื อไม่
 ชัดเจน
 ไม่ชดั เจน
หำกยังไม่ชดั เจนควรปรับปรุ งในประเด็นใดบ้ำง(โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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5. กำรกำหนดบทบำทครู ผสู ้ อนมีควำมชัดเจน หรื อไม่
 ชัดเจน
 ไม่ชดั เจน
หำกยังไม่ชดั เจนควรปรับปรุ งในประเด็นใดบ้ำง(โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. กำรกำหนดบทบำทของผูเ้ รี ยนมีควำมชัดเจน หรื อไม่
 ชัดเจน
 ไม่ชดั เจน
หำกยังไม่ชดั เจนควรปรับปรุ งในประเด็นใดบ้ำง(โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สำมำรถนำไปใช้เพื่อพัฒนำ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อไม่
 ได้
เพรำะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 ไม่ได้
เพรำะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ(ถ้ามีโปรดระบุ).........................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
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แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
แบบประเมินคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำคณิตศำสตร์ พื้นฐำน ที่ใช้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
คาชี้แจง กรุ ณาแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้
คุณภาพดีมาก
ให้คะแนน
5
คะแนน
คุณภาพดี
ให้คะแนน
4
คะแนน
คุณภาพพอใช้
ให้คะแนน
3
คะแนน
ต้องปรับปรุ งคุณภาพ ให้คะแนน
2
คะแนน
ไม่มีคุณภาพ
ให้คะแนน
1
คะแนน
ที่

รายการประเมิน

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เบื้องต้ น
1 มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กนั
2 เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
3 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
4 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความชัดเจนและครอบคลุม
ทุกด้าน
เนื้อหาสาระ
5 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6 ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์
7 สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
8 มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
5 4 3 2 1
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ที่

ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
5 4 3 2 1

รายการประเมิน

กระบวนการจัดการเรียนรู้
9 เป็ นไปตามขั้นตอนที่วิเคราะห์หรื อกาหนดไว้
10 พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์
11 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
12 มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
13 สอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
14 เน้นกระบวนการคิด ลงมือปฏิบตั ิและสร้าง
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
15 มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเพื่อพัฒนาตามศักยภาพ
สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
16 สอดคล้องกับเนื้ อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
17 ครบถ้วนตามขั้นตอนการทากิจกรรม
18 มีความหลากหลายเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
19 มีความสมบูรณ์และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
กระบวนการประเมินผล
20 สามารถประเมินตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
21 มีแบบของการประเมินปรากฏในแผนการเรี ยนรู ้
22 แบบของการประเมินมีความหลากหลาย
23 มีกาหนดเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน
24 ประเมินครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
25 ใช้หลักการประเมินแบบมีส่วนร่ วม
ความคิดเห็นอื่น/ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(..............................................)
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
วิชำคณิตศำสตร์ พื้นฐำน
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
เวลำ 60 นำที
ปี กำรศึกษำ 1/2559
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คำชี้แจง : ให้นกั เรี ยนทำเครื่ องหมำย  ให้ตรงกับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดำษคำตอบ
1. รู ปคลี่ในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่รูปคลี่ของทรงกระบอก
ก.
ข.

ค.

ง.

2. จงหำปริ มำตรของทรงกระบอก จำกรู ปที่กำหนดให้
20 ซม.
14 ซม.

ก. 3,080 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ข. 6,340 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ค. 21,560 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ง. 43,120 ลูกบำศก์เซนติเมตร
3. ที่ทบั กระดำษปริ ซึมทรงสำมเหลี่ยม มีปริ มำตร 108 ลูกบำศก์เซนติเมตร
และมีควำมยำว 12 เซนติเมตรจะมีพ้นื ที่ฐำนของที่ทบั กระดำษเท่ำไร
ก. 6 ตำรำงเซนติเมตร
ข. 9 ตำรำงเซนติเมตร
ค. 12 ตำรำงเซนติเมตร
ง. 18 ตำรำงเซนติเมตร
4. ถังน้ ำทรงกระบอก ภำยในมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 42 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร
มีน้ ำอยูใ่ นถัง 77,616 ลูกบำศก์เซนติเมตร ระดับน้ ำสู งกี่เซนติเมตร
ก. 42 เซนติเมตร
ข. 56 เซนติเมตร
ค. 63 เซนติเมตร
ง. 70 เซนติเมตร
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5. พีระมิดฐำนหกเหลี่ยมด้ำนเท่ำมุมเท่ำ ซึ่งมีฐำนยำวด้ำนละ 6 นิ้ว และมีควำมสู ง 8 3 นิ้ว
จะมีปริ มำตรกี่ลูกบำศก์นิ้ว
ก. 144 ลูกบำศก์นิ้ว
ข. 249 ลูกบำศก์นิ้ว
ค. 432 ลูกบำศก์นิ้ว
ง. 748 ลูกบำศก์นิ้ว
6. ท่อกลมกลวงท่อหนึ่งยำว 25 นิ้ว หนำ 2 นิ้ว เส้นผ่ำนศูนย์กลำงวัดถึงขอบนอกได้ 44 นิ้ว
จงหำปริ มำตรของเนื้อท่อ
ก. 6,560 ลูกบำศก์นิ้ว
ข. 6,580 ลูกบำศก์นิ้ว
ค. 6,590 ลูกบำศก์นิ้ว
ง. 6,600 ลูกบำศก์นิ้ว
7. สมกำรที่กำหนดให้ในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็ นกรำฟของสมกำรเส้นตรง
ก. x + y = 8
ข. 2x + 13 y = 2
ค. 3x = 8y
ง. 2yx - 1= 3
8. คู่อนั ดับในข้อใดสอดคล้องกับสมกำร 3x - 2y = 2
ก. (4,-5)
ข. (2,2)
ค. (0,1)
ง. (2,-2)
9. กรำฟของสมกำร y = 7 - 2x กับ 2x = 7 + y มีลกั ษณะอย่ำงไร
ก. ขนำนกัน
ข. เป็ นเส้นตรงเดียวกัน
ค. ตั้งฉำกกัน
ง. ตัดกันแต่ไม่ต้ งั ฉำก
10. กรำฟของสมกำร 3y = 2x + 6 ตัดแกน x และ y ที่จุดใด
ก. (-3,0) และ (0,2)
ข. (3,0) และ (0,-2)
ค. (3,0) และ (0,2)
ง. (-3,0) และ (0,-2)
11. กรำฟที่กำหนดให้ เป็ นกรำฟของสมกำรในข้อใด
6
5
4
3
2
1
-4

-3

-2

-1 -10
-2
-3
-4

ก. y = x2 - 1 ข. y = 2x -2
ค. y = -2x – 1 ง. y = 2x + 2
1

2

3

4

5

x
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ใช้ กรำฟต่อไปนีต้ อบคำถำมข้อ 12-14
กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำส้มกับปริ มำณที่ตอ้ งกำรขำยส้มของนำยดำและนำยแดง
(

/ .)

80
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12. เมื่อส้มรำคำ 10 บำท ปริ มำณที่ตอ้ งกำรขำยส้มของใครมำกกว่ำ และมำกกว่ำกันอยูเ่ ท่ำใด
ก. นำยดำมำกกว่ำนำยแดงอยู่ 3 กิโลกรัม
ข. นำยแดงมำกกว่ำนำยดำอยู่ 3 กิโลกรัม
ค. นำยแดงมำกกว่ำนำยดำอยู่ 2 กิโลกรัม
ง. นำยดำมำกกว่ำนำยแดงอยู่ 2 กิโลกรัม
13. นำยดำและนำยแดงมีปริ มำณต้องกำรขำยส้มเท่ำกันที่รำคำเท่ำใด
ก. 10 บำท
ข. 20 บำท
ค. 30 บำท
ง. 40 บำท
14. รำคำส้ม 50 บำท นำยแดงต้องกำรขำยส้มมำกกว่ำนำยดำเท่ำใด
ก. 9 กิโลกรัม
ข. 7 กิโลกรัม
ค. 5 กิโลกรัม
ง. 2 กิโลกรัม
15. กรำฟคู่ใดตัดแกน y ที่จุดเดียวกัน
ก. y = 4x + 1 , y = x + 4
ข. y = 4x - 1 , y = -4x - 1
ค. y = 4x + 1 , y = 4x – 1
ง. y = 4x - 1 , y = -4x + 1
16. ถ้ำกรำฟของสมกำร 3x - ky = -2 ขนำนกับกรำฟของเส้นตรง 6x - 4y - 7 = 0
แล้ว k มีค่ำตรงกับข้อใด
ก. 4
ข. 2
ค. -2
ง. -4
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17. ฉันกับน้องเก็บสะสมเงินเหรี ยญซึ่งมีเหรี ยญบำทและเหรี ยญห้ำบำทคละกันทั้งหมด 52 เหรี ยญ
แต่คิดเป็ นจำนวนเงินทั้งหมด 120 บำท อยำกทรำบว่ำฉันกับน้องสะสมเงินเหรี ยญบำทและเหรี ยญ
ห้ำบำทอย่ำงละกี่เหรี ยญ
ก. ฉันและน้องสะสมเงินเหรี ยญบำท 35 เหรี ยญ
เหรี ยญห้ำบำท 17 เหรี ยญ
ข. ฉันและน้องสะสมเงินเหรี ยญบำท 17 เหรี ยญ
เหรี ยญห้ำบำท 35 เหรี ยญ
ค. ฉันและน้องสะสมเงินเหรี ยญบำท 37 เหรี ยญ
เหรี ยญห้ำบำท 15 เหรี ยญ
ง. ฉันและน้องสะสมเงินเหรี ยญบำท 15 เหรี ยญ
เหรี ยญห้ำบำท 37 เหรี ยญ
18. รู ปสำมเหลี่ยมสองรู ปที่คล้ำยกันมีสมบัติตรงกับข้อใด
ก. มุม-ด้ำน-มุม
ข. ด้ำน-มุม-ด้ำน
ค. มุมทั้งสำมคู่เท่ำกัน
ง. ด้ำนทั้งสำมคู่เท่ำกัน
19. วิมลมีโทรทัศน์ขนำด 40 นิ้ว 1 เครื่ อง มีขนำดจอยำว 32 นิ้วและต้องกำรซื้อโทรทัศน์อีก 1 เครื่ อง
ที่มีขนำด 52 นิ้ว ถ้ำจอโทรทัศน์เป็ นรู ปที่คล้ำยกัน จงหำควำมยำวของโทรทัศน์ซ่ ึงมีขนำด 52 นิ้ว
ก. 40 นิ้ว
ข. 41.2 นิ้ว
ค. 41.6 นิ้ว
ง. 41.8 นิ้ว
20. สมศักดิ์ตอ้ งกำรประมำณควำมสูงของต้นไม้โดยใช้เงำ เขำวัดเงำของต้นไม้ได้ยำว 8 เมตร
วัดเงำของตนเองได้ยำว 2 เมตร ถ้ำสมศักดิ์สูง 1.5 เมตร แล้วต้นไม้จะสูงกี่เมตร
ก. 5 เมตร
ข. 6 เมตร
ค. 7 เมตร
ง. 8 เมตร
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แบบประเมินทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่ อมโยงทำงคณิตศำสตร์ วิชำคณิตศำสตร์ พื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
-----------------------------------------------------------------ชื่อโครงงำน......................................................................................................................................
ชื่อผูจ้ ดั ทำ
1.......................................................................................เลขที่......................
2.......................................................................................เลขที่......................
3.......................................................................................เลขที่......................
4.......................................................................................เลขที่......................
5.......................................................................................เลขที่......................
คำชี้แจง ให้ทำเครื่ องหมำย ✓ ลงในช่องที่ตอ้ งกำร
ประเด็นกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
หมำยเหตุ
4
3
2
1
1. กำรนำเสนอควำมรู ้ กฎ นิยำม สูตร ทฤษฎี
หลักกำรหรื อวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์
2. กำรนำเสนอข้อควำมเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยง
ระหว่ำงควำมรู ้เกี่ยวกับกฎ นิยำม สูตร ทฤษฎี
หลักกำรหรื อวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ กับสถำนกำรณ์
หรื องำนอื่นๆ ที่ตอ้ งกำร
3. กำรสร้ำงแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์เพื่อแสดง
ควำมสัมพันธ์ และกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์กบั
ศำสตร์อื่นๆ หรื อสถำนกำรณ์ หรื องำนที่ตอ้ งกำร
4. หำคำตอบจำกแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์อย่ำง
สมเหตุสมผล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(.................................................................)
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แบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วย
รู ปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่ อมโยงทำงคณิตศำสตร์
วิชำคณิตศำสตร์ พื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
คำชี้แจง
1. แบบสอบถำมนี้เป็ นกำรถำมควำมพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ย
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ดำ้ นควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ วิชำคณิ ตศำสตร์พ้ืนฐำน ชั้น
มัธยมศึกษำปี ที่ 3/1 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ให้ได้ผลและมีประสิ ทธิภำพ
ยิง่ ขึ้น
2. แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็ นข้อคำถำมแบบกำหนดมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีจำนวน
12 ข้อ โดยให้ทำเครื่ องหมำย ✓ ในช่องระดับกำรประเมินที่ตรงกับควำมพึงพอใจของนักเรี ยนเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model เพื่อพัฒนำทักษะ
และกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์ดำ้ นควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์
วิชำคณิ ตศำสตร์พ้นื ฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
โดยข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นให้ค่ำคะแนน ดังนี้
พึงพอใจมำกที่สุด ให้ค่ำคะแนนเท่ำกับ 5
พึงพอใจมำก
ให้ค่ำคะแนนเท่ำกับ 4
พึงพอใจปำนกลำง ให้ค่ำคะแนนเท่ำกับ 3
พึงพอใจน้อย
ให้ค่ำคะแนนเท่ำกับ 2
พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ค่ำคะแนนเท่ำกับ 1
3. กำรแสดงควำมคิดเห็นใดๆ ในแบบสอบถำมไม่มีผลกระทบต่อคะแนนของวิชำนี้
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ที่

รำยกำรประเมิน

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก มำก ปำน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด

1 เป็ นวิธีกำรสอนที่กระตุน้ ให้เกิดควำมกระตือรื อร้นใน
กำรเรี ยน
2 ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำตนเองให้เป็ นที่ยอมรับของสมำชิกใน
กลุ่ม
3 บรรยำกำศในกำรเรี ยนเป็ นกันเอง และมีควำมสุขในกำรเรี ยน
4 ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กแก้ปัญหำจำกประสบกำรณ์
จริ งใกล้ตวั
5 ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกกำรสื่ อสำรและนำเสนอผลงำน
โครงงำนให้มีควำมน่ำสนใจ ด้วยควำมคิดที่สร้ำงสรรค์
6 ฝึ กให้นกั เรี ยนมีวินยั และมีควำมรับผิดชอบในงำน ซึ่งมีผลต่อ
ควำมสำเร็จของกลุ่ม
7 มีโอกำสได้ชื่นชมควำมสำเร็ จและเห็นคุณค่ำของตนเองที่มี
ส่วนช่วยให้กลุ่มประสบผลสำเร็จ
8 เป็ นกำรเรี ยนที่นกั เรี ยนต้องรู ้จกั วำงแผนและสื บค้นข้อมูล
จำกแหล่งต่ำงๆ มำช่วยในกำรแก้ปัญหำให้สำเร็ จ
9 เปิ ดโอกำสให้สมำชิกในกลุ่มได้แสดงควำมคิดและฝึ กฝนกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น
10 กระตุน้ ให้สมำชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรทำกิจกรรมรู ้จกั
กำรทำงำนร่ วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรี ยนรู ้ในกลุ่ม
11 กำรเรี ยนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิตศำสตร์แบบ
MESUK Model ทำให้นกั เรี ยนเข้ำใจเนื้อหำที่คงทน
และนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำต่อไป
12 เห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรี ยนวิชำคณิตศำสตร์
ควำมคิดเห็นอื่น/ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
- ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
- ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
- ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามวัดควำมพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สำหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามวัดควำมพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
วิชาคณิตศาสตร์พ้นื ฐานที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ MESUK Model สำหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 204)
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ระหว่ างข้ อคาถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ ของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงผลการประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง(IOC) ระหว่างข้อคาถามกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (R)
รวม ค่า
ที่
ผลการประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 (R) IOC
1
+1
+1
0
0
+1
3
0.60
สอดคล้อง
2
+1
0
+1
+1
+1
4
0.80
สอดคล้อง
3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
สอดคล้อง
4
0
+1
0
+1
0
2
0.40 ไม่สอดคล้อง
5
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
สอดคล้อง
6
0
+1
0
0
+1
2
0.40 ไม่สอดคล้อง
7
+1
0
+1
0
+1
3
0.60
สอดคล้อง
8
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
สอดคล้อง
9
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
สอดคล้อง
10
+1
0
+1
+1
0
3
0.60
สอดคล้อง
11
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
สอดคล้อง
12
0
+1
0
0
+1
2
0.40 ไม่สอดคล้อง
13
+1
+1
0
+1
+1
4
0.80
สอดคล้อง
14
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
สอดคล้อง
15
+1
0
+1
+1
+1
4
0.80
สอดคล้อง
16
0
+1
+1
0
0
2
0.40 ไม่สอดคล้อง
17
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
สอดคล้อง
18
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
สอดคล้อง
19
0
+1
+1
+1
+1
4
0.80
สอดคล้อง
20
+1
+1
0
0
+1
3
0.60
สอดคล้อง
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (R)
รวม ค่า
ที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 (R) IOC
21
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
22
+1
0
+1
+1
+1
4
0.80
23
0
0
+1
0
+1
2
0.40
24
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
25
+1
+1
+1
0
+1
4
0.80
26
0
+1
0
0
+1
2
0.40
27
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
28
+1
0
+1
+1
0
3
0.60
29
+1
0
0
0
+1
2
0.40
30
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
31
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
32
+1
0
+1
+1
+1
4
0.80
33
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
34
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
35
+1
+1
0
0
+1
3
0.60
36
+1
+1
+1
+1
0
4
0.80
37
0
+1
0
0
+1
2
0.40
38
+1
0
+1
+1
0
3
0.60
39
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00
40
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00

ผลการประเมิน
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 จานวน 29
คน
จานวนผูต้ อบถูก
ผลการวิเคราะห์
ข้อ
กลุ่มเก่ง (RU)
กลุ่มเก่ง (RL)
ความยากง่าย อานาจจาแนก หมายเหตุ
ที่
จานวน
จานวน
(P)
(r)
คนทั้งหมด 29 คน
คนทั้งหมด 29 คน
1
22
7
0.54
0.56
คัดเลือกไว้
2
9
8
0.31
0.04
ตัดทิ้ง
3
16
7
0.43
0.33
คัดเลือกไว้
4
24
14
0.70
0.37
คัดเลือกไว้
5
23
15
0.70
0.30
คัดเลือกไว้
6
12
7
0.35
0.19
ตัดทิง้
7
13
11
0.44
0.07
ตัดทิ้ง
8
23
8
0.57
0.56
คัดเลือกไว้
9
7
5
0.22
0.07
ตัดทิ้ง
10
15
8
0.43
0.26
คัดเลือกไว้
11
14
9
0.43
0.19
ตัดทิ้ง
12
21
15
0.67
0.22
คัดเลือกไว้
13
27
22
0.91
0.19
ตัดทิ้ง
14
24
11
0.65
0.48
คัดเลือกไว้
15
19
9
0.52
0.37
คัดเลือกไว้
16
21
8
0.54
0.48
คัดเลือกไว้
17
14
9
0.43
0.19
ตัดทิ้ง
18
22
12
0.63
0.37
คัดเลือกไว้
19
22
7
0.54
0.56
คัดเลือกไว้
20
23
15
0.70
0.30
คัดเลือกไว้
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
จานวนผูต้ อบถูก
ข้อ
กลุ่มเก่ง (RU)
กลุ่มเก่ง (RL)
ที่
จานวน
จานวน
คนทั้งหมด 29 คน
คนทั้งหมด 29 คน
21
21
10
22
25
12
23
24
10
24
11
7
25
21
8
26
21
17
27
22
15
28
18
6
29
18
4
30
7
3

ผลการวิเคราะห์
ความยากง่าย อานาจจาแนก หมายเหตุ
(P)
(r)
0.57
0.69
0.63
0.33
0.54
0.70
0.69
0.44
0.41
0.19

0.41
0.48
0.52
0.15
0.48
0.15
0.26
0.44
0.52
0.15

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดทิง้
คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดทิ้ง
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ตารางภาคผนวกที่ 3 แสดงค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จานวน 40 คน (ผลการทดสอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
15.275 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.046)
ผลการวิเคราะห์
ข้อ จานวนผูท้ ี่ จานวนผูท้ ี่
pq
สัดส่วนของผูท้ ี่ตอบถูก สัดส่วนของผูท้ ี่ตอบผิด
ที่
ตอบถูก
ตอบผิด
(p)
(q)
1
28
12
0.700
0.300
0.210
2
25
15
0.625
0.375
0.234
3
32
8
0.800
0.200
0.160
4
24
16
0.600
0.400
0.240
5
36
4
0.900
0.100
0.090
6
30
10
0.750
0.250
0.188
7
32
8
0.800
0.200
0.160
8
30
10
0.750
0.250
0.188
9
33
7
0.825
0.175
0.144
10
30
10
0.750
0.250
0.188
11
28
12
0.700
0.300
0.210
12
28
12
0.700
0.300
0.210
13
32
8
0.800
0.200
0.160
14
33
7
0.825
0.175
0.144
15
35
5
0.875
0.125
0.109
16
29
11
0.725
0.275
0.199
17
35
5
0.875
0.125
0.109
18
25
15
0.625
0.375
0.234
19
29
11
0.725
0.275
0.199
20
34
6
0.850
0.150
0.128
รวม
3.505
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หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder
Richardson ดังนี้ (กัญจนา ลินทรัตน์ศิริกุล, 2555, น. 9-74)
rtt
เมื่อ

rtt
k
p
q
S2

แทนค่าสูตร

=

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
rtt

k 1 −  pq 
k − 1  S2 
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
จานวนข้อของแบบทดสอบ
สัดส่วนของผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
สัดส่วนของผูต้ อบผิดในแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

=

20  3.505 
1 −

20 − 1  16.370 

ดังนั้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ื นฐาน มี ค่าความเชื่ อมั่น
เท่ากับ 0.82
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามวัดควำมพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานที่ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตำรำงภำคผนวกที่ 4 แสดงผลกำรหำควำมเที่ยงตรงของแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1 ที่ต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้วิชำคณิ ตศำสตร์ พ้ืนฐำนที่ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 โดยผูเ้ ชี่ยวชำญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (R)
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 (R)
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
0
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
0
+1
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
0
+1
4
+1
+1
+1
+1
+1
5

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามวัดควำมพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานที่ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบ MESUK Model
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
ด้ วยการวิเคราะห์ ข้อมูลหาค่ าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 204)
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรู ปสำหรับกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติ SPSS for Windows version 17.0
ผลกำรวิเครำะห์ดงั นี้
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

Reliability Statistics
%

Cronbach's

40

100.0

0

.0

40

100.0

Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.812

.812

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Item Statistics
Mean

Std. Deviation

N of Items

N

VAR00001

4.1250

.64798

40

VAR00002

4.1250

.85297

40

VAR00003

4.1500

.73554

40

VAR00004

4.1750

.78078

40

VAR00005

4.1750

.67511

40

VAR00006

4.1250

.68641

40

VAR00007

4.2000

.68687

40

VAR00008

4.1500

.66216

40

VAR00009

4.3250

.61550

40

VAR00010

4.1500

.57957

40

VAR00011

3.8250

.78078

40

VAR00012

4.5750

.50064

40

12
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ผลกำรวิเครำะห์ทกั ษะและกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
- ผลกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิชำคณิ ตศำสตร์พ้นื ฐำน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1 โดยกำรทดสอบนัยสำคัญทำงสถิติ
ด้วย t-test แบบ Dependent
- ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1 ที่มีต่อกำรเรี ยนโดยใช้
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
วิชำคณิ ตศำสตร์พ้นื ฐำน โดยกำรแจกแจงควำมถี่ แล้วหำค่ำเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
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ผลกำรวิเครำะห์ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์
ด้ ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่ อมโยงทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
ที่ได้ รับกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ แบบ MESUK
Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
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ผลกำรวิเครำะห์ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ด้ ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่ อมโยงทำง
คณิตศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1 ที่ได้ รับกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยรู ปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ คณิตศำสตร์ แบบ MESUK Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์ทกั ษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยง
ทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบกำรจัดกำร
เรี ยนรู ้คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ในกำรนำควำมรู ้
เรื่ องพื้นที่ผิวและปริ มำตร กรำฟ ระบบสมกำรเชิงเส้น หรื อควำมคล้ำย มำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยผูเ้ ชี่ยวชำญ จำนวน 7 ท่ำน ประเมินจำกผลกำรทำโครงงำนคณิตศำสตร์ที่มี
องค์ประกอบสมบูรณ์ท้ งั 8 โครงงำน ซึ่งมีประเด็นในกำรประเมินทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ของนักเรี ยน 4 ประเด็น ได้แก่
1. กำรนำเสนอควำมรู ้ กฎ นิยำม สูตร ทฤษฎี หลักกำรหรื อวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์
2. กำรนำเสนอข้อควำมเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยง ระหว่ำงควำมรู ้เกี่ยวกับกฎ นิยำม
สูตร ทฤษฎี หลักกำรหรื อวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ กับสถำนกำรณ์หรื องำนอื่นๆ ที่ตอ้ งกำร
3. กำรสร้ำงแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์ และกำรเชื่อมโยง
ทำงคณิตศำสตร์กบั ศำสตร์อื่นๆ หรื อสถำนกำรณ์ หรื องำนที่ตอ้ งกำร
4. กำรหำคำตอบจำกแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์อย่ำงสมเหตุสมผล
แล้วนำผลกำรประเมินของผูเ้ ชี่ยวชำญแต่ละท่ำนมำพิจำรณำเป็ นรำยประเด็น โดยใช้กำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยค่ำฐำนนิยม(Mode) ได้ผลกำรประเมินดังตำรำงภำคผนวกที่ 8
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ตำรำงภำคผนวกที่ 5 แสดงทัก ษะและกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ด้ำนควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมโยงทำงคณิ ตศำสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์แบบ
MESUK Model ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1 วิชำคณิตศำสตร์พ้นื ฐำน (จำนวน 8 โครงงำน)

1. อัศจรรย์ศำสตร์และศิลป์
ภูมิปัญญำท้องถิ่นดินแดน
ใต้
2. ปลูกพืชด้วยคณิต
พลิกชีวิตเกษตรกร
3. ขนมครกสูตรโบรำณ
สื บสำนภูมิปัญญำ
4. คณิ ตคิดทำขนมซั้ง
5. เสื่ อพื้นบ้ำน
จักรสำรก้ำวไกล
6. ข้ำวสังข์หยดกับอนำคต
ที่สดใส
7. คณิตคิดคุม้ ค่ำ
8. เทียนไขกับเวลำใน
กำรใช้งำน

หำคำตอบจำกแบบจำลองทำง
คณิตศำสตร์อย่ำงสมเหตุสมผล

คณิตศำสตร์เพื่อเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กบั ศำสตร์อื่นๆ

เชื่อมโยงควำมรู ้เกี่ยวกับ
หลักกำรหรื อวิธีกำรทำง
คณิตศำสตร์กบั สถำนกำรณ์
อื่นๆำลองทำง
สร้ำงแบบจ

ชื่อโครงงำน

กำรนำเสนอควำมรู ้ หลักกำร
ทำงคณิตศำสตร์

ประเด็นที่ประเมิน

X

S.D. แปลผล

4

4

4

4

4.00 0.417 ดีมำก

4

4

3

4

3.75 0.578 ดีมำก

4

4

3

4

3.75 0.572 ดีมำก

3
4

3
3

2
2

3
3

2.75 0.722
3.00 0.611

ดี
ดี

3

4

3

3

3.25 0.637

ดี

4
4

3
4

3
3

4
4

3.50 0.614 ดีมำก
3.75 0.634 ดีมำก

เฉลี่ยรวม

3.468 0.598 ดีมำก
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ผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
วิชำคณิตศำสตร์ พื้นฐำน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
โดยกำรทดสอบนัยสำคัญทำงสถิตดิ ้ วย t-test แบบ Dependent
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ตารางภาคผนวกที่ 6 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จานวน 38 คน
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนก่อนเรี ยน(Pre-test) คะแนนหลังเรี ยน(Post-test)
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
5.00
12.00
7.00
13.00
5.00
12.00
10.00
15.00
9.00
15.00
8.00
14.00
8.00
12.00
5.00
17.00
9.00
13.00
8.00
14.00
7.00
14.00
7.00
15.00
5.00
16.00
4.00
15.00
6.00
12.00
8.00
13.00
9.00
14.00
9.00
16.00
10.00
18.00
11.00
18.00
5.00
17.00
6.00
15.00
6.00
14.00
8.00
15.00
9.00
16.00
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ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)
นักเรี ยน
คนที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
N = 36

คะแนนก่อนเรี ยน(Pre-test) คะแนนหลังเรี ยน(Post-test)
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
5.00
16.00
8.00
15.00
8.00
12.00
8.00
14.00
7.00
14.00
6.00
12.00
8.00
12.00
9.00
13.00
10.00
17.00
5.00
15.00
4.00
15.00
9.00
16.00
7.00
14.00
X = 7.3158
X = 14.4737
S.D. = 1.84692
S.D. = 1.73574
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ผลกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิชำคณิ ตศำสตร์พ้นื ฐำน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
โดยกำรทดสอบนัยสำคัญทำงสถิติดว้ ย t-test แบบ Dependent
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรู ปสำหรับกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติ SPSS for Windows version 17.0
ผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Posttest

14.4737

38

1.73574

.28157

Pretest

7.3158

38

1.84692

.29961

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

Posttest & Pretest

Correlation
38

.188

Sig.
.258

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of

Mean
Pair 1 Posttest Pretest

7.15789

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

2.28422

.37055

the Difference
Lower
6.40709

Upper
7.90870

t
19.317

df
37

Sig. (2-tailed)
.000
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ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
ที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ แบบ MESUK Model
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 วิชำคณิตศำสตร์ พื้นฐำน โดยกำรแจกแจงควำมถี่
แล้วหำค่ำเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
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ตารางภาคผนวกที่ 7 แสดงผลการสอบถามควำมพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/1
ที่มีต่อกำรเรี ยนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์แบบ MESUK Model
สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 วิชำคณิ ตศำสตร์พ้นื ฐำน
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

รายการประเมิน
1. เป็ นวิธีกำรสอนที่กระตุน้ ให้เกิดควำม
กระตือรื อร้นในกำรเรี ยน
2. ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำตนเองให้เป็ นที่
ยอมรับของสมำชิกในกลุ่ม
3. บรรยำกำศในกำรเรี ยนเป็ นกันเอง และ
มีควำมสุขในกำรเรี ยน
4. ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ ก
แก้ปัญหำจำกประสบกำรณ์จริ งใกล้ตวั
5. ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกกำรสื่ อสำรและ
นำเสนอผลงำนโครงงำนให้มีควำม
น่ำสนใจ ด้วยควำมคิดที่สร้ำงสรรค์
6. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีวินยั และมีควำม
รับผิดชอบในงำน ซึ่งมีผลต่อควำมสำเร็ จ
ของกลุ่ม
7. มีโอกำสได้ชื่นชมควำมสำเร็ จและเห็น
คุณค่ำของตนเองที่มีส่วนช่วยให้กลุ่ม
ประสบผลสำเร็จ

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลความ
5 4 3 2 1 
33 5 0 0 0 4.868 0.343 มากที่สุด
30

6

2

0

0 4.737 0.554 มากที่สุด

32

4

2

0

0 4.789 0.528 มากที่สุด

34

3

1

0

0 4.868 0.414 มากที่สุด

31

4

3

0

0 4.737 0.602 มากที่สุด

32

4

2

0

0 4.789 0.528 มากที่สุด

31

3

4

0

0 4.711 0.654 มากที่สุด
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ตารางภาคผนวกที่ 7 (ต่อ)
รายการประเมิน
8. เป็ นกำรเรี ยนที่นกั เรี ยนต้องรู ้จกั
วำงแผนและสื บค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ
มำช่วยในกำรแก้ปัญหำให้สำเร็จ
9. เปิ ดโอกำสให้สมำชิกในกลุ่มได้แสดง
ควำมคิดและฝึ กฝนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
10. กระตุน้ ให้สมำชิกทุกคนมีส่วนร่ วม
ในกำรทำกิจกรรม รู ้จกั กำรทำงำนร่ วมกัน
และมีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรี ยนรู ้ในกลุ่ม
11. กำรเรี ยนโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำร
เรี ยนรู ้คณิตศำสตร์แบบ MESUK Model
ทำให้นกั เรี ยนเข้ำใจเนื้อหำที่คงทน
และนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำต่อไป
12. เห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อกำร
เรี ยนวิชำคณิตศำสตร์
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลความ
5 4 3 2 1 
28 8 2 0 0 4.684 0.574 มากที่สุด

30

4

4

0

0 4.688 0.662 มากที่สุด

32

4

2

0

0 4.789 0.528 มากที่สุด

34

4

0

0

0 4.895 0.311 มากที่สุด

35

3

0

0

0 4.921 0.273 มากที่สุด

382 52 22

0

0 4.789 0.498 มากที่สุด
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ภำคผนวก จ
ตัวอย่ำงผลงำนโครงงำนคณิ ตศำสตร์ของนักเรี ยน
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โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง “ อัศจรรย์ศาสตร์และศิลป์ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นดินแดนใต้ ”

ผู้ทำโครงงาน
เด็กหญิงสุพัตรา ศิริวัฒน์
เด็กชายกฤษดา หนูเงิน
เด็กหญิงอังคนาค์ อัญชนะ
เด็กหญิงวิภาภรณ์ รัตตภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวิสุทธิ์ คงกัลป์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
ปีการศึกษา 2559
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บทคัดย่อ
โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “อัศจรรย์ศาสตร์และศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนใต้ ” เป็น
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการแกะรูปตัวหนังตะลุง รวมทั้งใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนทองคำ และสามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยออกแบบขนาดของรูปตัวหนังตะลุงที่เหมาะสม
สำหรับใช้แสดงในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ช่างแกะรูปตัวหนังตะลุงหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการแกะรูปตัวหนังตะลุงได้สะดวกขึ้น ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและร่วมกันวิเคราะห์
โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเป็นพื้นฐานในการช่วยออกแบบขนาดของรูปตัวหนังตะลุงให้มีเงา
ที่เกิดจากรูปตัวหนังตะลุงมีสัดส่วนที่ สวยงาม สมส่วนนั้นควรออกแบบขนาดของรูปตัวหนังตะลุง
ดังนี้
ควำมยำวของตัวหนังตะลุงจำกสะดือถึงศีรษะประมำณ
0.143h เซนติเมตร
2
4
และควำมยำวตัวหนัง ตะลุ ง จำกเท้ำถึ งสะดื อ ประมำณ h 1, 440 ,000 +68 h +20.001 h

5,177 .6 + 0.129 h

เซนติเมตร
เมื่อ h แทนควำมกว้ำงของจอผ้ำที่ใช้ในกำรแสดงหนังตะลุง (เซนติเมตร)
และจอผ้ำที่ใช้ในกำรแสดงหนังตะลุงมีควำมยำวเท่ำกับ 1.31h เซนติเมตร
นอกจากนี้ทางผู้จัดทำโครงงานได้ร่วมกันจัดทำเป็นคู่มือ “การออกแบบรูปตัวหนังตะลุง
เพื่อใช้ในการแสดงต่างๆ” เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจมีแหล่งข้อมูลในการสืบค้นที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถนำหลักการจากผลการศึกษาโครงงานเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานแกะรูปตัวหนังตะลุงได้
สะดวกขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอีก
แนวทางหนึ่ง

215

บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญ
หนังตะลุงคือศิลปะกำรแสดงประจำท้องถิ่นอย่ำงหนึ่ งของภำคใต้ ที่มีกำรแสดงสอดแทรก
คติธรรม จริ ยธรรม กำรศึกษำต่ำงๆ แก่ผชู ้ ม เป็ นกำรเล่ำเรื่ องรำวที่ผูกร้อยเป็ นนิ ยำย ดำเนิ นเรื่ องเป็ น
บทร้อยกรอง มีบทสนทนำแทรกเป็ นระยะ และใช้กำรแสดงด้วยกำรเชิดตัวหนังตะลุง ซึ่งถือว่ำเป็ น
อุปกรณ์กำรแสดงที่สำคัญ ในกำรนำเสนอออกมำในลักษณะกำรเล่นเงำเพื่อสร้ำงควำมบันเทิงให้แก่
ผูช้ ม แต่ในปั จจุบนั กำรแสดงหนังตะลุงเป็ นสิ่ งไกลตัวของวัยรุ่ นในยุคนี้ เนื่ องจำกเป็ นยุคที่กำรฉำย
ภำพยนตร์ เฟื่ องฟู รวมทั้ งละครโทรทั ศ น์ แ ละอิ น เตอร์ เน็ ต เข้ ำ มำแย่ ง ควำมสนใจไปจำก
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ซึ่งในกำรเล่นหนังตะลุงรู ปตัวหนังตะลุงถือว่ำเป็ นอุปกรณ์กำรแสดงที่มีควำมสำคัญที่สุด
แต่ในปัจจุบนั ช่ำงแกะรู ปตัวหนังตะลุงมีจำนวนน้อยมำก เนื่องจำกกำรแกะรู ปตัวหนังตะลุงเป็ นงำน
ที่ตอ้ งใช้ควำมชำนำญเป็ นพิเศษ และมีควำมเข้ำใจในลักษณะของตัวหนังตะลุงแต่ละตัว รวมทั้งต้อง
มีควำมสำมำรถด้ำนศิลปะด้วย ทำให้เป็ นเรื่ องยำกที่เยำวชนรุ่ นหลังจะปฏิบตั ิได้ ดังนั้นทำงกลุ่มจึงมี
ควำมสนใจที่จะนำเอำองค์ควำมรู ้ทำงคณิ ตศำสตร์ ที่เป็ นสำกลไปช่วยใช้ออกแบบกำรสร้ำงรู ปตัว
หนั ง ตะลุ ง ให้ ง่ ำ ยต่ อ กำรน ำไปประยุ ก ต์ ส ำหรั บ ผู ้ที่ ส นใจตลอดจนเป็ นกำรช่ ว ยอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนที่ทรงคุณค่ำให้คงอยูค่ ู่กบั ประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. เพือ่ ศึกษำและรวบรวมขั้นตอนกำรแกะรู ปหนังตะลุง
2. เพื่อใช้ควำมรู ้ทำงคณิตศำสตร์มำช่วยออกแบบตัวหนังตะลุงรู ปต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรแสดง
ขอบเขตของกำรศึกษำโครงงำน
โครงงำนเรื่ องนี้ มีกำรศึกษำขั้นตอนกำรแกะรู ปตัวหนังตะลุงที่ใช้ในกำรแสดงตำมงำน
ต่ำงๆ รวมทั้งศึกษำขั้นตอนกำรแสดงหนังตะลุง กำรสร้ำงโรงหนังตะลุงและอุปกรณ์ประกอบกำร
แสดงต่ำงๆด้วย
นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ ในกำรศึกษำโครงงำน
ตัวหนังตะลุง หมำยถึง รู ปหนังตะลุงที่มีขนำดต่ำงๆ เพื่อไว้ใช้ในกำรแสดงจริ ง
สัดส่ วน หมำยถึง สัดส่ วนของรู ปหนังตะลุงโดยเป็ นอัตรำส่ วนของควำมยำวตั้งแต่ศีรษะ
ถึงเท้ำต่อควำมยำวตั้งแต่สะดือถึงเท้ำ

216

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำโครงงำน
1. ได้นำเอำวิชำคณิ ตศำสตร์ในชั้นเรี ยนมำบูรณกำรกับสถำนกำรณ์จริ งอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
2. ได้ร่วมส่ งเสริ มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนที่สำคัญของภำคใต้
3. ได้ฝึกกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม กำรวำงแผน และทักษะกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์
ต่ำงๆ
4. ได้ฝึกใช้กำรแก้ปัญหำ และกำรนำเสนอผลงำนให้มีควำมน่ำสนใจ
บทที่ 2
เอกสำรและเนื้อหำคณิตศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรทำโครงงำนคณิ ตศำสตร์เรื่ องนี้ ทำงกลุ่มได้ศึกษำเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. อัตรำส่ วน
ควำมสัมพันธ์ที่แสดงกำรเปรี ยบเทียบปริ มำณสองปริ มำณ ซึ่งมีหน่วยเดียวกันหรื อหน่วย
ต่ำงกันก็ได้ เรี ยกว่ำ อัตรำส่วน
อัตรำส่ วนของปริ มำณ a ต่อปริ มำณ b เขียนแทนด้วย a : b หรื อ ab โดยเรี ยก a ว่ำจำนวน

แรกหรื อจำนวนหนึ่งของอัตรำส่วน และเรี ยก b ว่ำจำนวนหลังหรื อจำนวนที่สองของอัตรำส่วน โดย
อัตรำส่ วนที่แสดงกำรเปรี ยบเทียบปริ มำณสองปริ มำณที่มีหน่วยเดียวกันและมีควำมชั ดเจนว่ำเป็ น
หน่วยของสิ่ งใด เช่น น้ ำหนัก หรื อปริ มำตร เรำไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้
กำรท ำอัตรำส่ วนให้เท่ ำกับอัตรำส่ วนที่ ก ำหนดให้เป็ นไปตำมหลัก กำรหำอัตรำส่ วนที่
เท่ำกัน ดังนี้
หลักกำรคูณ เมื่อคูณแต่ละจำนวนในอัตรำส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกัน โดยมีจำนวนนั้นไม่
เท่ำกับศูนย์ จะได้อตั รำส่วนใหม่เท่ำกับอัตรำส่วนเดิม
หลักกำรหำร เมื่อหำรแต่ละจำนวนในอัตรำส่ วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่
เท่ำกับศูนย์ จะได้อตั รำส่วนใหม่ที่เท่ำกับอัตรำส่วนเดิม
2. กำรเกิดเงำ
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุทึบแสง แสงไม่สำมำรถผ่ำนทะลุวตั ถุ จึงทำให้เกิดเงำของวัตถุบน
ฉำกทำงด้ำนที่แสงไม่ได้ตกกระทบ เช่น คนเป็ นวัตถุทึบแสง ดังนั้น เมื่อยืนอยู่กลำงแสงแดดจะเกิด
เงำบนพื้นของคนที่ยืน เพรำะคนกั้นทำงเดินของแสง ทำให้แสงส่ องไปไม่ถึงพื้นเงำคือ บริ เวณมืด
หลังวัตถุที่เกิดจำกวัตถุที่เป็ นตัวกลำงทึบแสงมำขวำงทำงเดินของแสงแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
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2.1 เงำมืด คือ เงำในบริ เวณที่ไม่มีแสงผ่ำนไปถึงทำให้บริ เวณนั้นมืดสนิท
2.2 เงำมัว คือ เงำบริ เวณที่มีแสงบำงส่ วนผ่ำนไปถึงและทำให้บริ เวณนั้นมืดไม่สนิท
ลักษณะกำรเกิดเงำมืดและเงำมัวนั้นขนำดของเงำมืดและเงำมัวจะขึ้นอยู่กบั ระยะใกล้-ไกล
ของฉำก ถ้ำฉำกอยู่ใกล้วตั ถุมำกขึ้นเงำมืดจะมีขนำดใหญ่แต่เงำมัวจะมีขนำดเล็กลง ถ้ำฉำกอยู่ใกล้
วัตถุม ำกขึ้นเงำมื ดจะมี ขนำดเล็ก ลงและเงำมัวจะมี ขนำดโตขึ้น ยกเว้นเฉพำะดวงไฟที่ มีขนำดโต
เท่ำกับวัตถุซ่ ึงจะให้เงำมืดมีขนำดโตเท่ำกับขนำดของวัตถุเสมอ
ทั้งนี้ เมื่อแสงตกกระทบวัตถุที่ทึบแสง จะเกิดเงำที่ดำ้ นหลังวัตถุเสมอโดยเงำที่เกิดขึ้นอำจจะ
มีท้ งั เงำมืดหรื อเงำมัว จะขึ้นอยูก่ บั ขนำดของแหล่งกำเนิ ดแสง ขนำดของวัตถุ และระยะห่ ำงระหว่ำง
วัตถุกบั แหล่งกำเนิดแสง
3. หนังตะลุง
หนังตะลุงเป็ นกำรละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญอย่ำงหนึ่ งของภำคใต้มำแต่โบรำณ และสื บทอด
มำจนปั จจุบนั นี้ หนังตะลุงเป็ นมหรสพที่ได้รับกำรนิยมจำกผูด้ ูอย่ำงกว้ำงขวำง กำรแสดงหนังตะลุง
เป็ นกำรแสดงควำมสำมำรถที่ถือเป็ นอัจฉริ ยะส่ วนตัวของนำยหนั งตะลุงผนวกกับกำรฝึ กฝนจนมี
ควำมชำนำญ จึงจะสำมำรถแสดงหนังตะลุงให้ประทับใจผูค้ นได้ หนังตะลุงมิ ได้ให้แต่ควำม
บันเทิงแก่ผชู ้ มเท่ำนั้น ยังได้สอดแทรกคติธรรม จริ ยธรรม กำรศึกษำ ฯลฯ แก่ผชู ้ มอีกด้วย
ประวัติควำมเป็ นมำของหนังตะลุงนั้น มีควำมเชื่อกันว่ำ เผยแพร่ มำจำกชวำ ( อินโดนีเซีย)
มำยังมำเลเซี ยแล้วคนไทยทำงภำคใต้ไปได้แบบอย่ำงมำอีกทีหนึ่ งจำกเมืองยะโฮร์ มำฝึ กเล่นใน
เมื องไทย โดยเฉพำะครั้งแรกที่จงั หวัดพัทลุง ที่เรี ยกว่ำหนังตะลุงนั้น คำว่ำหนัง ก็คือ เอำหนังวัว
หนังควำย มำตัดฉลุเป็ นรู ป ส่ วนคำว่ำตะลุงก็ คงมำจำกคำว่ำพัทลุงนั่นเอง โดยมีคำนิ ยมเรี ยกหนัง
ตะลุงว่ำ “หนังควน” เพรำะเกิ ดขึ้นที่ บำ้ นควนมะพร้ำวเป็ นแห่ งแรกนอกจำกนี้ ยงั มี ขอ้ อ้ำงอิ งอื่นๆ
ซึ่งยืนยันว่ำได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่พทั ลุง
3.1 กำรแกะตัวหนังตะลุง
กำรแกะตัวหนังตะลุงเป็ นงำนหัตถกรรมที่ สื บสำนมำแต่อดี ตควบคู่กับกำรเล่นหนัง
ตะลุง จังหวัดนครศรี ธรรมรำช พัทลุง และสงขลำ เป็ นแหล่งที่มีกำรทำหัตถกรรมมำกที่สุด แต่เดิม
กำรแกะหนังจะทำเฉพำะรู ป ส ำหรับ เชิ ดในกำรเล่นหนังตะลุงเท่ำนั้น ต่อมำในระยะหลังมี ผูค้ ิ ด
นำเอำรู ปหนังตะลุง นำมำขำยเป็ นสิ นค้ำที่ระลึกตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ และมีกำรคิดแกะเป็ นรู ป
หนังใหญ่ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องตกแต่งฝำผนัง อำคำรบ้ำนเรื อน
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วัสดุในกำรแกะตัวหนังตะลุง
1) หนังวัว หนังควำย หนังแกะ หนังแพะ
2) กรอบไม้สี่เหลี่ยมสำหรับตำกหนัง
3) แบบลำยภำพ
4) เครื่ องมือตอกและสลักลำย ได้แก่ เขียง มีดปลำยแหลม มีดปลำยมน ตุ๊ดตู่ ค้อน เทียนไข
5) หมึกสี จำกธรรมชำติ หรื อ สี วิทยำศำสตร์
6) น้ ำยำงใสหรื อน้ ำมันเคลือบเงำ
เครื่ องมือกำรแกะตัวหนังตะลุง
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรแกะหนัง ประกอบด้วย
1) กระดำนเขี ยง ต้องใช้ส องแผ่นแผ่นหนึ่ งเนื้ อแข็งอี ก แผ่นหนึ่ งเนื้ ออ่อน เขี ยงเนื้ อแข็งใช้
สำหรับตอกลำยด้วยตุ๊ดตู่ นิ ยมใช้ไม้หยี ส่ วนเขียงเนื้ ออ่อนใช้รองมีดตัดหนัง นิ ยมใช้ไม้ทงั เพรำะ
เนื้อนิ่ม ปลำยมีดตัดหนังจะไม่ค่อยหัก
2) มีดแกะ นิ ยมใช้มีดปลำยเล็กเล่มหนึ่ ง ปลำยใหญ่เล่มหนึ่ ง เพื่อให้เหมำะสมกับงำน และ
หยำบตำมลำดับ
3) ตุ๊ดตู่ นิ ย มใช้เบอร์ 10 – 17 มี จำนวนหนึ่ งชุ ด เพื่ อใช้ตอกตำมลวดลำยให้เหมำะสมกับ
ขนำดของลำย
4) ค้อน นิยมใช้ฆอ้ งช่ำงทอง เพรำะน้ ำหนักพอดีกบั งำนแกะ
5) เหล็กเขียนลำย เป็ นเหล็กเนื้อแข็ง ปลำยแหลม มีดำ้ มจับขนำดเท่ำกับปำกกำ หรื อดินสอ
6) สี ผ้ งึ มีไว้เพื่อชุบปลำยมีด หรื อปลำยตุ๊ดตู่ เพื่อให้เกิดควำมลื่น ทำงำนได้เร็ วขึ้น
ขั้นตอนกำรแกะหนังตะลุง
ขั้นกำรเตรียมหนัง : หนังสัตว์ที่ช่ำงนิยมนำมำแกะรู ปหนังมี 2 อย่ำงคือ หนังวัว หนังควำย ใน
กำรเตรี ยมหนังช่ำงจะนำหนังสดมำขึงกับกรอบไม้สี่เหลี่ยม ตำกให้แห้งสนิ ทแล้วนำหนังไปฟอก
จำกนั้นจะขูดหนังส่ วนที่เป็ นพังพืดออก เพื่อให้หนังมีควำมหนำบำงเท่ำกัน
ขั้นร่ ำงภำพ : กำรร่ ำงภำพเป็ นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกำรแกะรู ปหนัง ช่ำงจะต้องเข้ำใจใน
ภำพที่จะแกะออกมำ เช่น ตัวละครในเรื่ องรำมเกียรติ์ ช่ำงต้องรู ้จกั ลักษณะตัวละครเป็ นอย่ำงดี ช่ำง
นิยมใช้เหล็กจำรเนื่องจำกลวดลำยที่ปรำกฏบนแผ่นหนังสำมำรถลบได้ง่ำย
ขั้นแกะฉลุ : เมื่อร่ ำงภำพเสร็ จก็ ถึ งชั้นฉลุ ขั้นนี้ ต้องใช้ค วำมช ำนำญและต้องพิ ถีพิ ถนั มำก
เครื่ องมือสำคัญ ได้แก่ เขียงไม้เนื้ ออ่อนไม้เนื้ อแข็งอย่ำงละอัน มีดสำหรับขุดปลำยแหลมปลำยมน
ตุ๊ดตู่หรื อมุก 1ชุด ค้อนตอกมุก เทียนไขหรื อสบู่สำหรับจิ้มปลำยมุกหรื อมีดขุด
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วิธีแกะ : ถ้ำตอนใดเป็ นกนกหรื อตัวลำยจะใช้มีดขุด กำรขุดจะใช้เขียงไม้เนื้ ออ่อนรองหนัง
แล้วกดปลำยมีดไปเป็ นจังหวะตำมลวดลำยแต่ละตัว โดยไม่ตอ้ งยกมีด ถ้ำตอนใดต้องทำเป็ นดอก
ลำยต่ำงๆ หรื อเดินเส้นประก็ใช้มุกตอกตำมลักษณะของปำกมุกแต่ละแบบกำรตอกมุกจะใช้คอ้ น
ตอก โดยมีเขียงไม้เนื้ อแข็งรองหนัง หลังจำกแกะฉลุส่วนภำยในของตัวรู ปสำเสร็ จ ก็ใช้มีดขูดแกะ
หนังตำมเส้นรอบนอก ก็จะได้รูปหนังแยกเป็ นตัว
ขั้นลงสี : กำรลงสี รูปหนังขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ และประโยชน์กำรใช้สอยรู ปหนังสำหรับเชิดมี
ควำมมุ่งหมำยจะใช้แสดงนำฏกำรเล่นแสง สี และเงำ ต้องกำรควำมเด่นสะดุดตำ ช่ำงจึ งเลือกใช้สี
ฉูดฉำด เอำสี ที่ตดั กันมำใช้ร่วมกัน และเป็ นสี โปร่ งแสง เช่น หมึกสี หรื อที่ช่ำงแกะหนังเรี ยกกันว่ำ
“สี ข อง”หรื อ“สี เยอรมัน ” สี ป ระเภทนี้ เวลำใช้จะผสมด้ว ยสุ รำ น้ ำร้ อ น คุ ณ สมบัติข องสี ช นิ ด นี้
สำมำรถซึ มติดอยู่ในเนื้ อหนังและไม่ลอกง่ำย ในขั้นลงน้ ำมันชักเงำเมื่อแกะรู ปหนังเสร็ จก็ถือว่ำรู ป
หนังเสร็ จสมบูรณ์แล้ว จะมีกำรลงน้ ำมันชักเงำหรื อไม่ก็ได้
โรงและอุปกรณ์ ประกอบโรงหนังตะลุง
โรงหนังตะลุงต้องยกเสำ 4 เสำ (ใช้ไม้ค้ ำเพิ่มจำกเสำได้) ขนำดโรงประมำณ 2.3 x 3 เมตร
พื้นยกสู งเลยศีรษะเล็กน้อย และให้ลำดต่ำไปข้ำงหน้ำเล็กน้อย หลังคำเป็ นแบบเพิงหมำแหงน กั้น
ด้ำนข้ำงและด้ำนหลังอย่ำงหยำบๆ ด้ำนหลังทำช่องประตูพำดบันไดขึ้นโรง ด้ำนหน้ำใช้ผำ้ ขำวบำง
ขึงเป็ นจอ จอกว้ำงและยำวประมำณ 5 x 10 ฟุต ในโรงมีตะเกียงน้ ำมันมะพร้ำว หรื อตะเกียงเจ้ำพำยุ
หรื อดวงไฟแขวนไว้ใกล้จอในตำแหน่งตรงกลำงของจอ และห่ ำงจำกจอรำว 1 ศอก นอกจำกนี้ ยงั มี
ต้นกล้วยวำงไว้ขำ้ งฝำทั้งสองข้ำงของโรง เพื่อไว้ปักพักรู ปหนัง ประเภทรู ปเบ็ดเตล็ด ส่วนบนเพดำน
โรงจะมีเชือกขึงไว้สำหรับแขวนรู ปหนังประเภทรู ปที่สำคัญซึ่งมีรูปพระ รู ปนำง เป็ นต้น
สำหรับจอหนัง ทำด้วยผ้ำขำว รู ปสี่ เหลี่ยมขนำดประมำณ 1.8 x 2.3 เมตรทั้ง 4 ด้ำนมอบริ ม
ด้วยผ้ำสี เช่น แดง น้ ำเงิน ขนำดกว้ำง 4-5 นิ้ว มีห่วงผ้ำเรี ยกว่ำ หู รำมเย็บไว้เป็ นระยะโดยรอบ หู รำม
แต่ละอันจะผูกเชือกยำวประมำณ 2 ฟุต 5 นิ้ว เรี ยกว่ำ หนวดรำม สำหรับผูกขึงไปประมำณ 1ฟุตจะตี
ตะเข็บนัยว่ำเป็ นเส้นแบ่งแดนกับแดนมนุษย์ เวลำเชิดรู ปมีเฉพำะรู ป ฤๅษี เทวดำ และรู ปที่มีฤทธำนุ
ภำพเท่ำนั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำร
กำรศึกษำโครงงำนคณิ ตศำสตร์เรื่ องนี้ มีวิธีกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. สมำชิกในกลุ่มร่ วมกันอภิปรำยถึงลักษณะรู ปร่ ำง ขนำดของรู ปตัวหนังตะลุงที่สนใจ รวมทั้งกำร
สร้ำงโรงหนังตะลุงจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ นำยหนังตะลุงซึ่ งเป็ นปรำชญ์ภูมิปัญญำชำวบ้ำน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภำยในอำเภอควนเนียงและข้อมูลจำก Internet

รู ปที่ 1 : แสดงกำรสำรวจสื บค้นข้อมูลเกี่ยวหนังตะลุงและกำรแกะรู ปหนังตะลุงจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ
2. สมำชิกร่ วมกันรวบรวมข้อมูลต่ำงๆที่สนใจเกี่ยวกับหนังตะลุง
3. สมำชิกร่ วมกันศึกษำ วิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์ของขนำดสัดส่ วนของตัวหนังตะลุ งกับขนำดของ
จอหนังตะลุงและตำแหน่งของหลอดไฟที่ใช้ในกำรแสดงหนังตะลุง

รู ปที่ 2 : แสดงกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูลและนำมำวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ออกแบบขนำดรู ปตัวหนังตะลุงที่เหมำะสม
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4. สมำชิกร่ วมกันวิเครำะห์และสรุ ปหลักกำรสร้ำงรู ปหนังตะลุงที่ใช้ในกำรแสดงต่ำงๆในรู ปของ
“คู่มือกำรออกแบบรู ปตัวหนังตะลุง เพื่อใช้ในกำรแสดงต่ำงๆ”

รู ปที่ 3 : แสดงกำรร่ วมกันศึกษำวิเครำะห์ผลกำรศึกษำโครงงำนและจัดทำเป็ นคู่มือกำรออกแบบรู ปตัวหนัง
ตะลุงเพื่อใช้สำหรับกำรแสดงต่ำงๆ
5. สมำชิ ก ร่ วมกัน น ำข้อมู ล จำกกำรศึ ก ษำโครงงำนเรื่ อ งนี้ และคู่ มื อกำรสร้ ำ งรู ป หนัง ตะลุ ง ไป
นำเสนอกับปรำชญ์ชำวบ้ำนเพื่อช่วยให้เสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำงำนต่อไป

รู ปที่ 4 : แสดงกำรร่ วมกันวิเครำะห์หำข้อสรุ ปเกี่ยวกำรออกแบบขนำดของตัวหนังตะลุงที่เหมำะสม
และนำเสนอต่อนำยหนังตะลุงภูมิปัญญำชำวบ้ำน
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บทที่ 4
ผลกำรดำเนินกำร
จำกกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรแกะรู ปตัวหนังตะลุง และลักษณะของโรงแสดงหนังตะลุง
ทำให้ได้ขอ้ มูลต่ำงๆดังนี้
1. กำรแกะตัวหนังตะลุง
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรแกะหนังตะลุง ประกอบด้วย
1) กระดำนเขียง ต้องใช้สองแผ่น แผ่นหนึ่ งเนื้ อแข็ง อี กแผ่นหนึ่ งเนื้ ออ่ อน เขียงเนื้ อแข็งใช้
สำหรับตอกลำย ส่ วนเขียงเนื้ออ่อนใช้สำหรับรองมีดตัดหนัง
2) มีดแกะ นิยมใช้มีดปลำยเล็กเล่มหนึ่ง และปลำยใหญ่เล่มหนึ่ง
3) ตุ๊ดตู่ นิยมใช้เบอร์ 10-17 จำนวนหนึ่งชุด
4) ค้อน นิยมใช้ฆอ้ งช่ำงทอง เพรำะน้ ำหนักพอดีกบั งำนแกะ
5) เหล็กเขียนลำย เป็ นเหล็กเนื้อแข็ง ปลำยแหลม มีดำ้ มจับขนำดเท่ำกับปำกกำหรื อดินสอ
6) ขี้ผ้ งึ มีไว้เพื่อชุบปลำยมีด หรื อปลำยตุ๊ดตู่
ขั้นตอนกำรแกะตัวหนังตะลุง
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรี ยมหนัง หนังสัตว์ที่นิยมนำมำแกะรู ปหนังตะลุง ได้แก่ หนังวัวหรื อหนัง
ควำยโดยมีกำรฟอกหนังด้วยกำรแช่หนังที่ตำกแห้ง แล้วแช่ ในน้ ำส้มสำยชู หลังจำกนั้นจึงนำไปขูด
ขนออก แล้วนำผืนหนังล้ำงด้วยน้ ำสะอำดและนำไปขึงตำกลมและแดดอ่อนๆจนแห้งสนิท
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นร่ ำงภำพ กำรร่ ำงเป็ นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ช่ำงแกะตัวหนังตะลุงต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบ มีควำมเข้ำใจในลักษณะของรู ปหนังแต่ละตัว โดยช่ำงจะใช้เหล็ก
ปลำยแหลมร่ ำงภำพลงบนหนังหรื อเพื่อควำมสะดวกอำจจะมีร่ำงภำพตัวหนังลงบนกระดำษก่อน
แล้วค่อยนำไปเป็ นแบบในกำรวำดภำพลงแผ่นหนังอีกทีก็ได้
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นแกะฉลุ เมื่อร่ ำงภำพเสร็ จก็จะเป็ นขั้นกำรแกะฉลุที่ตอ้ งใช้ ควำมชำนำญและ
พิถีพิถนั มำกเพื่อให้ได้ดอกลำยสวยงำม
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นลงสี กำรลงสี รูปหนังขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของรู ปตัวหนังและประโยชน์กำรใช้
สอยสำหรับรู ปตัวหนังที่ใช้เชิ ดเพื่อแสดงนำฏกกรมเล่นแสงสี และเงำ ต้องกำรควำมเด่นสะดุดตำ
ช่ำงจึงเลือกใช้สีที่ฉูดฉำด ใช้หลำยสี และเป็ นสี โปร่ งแสง
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นลงน้ ำมันชักเงำ เมื่อลงสี รูปตัวหนังตะลุงเสร็จก็ถือว่ำรู ปหนังตะลุงเสร็จ
สมบูรณ์ จะมีกำรลงน้ ำมันชักเงำหรื อไม่ก็ได้ แต่โดยทัว่ ไปถ้ำเป็ นรู ปหนังเชิด มักจะลงน้ ำมันชักเงำ
ด้วยเนื่ องจำกน้ ำมันชักเงำจะช่ วยขับ ให้ตวั หนังเป็ นมันเงำงำม เมื่ อออกแสดงบนจอภำพขำวจะดู
สวยงำมมำกขึ้น
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2. รู ปตัวหนังตะลุง
รู ปตัวหนังตะลุงแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1) รู ปก่อนเรื่ อง เป็ นรู ปเสมือนจริ ง คือรู ปฤๅษี รู ปพระอิศวรทรงโค รู ปปรำยหน้ำบท
(รู ปมนุษย์ชำยแทนตัวนำยหนัง) และรู ปบอกเรื่ องซึ่งจะเป็ นตัวตลกตัวใดตัวหนึ่ง
2) รู ปมนุษย์ (รู ปนุด) เป็ นรู ปพระ รู ปนำง รู ปเจ้ำเมือง รู ปพระมเหสี พระโอรส ธิ ดำ นิยม
แกะให้เหมือนตัวจริ ง แล้วลงสี สันสวยงำม
3) รู ปยักษ์ เป็ นตัวแทนฝ่ ำยอธรรม กำรแต่งกำยของยักษ์ มักมีอำวุธคือกระบองประจำตัว
4) รู ปกำก เป็ นรู ปตัวตลก รู ปทำสำและทำสี ซ่ ึ งมียศศักดิ์สำคัญ นิ ยมลงให้เป็ นสี ดำไม่มี
ลวดลำย
5) รู ปเบ็ดเตล็ด ได้แก่ รู ปผี รู ปต้นไม้ เป็ นต้น สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมสมัยนิยมได้
ทั้งนี้ รูปตัวหนังตะลุงส่ วนใหญ่จะมีกำรแกะที่ตำยตัว อวัยวะต่ำงๆ เคลื่อนไหวไม่ได้ยกเว้น
มือด้ำนหน้ำ ส่ วนตัวตลกอำจจะเคลื่ อนไหวได้ท้ งั สองมื อหรื อในบำงตัวอำจจะเคลื่อนไหวเท้ำได้
ด้วย
3. โรงและอุปกรณ์ ประกอบโรงหนังตะลุง
โรงหนังตะลุง ต้องยกเสำ 4 เสำ ขนำดโรงประมำณ 4×3 เมตร ยกขึ้นสู งประมำณ 1.7 เมตร
หลังคำเป็ นแบบเพิ งหมำแหน กั้นด้ำนข้ำงและด้ำนหลังอย่ำงหยำบๆ ด้ำนหลังท ำช่ องประตูพำด
บันไดขึ้นโรง ด้ำนหน้ำใช้ผำ้ ขำวบำงขึงเป็ นจอ ในโรงมีดวงไฟแขวนไว้ใกล้กบั จอ โดยอยู่ห่ำงจำก
จอประมำณ 40 เซนติเมตร และแขวนไว้ตรงกลำงของจอโดยให้มีควำมสู งตรงตำแหน่งศีรษะของ
รู ปตัวหนังตะลุง รวมทั้งมี ตน้ กล้วยขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 20 เซนติเมตร วำงตำมแนว
ยำวของจอ และวำงไว้ขำ้ งฝำทั้งสองข้ำงของโรง เพื่อไว้ปักพักรู ปหนัง สำหรับจอหนังทำด้วยผ้ำขำว
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดประมำณ 1.8 x 2.3 เมตร ทั้ง 4 ด้ำนจะเย็บริ มด้วยผ้ำสี แดงหรื อน้ ำเงินขนำด
กว้ำง 4 นิ้ว โดยรอบ
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4. ข้ อมูลกำรสำรวจควำมยำวของรู ปหนังตะลุง และควำมยำวของเงำที่เกิดจำกรู ปหนังตะลุง
ตำรำงที่ 1 แสดงขนำดของรู ปตัวหนังตะลุงและเงำของรู ปตัวหนังตะลุง
รู ปตัวหนังตะลุง
ควำมยำวของรู ปตัวหนังตะลุง (cm)
ควำมยำวของเงำที่เกิดจำกรู ปหนังตะลุง(cm)
จำกเท้ำถึงศีรษะ จำกเท้ำถึงสะดือ ไม้ไผ่
จำกเท้ำถึงศีรษะ
จำกเท้ำถึงสะดือ
1.ตัวพระ
67
42
86
80
49
2.ตัวนำง
66
40
86
79
48
3.เจ้ำเมือง
69
42
88
82
50
4.พระฤๅษี
68
40
88
81
50
5.อ้ำยเท่ง
67
40
89
80
47
6.อ้ำยหนูนุย้
70
42
90
83
51
7.อ้ำยยอดทอง
65
40
86
78
48
8.อ้ำยสี แก้ว
68
41
87
81
50
9.อ้ำยสะหม้อ
69
41
87
82
50
10.ผูใ้ หญ่พูน
70
41
91
83
51
ตำรำงที่ 2 แสดงอัตรำส่ วนระหว่ำงควำมยำวของเงำรู ปหนังตะลุงจำกเท้ำถึงศีรษะต่อควำม
ยำวจำกเท้ำถึงสะดือ
รู ปตัวหนังตะลุง ควำมยำวของเงำที่เกิดจำกรู ปหนังตะลุง(cm) อัตรำส่วนระหว่ำงควำมยำวจำกเท้ำถึง
ศีรษะต่อควำมยำวจำกเท้ำถึงสะดือ
จำกเท้ำถึงศีรษะ
จำกเท้ำถึงสะดือ
1.ตัวพระ
80
49
1.633 : 1
2.ตัวนำง
79
48
1.646 : 1
3.เจ้ำเมือง
82
50
1.640 : 1
4.พระฤๅษี
81
50
1.620 : 1
5.อ้ำยเท่ง
80
47
1.702 : 1
6.อ้ำยหนูนุย้
83
51
1.627 : 1
7.อ้ำยยอดทอง
78
48
1.625 : 1
8.อ้ำยสี แก้ว
81
50
1.620 : 1
9.อ้ำยสะหม้อ
82
50
1.640 : 1
10.ผูใ้ หญ่พูน
83
51
1.627 : 1
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ซึ่งจำกตำรำงที่ 2 จะเห็นได้วำ่ เมื่อหำอัตรำส่วนระหว่ำงควำมยำวจำกเท้ำถึง
ศีรษะต่อควำมยำวจำกเท้ำถึงสะดือของเงำที่เกิดจำกรู ปตัวหนังตะลุงแต่ละตัวพบว่ำมีอตั รำส่ วนที่
ใกล้เคียงกับอัตรำส่วนทอง หรื อประมำณ 1.618
นัน่ คือ ควำมยำวของเงำที่เกิดจำกตัวหนังตะลุงจำกเท้ำถึงศีรษะ
 1.618
ควำมยำวของเงำที่เกิดจำกตัวหนังตะลุงจำกเท้ำถึงสะดือ
ทั้งนี้จำกกำรศึกษำเรื่ องอัตรำส่ วนทองและลักษณะของร่ ำงกำยมนุษย์ที่สมส่ วน
หรื อมีสัดส่ วนที่สวยงำมที่สุดก็มกั จะมีอตั รำส่ วนของควำมยำวตั้งแต่เท้ำถึงศีรษะต่อควำมยำวตั้งแต่
เท้ำถึงสะดือเท่ำกับ 1.618 : 1 แสดงว่ำเงำที่เกิดจำกรู ปของตัวหนังที่ ฉำยลงบนจอผ้ำขำวนัน่ ก็ถือว่ำ
เป็ นภำพที่มีควำมสวยงำมและมีสัดส่ วนที่สมส่ วนนัน่ เอง
นอกจำกนี้ทำงสมำชิกในกลุ่มมีควำมสนใจเกี่ยวกับกำรออกแบบขนำดรู ปตัว
หนังตะลุงให้มีควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช้สำหรับกำรแสดงเชิดให้เกิดเป็ นเงำที่สวยงำม และมี
สัดส่ วนที่สมส่ วนหรื อมีอตั รำส่ วนของควำมยำวของเงำที่เกิดจำกรู ปตัวหนังตะลุงจำกเท้ำถึง ศีรษะ
ต่อควำมยำวจำกเท้ำถึงสะดือเท่ำกับ 1.618 : 1 หรื อเป็ นอัตรำส่ วนทอง ในกรณี ทวั่ ไปเมื่อขนำดของ
จอมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
K
จอผ้ำหนัง
ขอบจอ ตะลุง
J 10.16 cm

รู ปตัวหนัง
ตะลุง

หลอดไฟ

10 cm
E
A

D

เงำที่เกิดขึ้นบนจอ
ผ้ำ

F
G

ต้น
กล้วย

ขอบจอ
รู ป (ก)

C
I

H

รู ป (ข)

30 cm
B
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จำกรู ป(ก) ซึ่งเป็ นภำพด้ำนข้ำงของกำรมองเข้ำไปภำยในโรงแสดงหนังตะลุง
และ รู ป(ข) เป็ นกำรแทนตำแหน่งต่ำงๆของรู ป (ก) ด้วยจุดและเส้นโดยที่
B
แทน ตำแหน่งของหลอดไฟ
EF แทน ระยะจำกสะดือถึงศีรษะของรู ปตัวหนังตะลุง
FG แทน ระยะจำกเท้ำถึงสะดือของรู ปตัวหนังตะลุง
GH แทน ระยะจำกเท้ำถึงปลำยของไม้ไผ่
BE แทน ระยะจำกรู ปตัวหนังตะลุงถึงหลอดไฟ
EA แทน ระยะจำกจอผ้ำถึงรู ปตัวหนังตะลุง
JC แทน ระยะของจอผ้ำที่ใช้ในกำรแสดงหรื อควำมกว้ำงของจอภำพ
KJ และ CI แทน ระยะของขอบจอผ้ำ
จำกรู ป (ข) พิจำรณำ
ABD และ EBF
จะได้วำ่
DÂB = FÊB (ทั้งสองมุมเท่ำกับ 90 องศำเท่ำกัน)
AB̂D = EB̂F (มุมร่ วม)
BD̂A = BF̂E (ขนำดของมุมภำยในทั้งสำมมุมของรู ป
สำมเหลี่ยม รวมกันเท่ำกับ 180 องศำเมื่อมุมสองคู่มีขนำดเท่ำกันมุมคู่
ที่เหลือจึงมีขนำดเท่ำกัน)
ดังนั้น
ABD ~
EBF
และพิจำรณำ
DBC และ
FBG
จะได้ว่ำ
CD̂B = GF̂B (AC // EH และ มี DB เป็ นเส้นตัด ดังนั้น CD̂B
และ GF̂B เท่ำกันเนื่องจำกเป็ นมุมภำยในและมุมภำยนอกบนข้ำงเดียวกันของเส้นตัด)
DB̂C = FB̂G (มุมร่ วม)
BĈD = BĜF (ขน ำด ขอ งมุ ม ภ ำยใน ทั้ งส ำม มุ ม ข องรู ป
สำมเหลี่ยมรวมกันเท่ำกับ 180 องศำ เมื่อมุมสองคู่มีขนำดเท่ำกันมุมคู่
ที่เหลือจึงมีขนำดเท่ำกัน)
ดังนั้น
DBC ~
FBG
เนื่ องจำกต้องกำรให้เงำที่ เกิ ด จำกรู ป ตัวหนังตะลุงมี สั ดส่ วนที่ ส มส่ วนหรื อมี อัตรำส่ วน
ระหว่ำงควำมยำวของเงำที่เกิดจำกตัวหนังตะลุงจำกเท้ำถึง ศีรษะ(AC) ต่อควำมยำวของเงำที่เกิดจำก
ตัวหนังตะลุงจำกเท้ำถึงสะดือ(DC) มีค่ำเท่ำกับอัตรำส่ วนทอง หรื อ 1.618 : 1 เมื่อควำมกว้ำงของจอ
ผ้ำ(JC) มีค่ำใดๆ
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นัน่ คือ
AC : DC = 1.618 : 1
และ
AC = JC2 (ตำแหน่งของหลอดไฟ B จะอยูก่ ่ ึงกลำงของจอผ้ำ)
ต่อไปนี้เป็ นกำรหำควำมยำวของ AD และ DC
จำก
AC : DC = 1.618 : 1
AC = 1.618
DC
JC
2

DC = 1.618
DC = 3.JC
236

และ จำก

AD : DC = 1.618 : 1
AC = 1.618
DC

AC+ DC = 1.618
DC

AD = 0.618 DC
AD = 0.618 3.JC
236
AD = 0.191 JC
ต่อไปนี้เป็ นกำรหำควำมยำวของ EF และ FG
จำก
ABD ~
EBF
EF
EB
จะได้
AD = AB
AD
EF = EB
AB

และ จำก
จะได้

EF = 30040.191 JC
EF = 0.143JC
DBC ~
FBG
FG
FB
DC = DB

DC
FG = FB
DB
หำ FB จำก FEB เป็ นรู ปสำมเหลี่ยมมุมฉำก

จะได้

FB 2 = EB 2 + EF 2
FB 2 = 30 2 + EF 2
FB =

900 + EF 2

FB =

900 + (0.143JC) 2

(1)
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และหำ DB จำก
จะได้

FB = 900+ 0.02JC 2
DAB เป็ นรู ปสำมเหลี่ยมมุมฉำก

DB 2 = AB 2 + AD 2
DB 2 = 40 2 + AD 2
DB =

1,600 + ( 0.191JC) 2

DB = 1,600 + 0.04 JC 2
นำ FB และ DB ไปแทนในสมกำร (1)
DC
จะได้
FG = FB
DB
FG =

2
JC
3.236  900 + 0.02 JC
1,600 + 0.04 JC 2

2
4
FG = JC 1, 440 ,000 +68 JC +20.001 JC

5,177 .6 +0.129 JC

แสดงว่ำถ้ำหำกทรำบควำมกว้ำงของจอผ้ำ แล้วต้องกำรให้ภำพเงำที่ เกิ ดจำกรู ป ตัวหนัง
ตะลุงมีสัดส่ วนสมส่ วนหรื อสวยงำมใกล้เคียงกับอัตรำส่ วนทอง นั้นสำมำรถออกแบบให้รูปตัวหนัง
ตะลุงมีขนำดดังนี้
ควำมยำวของตัวหนังตะลุงจำกสะดือถึงศีรษะประมำณ
0.143h เซนติเมตร
h 1, 440 ,000 + 68 h 2 + 0.001 h 4
และควำมยำวตัวหนัง ตะลุ ง จำกเท้ำถึ งสะดื อ ประมำณ
5,177 .6 + 0.129 h 2

เซนติเมตร
เมื่อ h แทนควำมกว้ำงของจอผ้ำที่ใช้ในกำรแสดงหนังตะลุง (เซนติเมตร)
และจอผ้ำที่ใช้ในกำรแสดงหนังตะลุงมีควำมยำวเท่ำกับ 1.31h เซนติเมตร
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปลำยผล
จำกกำรศึกษำโครงงำนคณิตศำสตร์ เรื่ องนี้ สำมำรถสรุ ปผลกำรศึกษำวิเครำะห์และอภิปรำย
ผลได้ดงั นี้
1. รู ป ตัวหนังตะลุงที่ใช้สำหรับกำรแสดงโดยทัว่ ไปมี ขนำดควำมยำวจำกเท้ำถึ ง
สะดือประมำณ 41 เซนติเมตร และมี ควำมยำวจำกสะดือถึ ง ศี รษะประมำณ 49 เซนติเมตร ซึ่ ง
เหมำะสมกับจอผ้ำขำวขนำด 180 x 230 เซนติเมตร
2. ถ้ำต้อ งกำรออกแบบขนำดของรู ป ตัวหนังตะลุ งให้ มี ควำมเหมำะสมในกำร
นำไปใช้สำหรับกำรแสดงในโอกำสต่ำงๆ สำมำรถออกแบบได้ ดังนี้
ควำมยำวของตัวหนังตะลุงจำกสะดือถึงศีรษะประมำณ
0.143h เซนติเมตร
h 1, 440 ,000 + 68 h 2 + 0.001 h 4
และควำมยำวตัวหนัง ตะลุ ง จำกเท้ำถึ งสะดื อ ประมำณ
5,177 .6 + 0.129 h 2

เซนติเมตร
เมื่อ h แทนควำมกว้ำงของจอผ้ำที่ใช้ในกำรแสดงหนังตะลุง (เซนติเมตร)
และจอผ้ำที่ใช้ในกำรแสดงหนังตะลุงมีควำมยำวเท่ำกับ 1.31h เซนติเมตร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรศึกษำลักษณะของตัวหนังตะลุงในรู ปแบบที่นอกเหนื อจำกกำรแสดง เช่น กำร
จัดทำตัวหนังตะลุงเพื่อเป็ นของที่ระลึก หรื อภำพตกแต่งอำคำร เป็ นต้น
2. ควรมีกำรส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มเยำวชนรุ่ นใหม่ โดยผ่ำนสิ่ งต่ำงๆ เช่น
จัดทำเป็ นวีดีโอและนำเสนอผ่ำน Internet เป็ นต้น
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โครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่ อง “ นมโรงเรียน ”

ผู้ทาโครงงาน
เด็กหญิงนัฐชิตา อินทรโม
เด็กหญิงจิราพร พะมณี
เด็กหญิงสิราวรรณ ตรีรัตน์
เด็กชายอภิศักดิ์ หวานแก้ว
เด็กชายภูวดล แก้วเกาะสะบ้า

ครูที่ปรึกษา

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
ปี การศึกษา 2559
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บทคัดย่อ
โครงงานคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง “นมโรงเรี ยน” เป็ นการศึกษาออกแบบกล่องนมและลังที่ใช้
สาหรับบรรจุกล่องนม ซึ่ งมีตน้ แบบมาจากกล่องนมและลังบรรจุกล่องนมโรงเรี ยนที่รัฐบาลแจก
ให้กบั โรงเรี ยนต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดยทางกลุ่มได้ออกแบบกล่องนมรู ป
ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส และกล่องนมรู ปทรงกระบอกที่มีปริ มาตรเท่ากับรู ปต้นแบบคือ 240 มิลลิลิตร
และสูง 12 เซนติเมตรเพื่อเปรี ยบเทียบพื้นที่ผิวของกล่องนมและลังของทั้ง 3 รู ปแบบ ซึ่งพบว่า
1.กล่องนมรู ป ปริ ซึ มสี่ เหลี่ยมผืนผ้า(แบบทัว่ ไป) มี พ้ื นที่ ผิวมากสุ ดตามด้วยกล่องนมรู ป
ปริ ซึ ม สี่ เหลี่ ย มจัตุ รัส และกล่ อ งนมรู ป ทรงกระบอก ตามล าดับ ซึ่ งทุ ก รู ป แบบมี ป ริ ม าตร 240
มิลลิลิตรและมีความสูง 12 เซนติเมตรเท่ากัน
2.ลังที่ใช้ในการบรรจุกล่องนม รู ปทรงกระบอกมี พ้ืนที่ ผิวมากที่สุดตามด้วยลังที่ใช้บรรจุ
กล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและลังที่ใช้ในบรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสตามลาดับ
ดังนั้นถ้าหากต้องการออกแบบนมกล่องและลังที่ใช้บรรจุกล่องนมโรงเรี ยนที่ไม่ยงุ่ ยากและ
เสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดควรออกแบบกล่องนมรู ปปริ ซึม สี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความสู งเท่ากับความยาว
ฐาน ซึ่ งจะทาให้มีพ้ืนที่ผิวของกล่องนมน้อยสุ ดที่ 231.72 ตารางเซนติเมตรและพื้นที่ ผิวของลังที่
บรรจุกล่องนมจานวน 36 กล่อง แบบ 2 ชั้นๆ ละ 18 กล่อง เท่ากับ 11,239.44 ตารางเซนติเมตร
เพื่อความคุม้ ค่าสู งสุ ดโดยจะช่วยประหยัดกระดาษในการผลิตกล่องนมและลังบรรจุกล่องนมได้ถึง
ร้อยละ 6.80 ต่อ 1ลัง
รวมทั้ง สามารถน าหลัก การออกแบบกล่ องรู ป แบบต่ างๆ ให้ มี พ้ื น ที่ ผิ วน้อ ยที่ สุ ด หรื อ
ประหยัด กระดาษในการผลิ ต มากที่ สุ ด ส าหรั บ กรณี ท ั่ ว ไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการน าไปปรั บ
ประยุกต์ใช้สาหรับการออกแบบภาชนะ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ได้ดงั นี้
สาหรับกรณี ตอ้ งการออกแบบกล่องให้เป็ นรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ให้มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด (a = h)
ซึ่งจะทาให้มี
V = a3 หรื อ h3 ลูกบาศก์หน่วย
A = 6a2 หรื อ 6h2 ตารางหน่วย
สาหรับกรณี ตอ้ งการออกแบบกล่องให้เป็ นรู ปทรงกระบอก ให้มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด (h = 2r)
ซึ่งจะทาให้มี

V=

ลูกบาศก์หน่วย

A=
ตารางหน่วย
เมื่อ V แทนปริ มาตร, A แทนพื้นที่ผิว, h แทนความสูง, a แทนความยาวฐาน
และ r แทนรัศมีของฐาน

บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งสุ ข ภาพร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนของชาติเพื่อจะได้เป็ นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต ซึ่ งรั ฐ บาลมี โ ครงการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ดื่ ม นมโรงเรี ย นในระดับ อนุ บ าลและ
ประถมศึ ก ษาทั่วประเทศ โดยสมาชิ กในกลุ่ม ได้สังเกตว่ารู ปทรงของกล่องนมโรงเรี ยนเป็ นรู ป
ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า และเป็ นรู ปแบบเดียวกันทุกโรงเรี ยน ทาให้เกิดความสงสัยว่าทาไมผูผ้ ลิตจึงไม่
ออกแบบให้กล่องนมมีรูปทรงอื่นบ้างนอกจากเป็ นรู ปทรงปริ ซึ มสี่ เหลี่ยมผืนผ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์
นมที่มีขายตามท้องตลาดส่ วนใหญ่ก็มกั จะมีกล่องเป็ นรู ปทรงปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ทาให้ทางกลุ่มมี
ความสนใจที่จะนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในชั้นเรี ยนไปศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของกล่อง
นมรู ปทรงต่าง ๆ ในปริ มาตรที่เท่ากันว่าจะใช้รูปทรงใดที่ทาให้มีการผลิตที่ใช้กระดาษน้อยสุ ดและ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งปรับประยุกต์ใช้กบั ภาชนะบรรจุสิ่งของอื่น ๆ ในชีวิตประจาวันได้
อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบพื้นที่ผิวของกล่องนมและลังในการบรรจุกล่องนมรู ปแบบต่าง ๆ
2. เพื่อศึกษาและออกแบบรู ปแบบของกล่องนมแบบต่าง ๆที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด
3. เพื่อนาหลักในการออกแบบกล่องนมและลังในการบรรจุกล่องนมรู ปแบบต่าง ๆ ไป
เป็ นต้นแบบในการคานวณช่วยลดต้นทุนการผลิตและทาให้เกิดกาไรสูงสุด
ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน
โครงงานเรื่ องนี้ มีการศึกษาออกแบบรู ปทรงของกล่องนมและลังที่ใช้ในการบรรจุกล่องนม
สาหรับรู ปทรงปริ ซึมสี่ เหลี่ยมมุมฉากและรู ปทรงกระบอก โดยใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับ
พื้นผิว ปริ มาตร และกราฟของความสัมพันธ์ของปริ มาณต่างๆ

233
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ ในการศึกษาโครงงาน
กล่องนมโรงเรี ยน หมายถึง กล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ปริ มาตร 240 มิลลิลิตร
สูง 12 เซนติเมตร
ลังบรรจุนม หมายถึง ลังสาหรับบรรจุกล่องนมโรงเรี ยนจานวน 36 กล่องต่อ1 ลัง
พื้นที่ผิวของกล่องนมหมายถึง พื้นที่ผิวหรื อกระดาษทั้งหมดที่ใช้ผลิตกล่องนมยกเว้น
กระดาษที่ซอ้ นทับเป็ นรอยต่อ
พื้นที่ผิวของลัง หมายถึง พื้นที่ผิวหรื อกระดาษทั้งหมดที่ใช้ผลิตลังยกเว้นกระดาษที่
ซ้อนทับเป็ นรอยต่อ
ประโยชน์ ที่คาดว่าได้รับจากการศึกษาโครงงาน
1. ได้นาสิ่ งที่ศึกษาจากการออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และคุม้ ค่ากับการลงทุนต่างๆ
2. ได้นาเนื้ อหาที่เรี ยนในชั้นเรี ยนมาบูรณาการกับสถานการณ์จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
3. ได้เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
4. ได้รู้จกั การวางแผน การทางานเป็ นขั้นตอน และฝึ กกระบวนการกลุ่ม
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บทที่ 2
เอกสารและเนื้อหาคณิตศาสตร์ ที่เกีย่ วข้อง
ในการทาโครงงานคณิ ตศาสตร์เรื่ องนี้ ทางกลุ่มได้ศึกษาเอกสารและเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1.พื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
1.1รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส

รู ปที่ 1: แสดงภาพรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส(square)
รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส(square) คือ รู ปสี่ เหลี่ยมที่มีทุกมุมเป็ นมุมฉากและมีดา้ นทั้งสี่ ยาวเท่ากัน
พื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส คือ ด้าน  ด้าน
1.2 รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

รู ปที่ 2 : แสดงภาพรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (rectangle)
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า(rectangle) คือ รู ปสี่ เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็ นมุมฉาก
และด้านตรงข้ามเท่ากัน 2 คู่
พื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า คือ กว้าง  ยาว
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2.พื้นที่รูปวงกลม

r

รู ปที่ 3 : แสดงภาพรู ปวงกลม (circle)
รู ปเรขาคณิตสองมิติที่มีจุดทุกจุดอยูห่ ่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็ นระยะเท่ากัน เรี ยกว่า วงกลม
จุดคงที่น้ นั เรี ยกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม

ระยะที่เท่ากันนั้นเรี ยกว่า รัศมีของวงกลม (r) พื้นที่รูปวงกลมคือ r 2
3.พื้นที่ผิวและปริมาตร
3.1 ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมมุมฉาก

รู ปที่ 4 : แสดงภาพปริ ซึมฐานสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่ฐานทั้งสองเป็ นรู ปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยูบ่ นระนาบ
ที่ขนานกันและด้านข้างแต่และด้านเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมด้านขนาน เรี ยกว่า ปริ ซึม
พื้นที่ผิวปริ ซึม เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
พ.ท.ผิวข้างของปริ ซึม = ผลบวกของความยาวรอบรู ป  ความสู ง
พ.ท.ผิวของปริ ซึม = พื้นที่ผิวข้าง + 2  (พ.ท.ฐาน)
ปริ มาตรของปริ ซึม คือ พื้นที่ฐาน  ความสูง
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3.2ทรงกระบอก

h

r
รู ปที่ 5 : แสดงภาพทรงกระบอก
รู ปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็ นรู ปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยูบ่ นระนาบที่
ขนานกันและเมื่อตัดรู ปเรขาคณิ ตสามมิติน้ นั ด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้หน้าตัดเป็ นรู ป
วงกลมที่เท่าทุกประการกับฐานเสมอเรี ยกว่า ทรงกระบอก
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก เป็ นรู ปวงกลมและสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
พ.ท.ผิวข้างของทรงกระบอก = 2r h
พ.ท.ผิวทั้งหมดของทรงกระบอก = 2 rh + 2 r 2
ปริ มาตรของทรงกระบอก คือ r 2 h
เมื่อ h แทน ความสูง
r แทน รัศมีของฐานรู ปวงกลม
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การศึกษาโครงงานคณิ ตศาสตร์เรื่ องนี้ มีวิธีการดาเนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายถึงรู ปของกล่องนมที่มีอยูใ่ นท้องตลาดทัว่ ไปโดยเฉพาะนม
โรงเรี ยนที่ทางรัฐบาลได้แจกให้กบั ทางโรงเรี ยนต่างๆ ทัว่ ประเทศและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ
รู ปแบบของกล่องนมกับปริ มาตรของนม

รู ปที่ 6 : แสดงลักษณะรู ปแบบของกล่องนมโรงเรี ยนและลังบรรจุกล่องนม
2. สมำชิกในกลุ่มร่ วมกันศึกษำดูงำน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิตนมโรงเรี ยน ณ
สหกรณ์โคนม จ.พัทลุง เพื่อใช้เป็ นฐำนข้อมูลในกำรวิเครำะห์กำรออกแบบผลิตภัณฑ์กล่อง
นมรู ปแบบต่ำงๆ

รู ปที่ 7 : แสดงการศึกษาเรี ยนรู ้กระบวนการผลิตนมโรงเรี ยน ณ สหกรณ์โคนม จ.พัทลุง
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3. สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันออกแบบกล่องนมในรู ปแบบต่างๆ ที่สนใจพร้อมคานวณพื้นที่ผิว
ทั้งหมดโดยใช้กล่องนมโรงเรี ยนเป็ นต้นแบบ คือมีปริ มาตร 240 มิลลิลิตร และสูง 12
เซนติเมตร

รู ปที่ 8 : แสดงกล่องนมรู ปแบบต่างๆ ที่สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันศึกษาและออกแบบ
4. นาข้อมูลที่ได้จากการคานวณพื้นที่ผิวของกล่องนมจริ งและรู ปแบบที่ออกแบบใหม่มา
เปรี ยบเทียบ เพื่อหารู ปแบบที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด

รู ปที่ 9 : แสดงการคานวณหาพื้นที่ผิวของกล่องนมรู ปแบบต่างๆ
5. ร่ วมกันวิเคราะห์ ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและความยาวฐานเพื่อหา
อัตราส่วนที่ทาให้พ้นื ที่ผิวของรู ปแบบแต่ละรู ปแบบมีค่าน้อยที่สุด
6. ออกแบบรู ปแบบของกล่องนมตามที่ศึกษาและคานวณแล้วหารู ปแบบที่ใช้พ้นื ที่ผิวน้อย
ที่สุดในปริ มาตรที่เท่ากันคือ 240 มิลลิลิตร เพื่อเป็ นรู ปต้นแบบในการศึกษาเกี่ยวกับการ
บรรจุลงในลังสาหรับใช้ในการขนส่งต่อไป
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รู ปที่ 10 : แสดงการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความยาวฐานกับความสูงของกล่องนมที่สนใจ
7. สมาชิกในกลุม่ ร่วมกันศึกษา ลังที่ใช้สาหรับบรรจุกล่องนมโรงเรียน และออกแบบ
กล่องนมที่ทางกลุม่ ออกแบบขึน้
8. ร่ วมกันวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบพื้นที่ผิวของลังที่ใช้ในการบรรจุกล่องนมทั้ง 3 แบบ

รู ปที่ 11 : แสดงลักษณะของลังสาหรับบรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า

รู ปที่ 12 : แสดงลักษณะของลังสาหรับบรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
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รู ปที่ 13 : แสดงลักษณะของลังสาหรับบรรจุกล่องนมรู ปทรงกระบอก
9. ร่ วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับรู ปแบบของกล่องนมแต่ละแบบและรู ปแบบของลังที่ใช้บรรจุ
กล่องนมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าใช้จ่ายของกระดาษที่ใช้ในการผลิต สรุ ปเป็ นรู ป
ตารางเปรี ยบเทียบและนาเสนอข้อสรุ ปเป็ นรู ปเล่มรายงาน เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ต่อไป
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บทที่4
ผลการดาเนินการ
ในการศึกษาโครงงานเรื่ องนี้ ทางกลุ่มได้ดาเนินการ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์
ออกแบบเกี่ยวกับกล่องนมและลังสาหรับบรรจุกล่องนมรู ปแบบต่างๆ ซึ่งทาให้ได้ผลดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาพื้นที่ผิวของกล่ องนมรู ปทรงต่ างๆ
1.1 กล่ องนมโรงเรียนรู ปปริซึมสี่ เหลีย่ มผืนผ้า (แบบทั่วไป)
จากการศึกษาพื้นที่ผิวของกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็ นกล่องนมโรงเรี ยนที่
รัฐบาลแจกให้นกั เรี ยนทัว่ ประเทศ โดยมีปริ มาตรของกล่อง 240 มิลลิลิตร สูง 12 เซนติเมตร และ
มีน้ านมอยู่ 200 มิลลิลิตร
ซึ่งมีพ้นื ที่ผิวทั้งหมดคือ(5  12  2) + (4  12  2) + (5  4  2) = 256 ตารางเซนติเมตร

12 cm

4 cm
5 cm
รู ปที่ 14 : แสดงขนาดของกล่องนมโรงเรี ยน
1.2 กล่ องนมรู ปปริซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
จากการศึกษากล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีปริ มาตร 240 มิลลิลิตรและ สูง 12
เซนติเมตรตามขนาดของกล่องนมโรงเรี ยนแบบทัว่ ไป สามารถหาความยาวฐานได้จาก
ปริ มาตรกล่องนมรู ปทรงปริ ซึมฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส =
240 =
12
นัน่ คือ
ความยาวฐาน = 2 5 เซนติเมตร
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12 cm

2 5

cm

2 5

cm

รู ปที่ 15 : แสดงขนาดของกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
จากรู ปที่ 15 จะได้พ้นื ที่ผิวทั้งหมด คือ ( 2 5  2 5  2) + ( 2 5  12  4)
 254.66 ตารางเซนติเมตร
1.3 กล่ องนมรู ปทรงกระบอก
จากการศึกษากล่องนมรู ปทรงกระบอกที่มีปริ มาตร 240มิลลิลิตร และ สูง 12 เซนติเมตร
ตามขนาดของกล่องนมโรงเรี ยนแบบทัว่ ไป สามารถหาความยาวรัศมีของฐานได้จาก
ปริ มาตรกล่องนมรู ปทรงกระบอก =
ความสูง
240 =
นัน่ คือ

รัศมีของฐาน =

12
เซนติเมตร

12 cm

70 cm
11

รู ปที่ 16 : แสดงขนาดของกล่องนมรู ปทรงกระบอก
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พื้นที่ผิวทั้งหมด คือ 2  r 2 + 2  rh = 2  r(r + h)
22
= 2   70   70 12 
7
11  11

 230.28 ตารางเซนติเมตร
ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบพื้นที่ผิวของรู ปแบบของกล่องนมทั้ง 3 รู ปแบบ โดยมีปริ มาตร
เท่ากับ 240 มิลลิลิตรและความสูง 12 เซนติเมตร นั้นปรากฏว่ารู ปแบบของกล่องนมที่มีพ้นื ที่
ผิวมากที่สุดได้แก่ รู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า รู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสและรู ปทรงกระบอก
2. ศึกษาพื้นที่ผิวของลังสาหรับบรรจุกล่ องนมรู ปแบบต่ างๆ
ทางกลุ่มผูจ้ ดั ทาได้สนใจศึกษาเกี่ยวกับลังที่ใช้ในการบรรจุกล่องนมเพื่อใช้ในการขนส่ งว่า
ถ้าหากมีการเปลี่ยนรู ปแบบของกล่องนมแล้วจะทาให้พ้นื ที่ผิวของลังมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ทั้งนี้ได้ศึกษาต้นแบบจากลังของนมโรงเรี ยนที่มีความสูง 13 เซนติเมตร และบรรจุ
กล่องนมได้จานวน 36 กล่อง ต่อ 1 ลัง
2.1 การหาพื้นที่ผิวของลังที่ในการบรรจุกล่ องนมโรงเรียนรู ปปริซึมสี่เหลีย่ มผืนผ้า
13 cm

24 cm
30 cm
รู ปที่ 17 : แสดงขนาดของลังนมโรงเรี ยนที่บรรจุนมจานวน 36 กล่อง
5 cm
4 cm
6 กล่อง

6 กล่อง
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จากรู ปแสดงขนาดของลังนมโรงเรี ยนมีพ้นื ที่ท้ งั หมด = (30  24  2) + (30  13  2) + (24  13 2)
= 2,844 ตารางเซนติเมตร
2.2 การหาพื้นที่ผิวของลังที่ใช้ บรรจุกล่ องนมรู ปปริซึมสี่ เหลีย่ มจัตุรัส
13 cm

12 5 cm
12 5 cm

รู ปที่ 19 : แสดงลังบรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสจานวน 36 กล่อง
2 5 cm
2 5

cm
6

6 กล่อง

6 กล่อง
รู ปที่ 20 : แสดงภาพด้านบนของลังบรรจุนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสจานวน 36 กล่อง
พื้นที่ผิวทั้งหมด = ( 12 5  12 5  2) + ( 12 5  13  4)
 2,835.31 ตารางเซนติเมตร
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1.3 การหาพื้นที่ผิวของลังที่ใช้ บรรจุกล่ องนมรู ปทรงกระบอก
13 cm

12

12

70
11

70
11

cm

cm

รู ปที่ 21 : แสดงลังบรรจุกล่องนมรู ปทรงกระบอกจานวน 36 กล่อง
2
2

70
11

70
11

6 กล่อง

6 กล่อง
รู ปที่ 22 : แสดงภาพด้านบนของลังบรรจุกล่องนมรู ปทรงกระบอก จานวน 36 กล่อง
พื้นที่ผิวทั้งหมด

=



70  
70   
70 
  12
  2 + 12
  13  4
12





11  
11   
11 



 3,406.85 ตารางเซนติเมตร

ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบพื้นที่ผิวของลังที่ใช้ในการบรรจุกล่องนมรู ปแบบต่างๆ โดยมีปริ มาตร
240 ml และมีความสูง 12 cm นั้นปรากฏว่าลังที่มีพ้นื ที่ผิวมากสุ ดได้แก่ลงั ที่ใช้บรรจุกล่องนมรู ป
ทรงกระบอก ลังที่ใช้บรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า และลังที่ใช้บรรจุกล่องนมรู ปทรง
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส ตามลาดับ
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ทั้งนี้สมาชิกในกลุ่มได้เปรี ยบเทียบพื้นที่ผิวของกล่องนม และลังบรรจุกล่องนมของรู ปต่างๆดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 : แสดงพื้นที่ผิวของกล่องนมและลังบรรจุกล่องนมรู ปแบบต่างๆ ปริ มาตร 240 มิลลิลิตร
สูง 12 เซนติเมตร
ลักษณะของกล่องนม

พื้นที่ผิว(

)

รวม

ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้ำ

กล่องนม 36 กล่อง
9,216

ลังบรรจุกล่องนม 1 ลัง
2,844

12,060

ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส

9,167.76

2,835.31

12,003.07

ทรงกระบอก

8,290.08

3,406.85

11,696.93

จากตารางที่ 1 ทางผูจ้ ดั ทาโครงงานมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูง
กับความยาวฐานของกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสและทรงกระบอก เพื่อเปรี ยบเทียบว่ากล่อง
นมรู ปทรงใดมีพ้นื ที่ผิวน้อยสุ ดโดยมีปริ มาตรคงที่คือ 240 มิลลิลิตรเนื่องจากเป็ นรู ปแบบที่มีพ้นื ที่ผิว
ของกล่องนมและลังบรรจุกล่องนมน้อยกว่ากล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแบบทัว่ ไป
3. ศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างความสู งและความยาวฐาน กับพื้นที่ผิวของกล่ องนมรู ปแบบต่ างๆ
3.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความสู งและความยาวฐานกับพื้นที่ผิวของกล่ องนมรู ปปริซึมสี่เหลีย่ ม
กาหนดให้

นัน่ คือ

V

แทน ปริ มาตรของกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส (240 มิลลิลิตร)

A

แทน พื้นที่ผิวของกล่องนม (ตารางเซนติเมตร)

h

แทน ความสูงของกล่องนม (เซนติเมตร)

a

แทน ความยาวฐานของกล่องนม (เซนติเมตร)

V=

(1)

A=

(2)

จาก (1) จะได้ h =
และ a =

h

=

a
=

a

247
ใน (2) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ A ดังนี้

แทนค่า h =

A=
A=
A=

,

และแทนค่า a =

(3)

ใน (2) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ A ดังนี้
A=
A=
A=

,

(4)

ซึ่งจาก (3) และ (4) สามารถเขียนกราฟของความสัมพันธ์ ได้ดงั นี้
พื้นที่ผิว (cm2)

A=

550

500

450

400

A=

350

300

250

200

150

100

50

2

4

6

8

10

12

14

ความยาว(cm)
16

รู ปที่ 23 : แสดงกราฟของความสัมพันธ์ระหว่างความสู งและความยาวฐานกับพื้นที่ผิวของกล่อง
นมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
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จากกราฟข้างบนสมาชิกในกลุ่มได้สารวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสูงครั้งละ
0.1 เซนติเมตร และความยาวฐาน ซึ่งแปลตามความสูง ที่ส่งผลต่อพื้นผิวของกล่องนมรู ปปริ ซึม
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 : แสดงการเปลี่ยนแปลงความสู งที่ส่งผลต่อความยาวฐาน และพื้นที่ผิวของกล่องนมรู ป
ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ความสู ง (cm)
ความยาวฐาน (cm)
พื้นที่ผิวของกล่องนม
5.0
6.93
234.56
5.1
6.86
234.06
5.2
6.79
233.62
5.3
6.73
233.23
5.4
6.67
232.89
5.5
6.61
232.60
5.6
6.55
232.36
5.7
6.49
232.16
5.8
6.43
232.00
5.9
6.38
231.88
6.0
6.32
231.79
6.1
6.27
231.74
6.2
6.22
231.72
6.3
6.17
231.73
6.4
6.12
231.77
6.5
6.08
231.83
6.6
6.03
231.93
6.7
5.99
232.04
6.8
5.94
232.18
6.9
5.90
232.34
7.0
5.86
232.52
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จากกราฟและตารางที่ 2 จะเห็นว่าถ้าต้องการให้กล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสปริ มาตร
240 มิลลิลิตร มีพ้นื ผิวน้อยสุ ด ต้องออกแบบให้ความสูงของกล่องนมเท่ากับความยาวของฐานคือ
ประมาณ 6.22 เซนติเมตรซึ่งจะทาให้กล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสมีพ้นื ที่ผิวน้อยสุ ดที่ประมาณ
231.72 ตารางเซนติเมตร
3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความสู งและรัศมีกบั พื้นที่ผิวของกล่ องนมรู ปทรงกระบอก
กาหนดให้

V

แทน ปริ มาตรของกล่องนมรู ปทรงกระบอก ( 240 มิลลิลิตร)

A

แทน พื้นผิวของกล่องนม (ตารางเซนติเมตร)

h

แทน ความสูงของกล่องนม (เซนติเมตร)

r

แทน รัศมีฐานของกล่องนม (เซนติเมตร)

นัน่ คือ V =
A=

(1)
(2)

จาก (1) จะได้ h =

=

และ r =

=

แทนค่า h =

r

ใน (2) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง r กับ A ดังนี้
A=
A=
A=

และแทนค่า r =

,

(3)

ใน (2) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ A ดังนี้
A=
A=

h
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A=
A=

,

A=

(4)

ซึ่งจาก ( 3) และ (4) สามารถเขียนกราฟของความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
พื้นที่ผิว (cm)

A=

550

500

450

400

350

A=

300

250

200

150

100

50

2

4

6

8

10

12

ความยาว(cm)
14

รู ปที่24 : แสดงกราฟของความสัมพันธ์ระหว่างความสู งและความยาวรัศมีฐาน กับพื้นที่ผิวของ
กล่องนมรู ปทรงกระบอก
จากกราฟข้างบนสมาชิกในกลุ่มได้สารวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสูงครั้งละ
0.1 เซนติเมตร และรัศมี ที่ส่งผลต่อพื้นที่ผิวของกล่องนมรู ปทรงกระบอกดังตารางต่อไปนี้

16
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ตารางที่ 3 : แสดงการเปลี่ยนแปลงความสู งที่ส่งผลต่อความยาวรัศมี และพื้นที่ผิวของกล่องนม
รู ปทรงกระบอก
ความสู ง (cm)
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0

รัศมี (cm)
3.57
3.54
3.51
3.48
3.45
3.43
3.40
3.35
3.36
3.33
3.30
3.28
3.26
3.23
3.21
3.19
3.17
3.15
3.13
3.11
3.09

พื้นที่ผิวของกล่องนม
214.52
214.32
214.16
214.03
213.93
213.86
213.81
213.79
213.80
213.82
213.87
213.94
214.03
214.13
214.26
214.40
214.55
214.73
214.91
215.12
215.33

252
จากกราฟและตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ถ้าต้องการให้กล่องนมรู ปทรงกระบอกปริ มาตร 240
มิลลิลิตร มีพ้นื ที่ผิวน้อยสุ ดต้องออกแบบให้ความสูงของกล่องนมเป็ นสองเท่าของรัศมีฐานนัน่ คือ
ความสูงประมาณ 6.7 เซนติเมตร และรัศมีประมาณ 3.35 เซนติเมตรซึ่งจะทาให้กล่องนมมีพ้นื ที่ผิว
น้อยสุดประมาณ 213.79 ตารางเซนติเมตร
นอกจากนี้สามารถหารู ปแบบทัว่ ไปของการคานวณหาพื้นที่ผิวของกล่องรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยม
จัตุรัสและรู ปทรงกระบอก ในกรณีที่ตอ้ งการให้มีพ้ืนที่ผิวน้อยที่สุด ได้ดงั นี้
1) กำรคำนวณหำพื้นที่ผิวน้ อยที่สุดของกล่ องรู ปปริซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สำหรับกรณีทั่วไป
กำหนดให้
V
แทน ปริ มำตรของกล่องรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส

นั่นคือ

A

แทน พื้นที่ผิวของกล่อง

h

แทน ความสูงของกล่อง

a

แทน ความยาวฐานของกล่อง

V=

(1)

A=

(2)

เนื่องจาก a = h (ต้องการให้พ้นื ที่ผิวน้อยสุ ด)
จาก (1) จะได้
และจาก (2) จะได้

V = a3 หรื อ h3 ลูกบาศก์หน่วย
A = 2a2 + 4a2 หรือ 2h2 + 4h2
A = 6a2 หรือ 6h2 ตารางหน่วย

2) กำรคำนวณหำพื้นที่ผิวน้ อยที่สุดของกล่ องรู ปทรงกระบอก สำหรับกรณีทั่วไป
กำหนดให้
V
แทน ปริ มำตรของกล่องรู ปทรงกระบอก
A

แทน พื้นที่ผิวของกล่อง

h

แทน ความสูงของกล่อง

r

แทน รัศมีฐานของกล่อง

นัน่ คือ V =
A=

(1)
(2)

เนื่องจาก h = 2r (ต้องการให้พ้นื ที่ผิวน้อยสุ ด)
จาก (1) จะได้

V=

หรื อ

ลูกบาศก์หน่วย
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และจาก (2) จะได้

A=

หรือ

A = 6πr2 หรือ

ตารางหน่วย

4. ศึกษาพื้นที่ผิวของลังสาหรับบรรจุกล่ องนมรู ปปริซึมสี่ เหลีย่ มจัตุรัส และรู ปทรงกระบอกที่มี
พื้นที่ผิวน้ อยที่สุด
โดยที่ทางกลุ่มผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและคานวณลังที่ใช้บรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
และรู ปทรงกระบอก ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสู งและความยาวฐานที่ทาให้กล่องนมทั้ง 2
รู ปแบบมีพ้นื ที่ผิวน้อยสุ ด ดังนี้
4.1 พื้นที่ผิวของลังสาหรับบรรจุกล่ องนมรู ปปริซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสจานวน 36 กล่อง
7.22

37.32
37.32
รู ปที่ 25 : แสดงลังบรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุดจานวน 36 กล่อง
6.22
6.22
6

6 กล่อง

6 กล่อง
รู ปที่26 : แสดงภาพด้านบนของลังบรรจุนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด
จานวน 36 กล่อง
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พื้นที่ผิวทั้งหมด = ( 37.32  37.32  2 ) + ( 37.32  7.22  4 )
= 3,863.37 ตารางเซนติเมตร
4.2 พื้นที่ผิวของลังสาหรับบรรจุกล่ องนมรู ปทรงกระบอกที่มีพื้นที่ผิวน้ อยที่สุดจานวน 36 กล่อง
7.76

40.56
40.56
รู ปที่ 27 : แสดงลังบรรจุกล่องนมรู ปทรงกระบอกที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุดจานวน 36 กล่อง
6.76
6.76
6 กล่อง

6 กล่อง
รู ปที่ 28 : แสดงภาพด้านบนของลังบรรจุกล่องนมรู ปทรงกระบอกที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุดจานวน 36
กล่อง
พื้นที่ผิวทั้งหมด = ( 40.56  40.56  2 ) + ( 40.56  7.76  4 )
= 4,468.09 ตารางเซนติเมตร
ซึ่งจะเห็นได้วา่ ถ้ามีการจัดวางกล่องนมแบบชั้นเดียวโดยมีขนาด 6  6 กล่อง นั้นจะทาให้
ลังที่บรรจุกล่องนมมีพ้นื ที่ผิวมากกว่าปกติ ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้ร่วมกันออกแบบและคานวณหา
พื้นที่ผิวลังสาหรับบรรจุกล่องนมจานวน 36 กล่อง เท่าเดิม แต่มีลกั ษณะเป็ น 2 ชั้นๆ ละ 18 กล่อง
ดังต่อไปนี้
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กรณีที่ 1 พื้นที่ผิวของลังสาหรับบรรจุกล่ องนมรู ปปริซึมสี่ เหลีย่ มจัตุรัสจานวน36กล่อง
แบบ 2 ชั้นๆ ละ 18 กล่อง

13.44

18.66
37.32
รู ปที่ 29 : แสดงลังบรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด
จานวน 36 กล่องแบบ 2 ชั้น
6.22
6.22

3กล่อง
6กล่อง

รู ปที่ 30 : แสดงภาพด้านบนของลังบรรจุนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด
จานวน 36 กล่องแบบ 2 ชั้น
พื้นที่ผิวทั้งหมด = ( 37.32  18.66  2 ) + ( 18.66  13.44  2 )+ ( 37.32  13.44  2 )
= 2,897.52 ตารางเซนติเมตร
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กรณีที่ 2 พื้นที่ผิวของลังสาหรับบรรจุกล่ องนมรู ปทรงกระบอกที่มีพื้นที่ผิวน้ อยที่สุด
จานวน 36 กล่อง แบบ 2 ชั้นๆละ 18 กล่อง
14.52

20.28
40.56
รู ปที่ 31 : แสดงลังบรรจุกล่องนมรู ปทรงกระบอกที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุดจานวน 36 กล่อง
แบบ 2 ชั้น
6.76
6.76

3กล่อง

6กล่อง
รู ปที่ 32 : แสดงภาพด้านบนของลังบรรจุกล่องนมรู ปทรงกระบอกที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด
จานวน 36 กล่อง แบบ 2 ชั้น
พื้นที่ผิวทั้งหมด

= ( 40.56  20.28  2 ) + ( 20.28  14.52  2 )
+ ( 40.56  14.52  2 )
= 3,411.91 ตารางเซนติเมตร

ทั้งนี้ทางกลุ่มได้เปรี ยบเทียบพื้นที่ผิวของกล่องนม และลังสาหรับบรรจุกล่องนมของรู ป
ต่างๆ หลังจากมีการวิเคราะห์หารู ปแบบที่มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุดแล้ว ดังตาราง
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ตารางที่ 4 : แสดงพื้นที่ผิวของกล่องนมและลังบรรจุกล่องนมรู ปแบบต่างๆ ปริ มาตร 240 มิลลิลิตร
ลักษณะของ
กล่องนม
ปริ ซึม
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ปริ ซึม
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ทรงกระบอก

ความสูง 12 cm

พื้นที่ผิว( )
ความสูงตามการออกแบบ (cm)
รวม
กล่องนม ลังบรรจุกล่องนม
36 กล่อง
1 ลัง แบบ 2 ชั้น

รวม

กล่องนม 36
กล่อง

ลังบรรจุกล่อง
นม 1 ลัง

9,216

2,844

12,060

-

-

-

9,167.76

2,835.31

12,003.07

8,341.92

2,897.52

11,239.44

8,290.08

3,406.85

11,696.93

7,698.44

3,411.91

11,108.35

จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าถ้ามีการออกแบบกล่องนมเป็ นรู ปทรงกระบอกจะทาให้มีพ้ืนที่ผิว
รวมน้อยที่ สุ ด แต่จากการศึ กษาส ารวจ สอบถาม ตลอดจนเรี ย นรู ้ก ระบวนการผลิ ตกล่องนม ณ
โรงงานผลิตนมโรงเรี ยนเขตภาคใต้ของสหกรณ์โคนม จังหวัดพัทลุง พบว่ากระบวนการผลิตกล่อง
นมรู ปทรงกระบอกและลังบรรจุกล่องนมมีความยุ่งยากและเสี ยค่าใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการ
ผลิตนมกล่องรู ปปริ ซึม สี่ เหลี่ยมมุมฉาก นั่นคือควรมีการออกแบบกล่องนมเป็ นรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยม
จัตุรัส โดยให้ความสู งประมาณ 6.76 เซนติเมตรและออกแบบลังบรรจุกล่องนมแบบ 2 ชั้น ซึ่งจะ
มี พ้ื น ที่ ผิ ว รวมทั้ง กล่ อ งนม 36 กล่ อ ง และลัง บรรจุ ก ล่ อ งนม 1 ลัง เท่ ากับ 11,239.44 ตาราง
เซนติเมตรโดยน้อยกว่าพื้นที่ ผิวรวมของกล่องนมและลังบรรจุ กล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า
แบบทัว่ ไป เท่ากับ 12,060 – 11,239.44 = 820.56 ตารางเซนติเมตร หรื อจะทาให้พ้ืนที่ผิวรวมลดลง
ร้อยละ 6.80 ต่อ 1 ลัง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาโครงงานคณิ ตศาสตร์เรื่ องนี้ สามารถสรุ ปผลการศึกษาวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1.กล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีพ้ืนที่ผิวมากสุ ดตามด้วยกล่องนมรู ปปริ ซึม สี่ เหลี่ยม
จัตุรัสและกล่องนมรู ปทรงกระบอกตามลาดับ ซึ่งทุกรู ปแบบมีปริ มาตร 240 มิลลิลิตรและมีความสู ง
12 เซนติเมตรเท่ากัน
2.ลังที่ใช้ในการบรรจุกล่องนม รู ปทรงกระบอกมีพ้ืนที่ผิวมากที่สุดตามด้วยลังที่ใช้บรรจุ
กล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและลังที่ใช้ในบรรจุกล่องนมรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสตามลาดับ
ดังนั้นเมื่อพิจารณากระดาษในการผลิตกล่องนมและลังที่ใช้บรรจุกล่องนมจะเห็นได้ว่าใน
การเลือกผลิตกล่องนมรู ปทรงกระบอกจะลดต้นทุนการผลิตในเรื่ องของกระดาษได้มากที่สุด โดย
ควรออกแบบกล่องนมรู ปทรงกระบอกที่กาหนดให้ความสูงเท่ากับสองเท่าของรัศมี ฐานซึ่งจะทาให้
พื้ น ที่ ผิ วน้อยสุ ดคื อ 213.79 ตารางเซนติ เมตร และใช้ก ระดาษในการผลิ ต ลังเพื่ อบรรจุก ล่องนม
จานวน 36 กล่อง แบบ 2 ชั้นๆ ละ 18 กล่อง เท่ากับ 11,108.35 ตารางเซนติเมตร
แต่ จ ากการศึ ก ษาส ารวจ สอบถาม ตลอดจนเรี ยนรู ้ ก ระบวนการผลิ ต กล่ อ งนม ณ
โรงงานผลิตนมโรงเรี ยนเขตภาคใต้ของสหกรณ์โคนม จังหวัดพัทลุง พบว่ากระบวนการผลิตกล่อง
นมรู ปทรงกระบอกและลังบรรจุกล่องนมมีความยุ่งยากและเสี ยค่าใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการ
ผลิตนมกล่องรู ปทรงปริ ซึมฐานสี่ เหลี่ยมมุมฉาก แสดงว่าถ้าหากต้องการผลิตนมกล่องและลังที่ใช้
บรรจุ กล่องนมให้ เสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุ ดควรผลิตกล่องนมรู ปปริ ซึ ม สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ที่ มี ความสู ง
เท่ากับความยาวฐาน ซึ่ งจะทาให้มีพ้ืนที่ ผิวของกล่องนมน้อยสุ ดที่ 231.72 ตารางเซนติเมตรและ
พื้ น ที่ ผิ วของลัง ที่ บ รรจุ ก ล่ องนมจานวน 36 กล่อ ง แบบ 2 ชั้น ๆ ละ 18 กล่อง เท่ ากับ 11,239.44
ตารางเซนติเมตร เพื่อความคุม้ ค่าสู งสุ ด โดยจะช่วยประหยัดกระดาษในการผลิตกล่องนมและลัง
บรรจุกล่องนมลังได้ถึงร้อยละ 6.80 ต่อ 1 ลัง
รวมทั้ง สามารถน าหลัก การออกแบบกล่ อ งรู ป แบบต่ างๆ ให้ มี พ้ื น ที่ ผิ วน้อ ยที่ สุ ด หรื อ
ประหยัดกระดาษในการผลิตมากที่ สุดในกรณี ทวั่ ไป เพื่อประโยชน์ในการนาไปปรับประยุกต์ใช้
สาหรับการออกแบบภาชนะ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ได้ดงั นี้
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สาหรับกรณี ตอ้ งการออกแบบกล่องให้เป็ นรู ปปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสให้มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด
(a = h)
V = a3 หรื อ h3 ลูกบาศก์หน่วย
A = 6a2 หรื อ 6h2 ตารางหน่วย
สาหรับกรณี ตอ้ งการออกแบบกล่องให้เป็ นรู ปทรงกระบอกให้มีพ้นื ที่ผิวน้อยที่สุด (h = 2r)
ซึ่งจะทาให้มี

ซึ่งจะทาให้มี

V=

ลูกบาศก์หน่วย

A=
ตารางหน่วย
เมื่อ V แทนปริ มาตร, A แทนพื้นที่ผิว, h แทนความสูง, a แทนความยาวฐาน
และ r แทนรัศมีของฐาน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรศึกษำเปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยหรื อต้นทุนของกระดำษที่ใช้ในกำรผลิตกล่องนมกับ
ลังกระดำษที่ใช้ในกำรบรรจุกล่องนมของรู ปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำรลงทุนที่คมุ้ ค่ำ
2. ควรศึกษำพื้นที่ผิวของรู ปแบบต่ำงๆ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชีวิตประจำวันเช่น พีระมิด
เป็ นต้น
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ประวัติผู้วิจัย

ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

สถานที่ทางาน
ตาแหน่ ง
รางวัลที่ได้รับ

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
11 ตุลาคม 2522
อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
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