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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงสถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้พ้ืนฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ แล้วนาไปสู่ การแก้ปัญหาในชีวิตจริ ง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน
โรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการ
ทาวิจยั ได้แก่ (1) บทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ งตามกรอบการประเมินผลของ PISA และ (2) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง มี คะแนนความสามารถในการ
เชื่อมโยงสถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริ งผ่านเกณฑ์สูงกว่าร้อยละ
70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .01 และมีจานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์สูงกว่าร้อยละ 70 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด
เมื่อนักเรี ยนมีประสบการณ์ในการเชื่อมโยงสถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนสามารถ
พัฒนาความสามารถในการทาความเข้าใจสถานการณ์จริ ง การปรับเปลี่ยนสถานการจริ งให้เป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
และแปลความหมายทางคณิ ตศาสตร์ให้เป็ นคาตอบของสถานการณ์จริ งได้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายได้ชดั เจนขึ้น
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the ability to connecting the situation problem with the fundamental
mathematical knowledge which leads to solving the real-life problems. The sample group is 40 grade 6 of students,
Prayamonthaturadsripijit School, the second semester, academic years 2018, which was derived by cluster random
sampling. The tools used in this research are (1) the integrated lessons of mathematics with real problems according to
the evaluation framework of PISA and (2) the test of ability to connecting mathematics with real problems. Statistics
used in data analysis consist of percentage, mean, standard deviation and t-test. The study results are found that a
sample group has the ability to connecting the situation problem with the fundamental mathematical knowledge, which
leads to solving the real-life problems, is higher than the criteria of 70 percent with statistical significance level of. 01
and there is the number of students who passed the criteria are higher than 70 percent of the total number of students.
When students have experience in connecting the situation problem with the fundamental mathematical knowledge,
students can develop the ability to understanding the real situations, adjusting the real situations into mathematical
problems, solving mathematical problems using mathematical processes and translating the answer of mathematical
problems to be the correct answer to the real situation including explain more clearly.
คาสาคัญ: บทเรี ยนบูรณาการ การเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ปั ญหาจริ ง
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บทนา
วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นรากฐานแห่ งความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของการสื่ อสารของโลกที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆในเวลาอันรวดเร็ วรวมทั้งข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินผลของ
นักเรี ยนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ที่ มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ ยระดับนานาชาติ
จากการรายงานข้อมูลของ PISA THAILAND พบว่าผลคะแนน PISA ในปี 2015 ทั้งสามด้านมีคะแนนลดลงเมื่อเทียบ
กับผลคะแนน PISA ในปี 2012 โดยในด้านการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ ลดลงถึง 11 คะแนน และผลการประเมินการรู ้เรื่ อง
คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนไทย ในปี 2015 มีคะแนนเฉลี่ย 415 คะแนน ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับนานาชาติ (OECD) ที่มี
คะแนนเฉลี่ย 490 คะแนน และเมื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินคณิ ตศาสตร์ ใน PISA 2012 กับ PISA 2015 จาแนกตาม
เนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 เนื้ อหา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ปริ ภูมิและรู ปทรง ปริ มาณ
และ ความไม่แน่นอนและข้อมูล พบว่า เนื้ อหาการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์มีร้อยละของนักเรี ยนที่ทาข้อสอบถูก
สู งขึ้น ส่ วนเนื้ อหาปริ ภูมิและรู ปทรง ปริ มาณ ร้อยละของนักเรี ยนที่ ทาข้อสอบคณิ ตศาสตร์ ถูกลดลงตามลาดับ ส่ วน
เนื้ อหาความไม่แน่ นอนและข้อมูล มีร้อยละของนักเรี ยนที่ ทาข้อสอบคณิ ตศาสตร์ ถูกลดลงมากที่ สุดจาก PISA 2012
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560) ซึ่งเป็ นนัยว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังห่างจาก
ความเป็ นเลิศ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงระบบการจัดการศึกษาของประเทศ เนื่ องจากคุณภาพของนักเรี ยนในกลุ่มนี้เป็ น
ตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคต เมื่อวิเคราะห์กรอบการวัดและประเมินผลของ PISA พบว่า
ข้อสอบ PISA เน้นการวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ผ่านวิชาการอ่าน คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่ งใน
ปั จจุบนั ได้มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิจารณ์ พานิ ช (2556)ได้กล่าวว่าการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้การเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งอยูใ่ นโลกจริ งหรื อชีวิตจริ ง เพื่อเตรี ยมเยาวชนของชาติให้พร้อม
สาหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่ วมในสังคมในอนาคต ดังนั้นบทเรี ยนและกิ จกรรมการเรี ยนการสอนต้องส่ งเสริ ม
ประสบการณ์ ด้า นการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ก้ปั ญ หาจากการเชื่ อ มโยงสถานการณ์ ข องปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง กับ ความรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์แล้วใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และแปลผลคาตอบทางคณิ ตศาสตร์ไปสู่ การแก้ปัญหา
ในชีวติ จริ ง
การเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งนาความรู ้เนื้ อหาสาระและหลักการทางคณิ ตศาสตร์ มา
สร้ างความสัมพันธ์อย่างเป็ นเหตุเ ป็ นผล การเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ จึงทาให้การเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ มี
ประสิ ทธิภาพดีข้ ึน (NCTM, 2000) ในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554) ได้ให้แนวคิดว่า การจัดการเรี ยนรู ้
ตามสภาพจริ งจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยการเชื่อมโยงเนื้ อหาที่เรี ยนกับ
โลกแห่ งความเป็ นจริ ง ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถมองเห็นและเข้าใจสิ่ งที่เรี ยนรู ้ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี
(2559) ที่กล่าวว่า การจัดเรี ยนรู ้แบบบูรณาการเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้หลายๆ
ด้านประกอบกันและช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดพัฒนาการทั้งทางด้านความรู ้ และด้านทักษะที่จาเป็ นสาหรับการใช้ชีวติ
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้สร้างบทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ งตามกรอบการประเมินผลของ
PISA เพื่อศึกษาการใช้บทเรี ยนบูรณาการที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมโยงสถานการณ์ของปั ญหา
กับความรู ้ พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ แล้วนาไปสู่ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆในชี วิตจริ งของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสามารถในการเชื่ อมโยงสถานการณ์ ของปั ญหากับความรู ้
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์แล้วนาไปสู่การแก้ปัญหาในชีวติ จริ ง ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

วิธีการวิจยั
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) เครื่ องมือสาหรับจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้าง
ความสามารถในการเชื่อมโยงสถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์แล้วนาไปสู่ การแก้ปัญหาในชีวิต
จริ ง (2) เครื่ องมือที่ใช้วดั และประเมินผลความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ งของนักเรี ยน
(1) เครื่ องมือสำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างความสามารถในการเชื่ อมโยงสถานการณ์ของ
ปั ญหากับความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ แล้วนาไปสู่ การแก้ปัญหาในชีวิตจริ ง ได้แก่ บทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์กบั
ปั ญหาจริ ง ตามกรอบการประเมินผลของ PISA ประกอบด้วย (1) คาชี้ แจงในการใช้บทเรี ยน (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จานวน 6 แผน ใช้เวลาแผนละ 120 นาที ในแต่ละแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ บทเรี ยนบูรณาการคณิ คศาสตร์
กับปั ญหาจริ ง ใบความรู ้ แบบฝึ กหัดพื้นฐานการคานวณ ใบกิจกรรม ซึ่ งเป็ นโจทย์ปัญหาจริ ง ใบตรวจสอบความรู ้พ้ืนฐาน
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาที่ใช้เป็ นเนื้ อหาในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดของบทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ ง ตามกรอบการประเมินผลของ PISA
แผนกำรจัดกำร
กระบวนกำรทำง
ชื่ อบทเรียน
ชื่ อใบกิจกรรม
เนื้อหำวิชำคณิตศำสตร์
เรียนรู้ ที่
คณิตศำสตร์
การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิ ตศาสตร์
หมู่บา้ นเศษส่ วน
น้ าปลาหวาน…แซ่บ
1
เศษส่วน
การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิ ตศาสตร์
ทศนิ ยมน่ารู ้
โปรโมชัน่ อินเตอร์ เน็ต ทศนิยม
2
การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิ ตศาสตร์
สิ่ งของกับร้อยละ
กระทะไฟฟ้า
3
ร้อยละ
มหัศจรรย์แบบรู ป แบบบ้านของภูรินทร์
4
แบบรู ปและความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์
รู ปเรขาคณิ ตของฉัน รู ปทรงจากงาน
5
รู ปเรขาคณิ ต 2 และ 3 มิติ การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์
6

การนาเสนอข้อมูล

ประดิษฐ์
ปริ มาณสารเคมีทาง
การเกษตร

สถิติและความน่าจะเป็ น

การเชื่อมโยงภายในวิชาคณิ ตศาสตร์

(2) เครื่ องมือสำหรับกำรวัดและประเมินผล
ในการวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือสาหรับการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ ง จานวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบอัตนัยที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ น
ปั ญหาสถานการณ์ จริ งซึ่ งเรี ยงลาดับจากปั ญหาสถานการณ์ จริ งที่ ไม่ซับซ้อนไปสู่ ปัญหาสถานการณ์ จริ งที่ เพิ่มความ
ซับซ้อนขึ้นในการแก้ปัญหา ในแต่ละปั ญหาสถานการณ์จริ งนักเรี ยนจะใช้พ้ืนฐานความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ของแต่ละ
บทเรี ยน (รายละเอียดดังตารางที่ 1) และมีการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (รายละเอียดดังตารางที่ 2) ที่ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
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เกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางของกระทรวงศึ กษาธิ การและตามกรอบการประเมิ นผลของ PISA เพื่อประเมิ น
นัก เรี ย นด้า นความสามารถในการเชื่ อ มโยงคณิ ต ศาสตร์ กับปั ญ หาจริ ง ซึ่ ง ประกอบด้ว ย (1) ประเมิ น ความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา (2) ประเมินกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
1. ประเมินความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการนาข้อมูลของแต่ละสถานการณ์ปัญหา
มาแสดงความสัมพันธ์เพื่อระบุประเด็นที่ตอ้ งการแก้ปัญหาของสถานการณ์ปัญหานั้น
2. ประเมิ นกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง ความสามารถในการเชื่ อมโยงสถานการณ์ ปัญหากับ
คณิ ตศาสตร์ที่ได้ผา่ นการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการแสดงกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบที่ถูกต้อง
และความสามารถในการสื่ อความหมายของคาตอบที่ ได้จากกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อนาไปสู่ คาตอบของ
สถานการณ์ปัญหา
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินผล แบบวิเคราะห์ของใบกิจกรรมในชั้นเรี ยน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กับปั ญหาจริ ง
สถานการณ์ ปัญหา
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การให้ คะแนน
สถานการณ์ ปัญหา 1 ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา มีคะแนนเต็ม 2
คะแนน ประกอบด้วย
ที_่ _______
0.5 คะแนน
(1) แสดงข้อมูลที่ระบุในสถานการณ์ปัญหาได้
0.5 คะแนน
(2) ระบุส่ิ งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการทราบ
(3) นาข้อมูล (1) และ (2) มาแสดงความสัมพันธ์
1 คะแนน
ในสิ่ งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง
2 แสดงกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีคะแนนเต็ม 3
คะแนน ประกอบด้วย
(1) แปลงสถานการณ์ปัญหาที่ระบุให้ อยูใ่ นรู ป
0.5 คะแนน
สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
1 คะแนน
(2) หลักการทางคณิ ตศาสตร์
1 คะแนน
(3) ตอบคาถามถูกในประเด็นคาถาม
0.5 คะแนน
(4) สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างความสามารถในการเชื่อมโยงสถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ แล้วนาไปสู่ การแก้ปัญหาในชีวิตจริ ง สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผูว้ ิจยั สร้าง
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบลงมือแก้ปัญหาเป็ นกลุ่ม (group problem solving ) และสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่
ดัดแปลงจากแนวคิดของ Blum และคณะ (2015) โดยมีการดาเนิ นการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นเชื่อมโยงปั ญหา (Connect
problems task) ขั้นการแก้ปัญหา (Problem solving task) และขั้นการนาเสนอ(Presentation task) ดังภาพที่ 1
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สถานการณ์
ปั ญหาจริ ง

ทาความเข้าใจ / วิเคราะห์
สถานการณ์

การเปรี ยบเทียบ /
ตรวจสอบกับ
ข้อมูลจริ งแล้วแปล
ผลคาตอบโดย
บรรยาย / อธิบาย
ขั้นการนาเสนอ

ขั้นเชื่อมโยงปั ญหา

กาหนดข้อมูลของ
สถานการณ์ /
สัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ /
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์

ขั้นการแก้ปัญหา

ภำพที่ 1 กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างความสามารถในการเชื่อมโยงสถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้พ้นื ฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์แล้วนาไปสู่การแก้ปัญหาในชีวติ จริ ง
จากภาพข้างต้น สามารถอธิบายได้ดงั นี้ ครู ผสู ้ อนนาเสนอปั ญหาสถานการณ์จริ ง เมื่อเผชิญปั ญหาสถานการณ์
จริ ง นักเรี ยนต้องเริ่ มระดมความคิด ทาความเข้าใจและร่ วมกันวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อ
หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการแก้ปัญหาและค้นหาความสัมพันธ์เชิงคณิ ตศาสตร์แล้วปรับเปลี่ยนสถานการณ์จริ ง
เป็ นปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้สัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เหมาะสมกับปั ญหาสถานการณ์ จริ งนั้น แล้ว ร่ ว ม
ดาเนิ นการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่เหมาะสม หลังจากนั้นร่ วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องและการสื่ อความหมายของคาตอบโดยการเปรี ยบเทียบหรื อตรวจสอบกับข้อมูลจริ งเพื่อร่ วมกันหาข้อสรุ ปของ
สถานการณ์จริ งนั้น แล้วจึงแปลผลคาตอบของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์เป็ นคาตอบของปั ญหาสถานการณ์จริ งโดยบรรยาย
หรื ออธิบายคาตอบของสถานการณ์จริ งนั้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองแบบกลุ่มเดี ยวมีการทดสอบหลังการทดลอง ( One-Group Posttest
Only Design) มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ ง
ของนักเรี ยน มีการวัดและประเมินผลตามกรอบการประเมินผลของ PISA มีการทดสอบหลังการทดลองแล้วพิจารณาผล
การทดลองด้านความสามารถในการเชื่อมโยงสถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์แล้วนาไปสู่การ
แก้ปัญหาในชี วิตจริ ง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรี ยน
นักเรี ยนรวม 40 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยการสุ่ ม
(Sampling Unit) จากการจับฉลากหนึ่งห้องเรี ยนจากนักเรี ยนทั้งหมด 9 ห้องเรี ยน ซึ่ งทางโรงเรี ยนได้จดั ผูเ้ รี ยนแบบคละ
ความสามารถ
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ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 6 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 2 ชัว่ โมง รวมเวลาทั้งหมด 14
ชัว่ โมงโดยใช้เวลาในการทากิจกรรม 12 ชัว่ โมง และเวลาในการทดสอบหลังเรี ยน 2 ชัว่ โมง ในการดาเนินการทดลอง
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการสอนด้วยตนเอง ขณะดาเนินการสอนผูว้ จิ ยั ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้เชิงลึกของนักเรี ยนที่มีผลต่อ
ความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ ง เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับขั้นตอนดังนี้
1. นาคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรี ยน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ปั ญหาจริ งมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( ̅
x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S .D. )
2. รวมคะแนนของนักเรี ยนที่ได้จากใบกิจกรรมในชั้นเรี ยน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ ง เพื่อวิเคราะห์หาจานวนนักเรี ยนที่ได้ในแต่ละช่วงคะแนน และหาจานวนนักเรี ยนที่มีคะแนน
เต็มสูงกว่าร้อยละ 70
3. ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้สู ต ร t-test One Simple เพื่ อ ตรวจสอบว่ า นัก เรี ยนมี ค ะแนนเฉลี่ ย ด้า น
ความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01
4. นาคะแนนของนักเรี ยนจากใบกิ จกรรมในชั้นเรี ยน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่ อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ ง มาทาการวิเคราะห์ พฤติกรรมของนักเรี ยนในกลุ่มที่ มีคะแนนรวมสู งกว่า 70 คะแนน และ
นักเรี ยนที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 70 คะแนน เพิ่มเติมเพื่อเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั
ในการศึกษาผลการใช้บทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ ง ตามกรอบการประเมินผลของ PISA ที่มี
ผลต่อความสามารถในการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ งของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ผูว้ ิจยั นาผล
คะแนนจากใบกิ จกรรมในชั้นเรี ยน และผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ปั ญหาจริ งมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตคิดเป็ นร้อยละของคะแนนเต็ม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่
ได้จากใบกิจกรรมในชั้นเรี ยนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ปัญหาจริ งของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่ เลขคณิต
ส่ วนเบี่ยงเบน
เลขคณิต
แหล่ งทีม่ าของคะแนน
คะแนนเต็ม
คิดเป็ นร้ อยละของ
มาตรฐาน
คะแนนเต็ม
(x )
(S.D.)
ใบกิจกรรมในชั้นเรี ยน
30
24.54
81.80
2.05
แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั
70
51.41
73.44
1.00
ปั ญหาจริ ง
รวม
100
75.94
75.94
11.08
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรี ยนมีค่าเท่ากับ 24.54 คิดเป็ นร้อยละ
81.80 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.05 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ ง มีค่าเท่ากับ 51.41 คิดเป็ นร้อยละ 73.44 ของคะแนนเต็ม 70
คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 จึงส่ งผลให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของคะแนนรวม เท่ากับ 75.94 คิดเป็ น
ร้อยละ 75.94 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.08 จากผลการวิเคราะห์น้ ี พบว่า
นัก เรี ย นกลุ่ มตัวอย่างที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้บทเรี ย นบู รณาการคณิ ตศาสตร์ กับปั ญ หาจริ งตามกรอบการ
ประเมินผลของ PISA มีคะแนนความสามารถในการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ งเฉลี่ ยสู งกว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผูว้ จิ ยั นาคะแนนรวมที่ได้จากคะแนนของใบกิจกรรมและคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ งมาแบ่งเป็ น 5 ช่วงคะแนน ดังนี้ 41-50 51-60 61-70 71-80 และ 81-90 ตามลาดับ เพื่อวิเคราะห์ หา
จานวนนักเรี ยนที่ได้ในแต่ละช่วงคะแนน รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : จานวนนักเรี ยนแต่ละช่วงคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ ง
จากภาพที่ 2 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน มีคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์
กับปั ญหาจริ ง สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า t ( t-test) ด้วยโปรแกรม SPSS ภายใต้สมมติฐานว่า
H0 :   70 คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนต่ากว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 70
H1 :   70 คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนสู งกว่าร้อยละ 70
ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการเชื่ อมโยง
คณิตศาสตร์ กบั ปัญหาจริง (ร้ อยละ)

100
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

75.94
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ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การทดสอบ
ค่ า t

Sig.
(2 tailed)

11.08

43.35

.000*
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จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ งของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างคิดเป็ น 75.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.08 การทดสอบค่า t เท่ากับ 43.35 และค่า Sig.(2 tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ (α = 0.01) นัน่ คือ ปฏิเสธ H 0 ยอมรับ H1 ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยบทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ งตามกรอบการประเมินผลของ PISA มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ งสูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .01
จากข้อมูลที่ แสดงในภาพที่ 2 ผูว้ ิจยั นาคะแนนรวมของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากใบกิ จกรรมในชั้นเรี ยน
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ ง มาแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
นักเรี ยนกลุ่มที่ 1 คือ นักเรี ยนที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่า 70 คะแนน และนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 คือ นักเรี ยนที่มีคะแนนรวม
เฉลี่ยน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 70 คะแนน จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนของนักเรี ยนทั้งสองกลุ่มมาวิเคราะห์แยกตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนซึ่งแบ่งเป็ นความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาและการแสดงกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ รายละเอียดดังแสดง
ในภาพที่ 3
คะแนน

ความสามารถ
ของนักเรี ยน
ภาพที่ 3 คะแนนเฉลี่ยด้านความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา และการแสดงกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ (ร้อยละ)
จากภาพที่ 3 พบว่า ด้านความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหานักเรี ยนกลุม่ ที่ 1 และนักเรี ยนกลุม่ ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
สู งกว่าร้อยละ 70 ส่ วนในด้านการแสดงกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ นกั เรี ยนกลุ่มที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่า 70 และ
นักเรี ยนกลุ่ม 2 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 70
ผูว้ ิจยั นาผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในภาพที่ 3 และผลงานเขียนของนักเรี ยนทั้งสองกลุ่มมาศึกษาพฤติกรรมเชิง
ลึ กในด้านความสามารถในการเชื่ อมโยงสถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้ พ้ืนฐาน ทางคณิ ตศาสตร์ แล้วนาไปสู่ การ
แก้ปัญหาในชีวติ จริ ง โดยศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา และด้านการ
แสดงกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมด้ านการทาความเข้ าใจในสถานการณ์ ปัญหา
ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรี ยนกลุ่มที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านการทาความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา 3 ลักษณะได้แก่ (1) นักเรี ยนสามารถเขียนข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นที่ระบุสถานการณ์ปัญหาได้ (2)
นักเรี ยนสามารถเขียนสิ่ งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการทราบได้ (3) นักเรี ยนสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ ง
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ที่ ระบุ ในสถานการณ์ ปัญหากับสิ่ งที่ สถานการณ์ ปัญหาต้องการได้อย่างถูกต้อง แม้ว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ของกลุ่มนี้
สามารถเขียนข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นที่ระบุสถานการณ์ปัญหาและสิ่ งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการทราบได้อย่างถูกต้อง
แต่ ก็ มี นัก เรี ย นบางส่ ว นไม่ส ามารถเขี ยนแสดงความความสัม พันธ์ ร ะหว่างสิ่ งที่ ระบุ ใ นสถานการณ์ ปัญหากับสิ่ งที่
สถานการณ์ปัญหาต้องการได้อย่างถูกต้องจึงทาให้นกั เรี ยนในกลุ่มนี้ มีคะแนนเฉลี่ยด้านความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
สูงกว่าร้อยละ 70 ดังแสดงในภาพที่ 3
ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านการทาความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา 3 ลักษณะได้แก่ นักเรี ยนส่ วนใหญ่(1) สามารถเขียนข้อมูลที่ สาคัญและจาเป็ นที่ระบุสถานการณ์
ปั ญหาได้ถูกต้อง และ (2) สามารถเขียนสิ่ งที่ สถานการณ์ปัญหาต้องการทราบได้ถูกต้อง แต่นักเรี ยนบางส่ วน (3) ไม่
สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่ ระบุในสถานการณ์ปัญหากับสิ่ งที่ สถานการณ์ปัญหาต้องการทราบได้
อย่างถูกต้อง จึงทาให้คะแนนส่วนใหญ่ของนักเรี ยนในกลุ่มนี้ได้จาก (1) และ (2) และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 ดัง
แสดงในภาพที่ 3
พฤติกรรมด้ านแสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรี ยนกลุ่มที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านการแสดงกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ 4 ลักษณะได้แก่ (1) นักเรี ยนสามารถแปลงสถานการณ์ปัญหาให้เป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง (2) นักเรี ยนเขียนวิธีการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ได้
ถูกต้อง (3) นักเรี ยนเขียนบรรยายกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์สาหรับแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้อง (4) นักเรี ยน
สามารถแปลคาตอบของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นคาตอบของสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้อง แม้ว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่
ของกลุ่มนี้ สามารถทาได้ถูกต้องเกือบทั้งหมด แต่ก็มีนกั เรี ยนบางส่ วนที่เลือกใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัญหาทาให้ได้คาตอบของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนไม่
สามารถแปลคาตอบของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์เป็ นคาตอบของสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องจึงทาให้นกั เรี ยนในกลุ่มนี้ มี
คะแนนเฉลี่ยด้านกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ 70 รายละเอียดแสดงในภาพที่ 3
ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านการแสดงกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ 4 ลักษณะได้แก่ (1) นักเรี ยนบางส่วนไม่สามารถแปลงสถานการณ์ปัญหาให้เป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้อง (2) นักเรี ยนส่ วนใหญ่เขียนวิธีการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ไม่ถูกต้อง (3) นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถเขียนบรรยายกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้อง และ (4) นักเรี ยนบางส่ วนไม่สามารถแปลคาตอบของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ น
คาตอบของสถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้องจึงทาให้นกั เรี ยนในกลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยด้านกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ นอ้ ย
กว่านักเรี ยนในกลุ่มที่ 1 ทั้งนี้ เป็ นเพราะนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถแสดงกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ได้สมบูรณ์จึง
ทาให้นกั เรี ยนกลุ่มที่ 2 มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 70 รายละเอียดแสดงในภาพที่ 3
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. สรุปผลผลการวิจยั
การวิจัยนี้ เป็ นวิจัยเชิ งทดลองแบบกลุ่ มเดี ยวมี วตั ถุป ระสงค์เ พื่อศึ กษาความสามารถในการเชื่ อ มโยง
สถานการณ์ของปั ญหากับความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ แล้วนาไปสู่ การแก้ปัญหาในชี วิตจริ ง ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ งตามกรอบการประเมินผลของ
PISA ได้ผลสรุ ปดังนี้ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
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1. นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ ง สู งกว่าร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม คิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด
2. นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถในการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ปั ญหาจริ งสู ง
กว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .01
3. นักเรี ยนกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 70 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา และ
การแสดงกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ 70 ส่ วนนักเรี ยนกลุ่มที่ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 70
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาสูงกว่าร้อยละ 70 และมีคะแนนเฉลี่ยการแสดงกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ต่ากว่าร้อยละ 70
2. อภิปรายผล
นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์ กับปั ญหาจริ งตามกรอบการ
ประเมินผลของ PISA ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั
ปั ญหาจริ งสู งกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมดและมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ. 01 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทราภรณ์ อินทยุง
(2558) ที่ ได้พฒั นากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ กบั ชีวิตประจาวันเรื่ อง การวัด สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่กล่าวว่าผูเ้ รี ยนสามารถ
เกิ ดความเข้าใจจากการได้ปฏิบตั ิจริ ง สามารถคิดวิเคราะห์ และเห็ นประโยชน์ของการเรี ยนเรื่ องนั้นๆโดยในขั้นเผชิญ
สถานการณ์จริ ง ปั ญหา/หรื อสถานการณ์จาลอง สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากคิดอยากทดลอง และนาข้อมูลความรู ้มา
ใช้ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา ขั้นคิดวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา สามารถทา ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาตัดสิ นใจ
เพื่อแก้ปัญหาร่ วมกันได้แลกเปลี่ยนความรู ้กนั ขั้นวางแผนการแก้ปัญหาสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกวางแผนหรื อ
ตัดสิ นใจเอง สร้างความรู ้เองจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดียง่ิ ขึ้น และขั้นการเชื่อมโยงสู่ชีวติ ประจาวัน ผูเ้ รี ยนสามารถ
มองเห็ นเรื่ องที่เรี ยนเป็ นรู ปธรรมมมากขึ้น ทาให้ผูเ้ รี ยนได้ทราบว่าเรื่ องที่เรี ยนเป็ นเรื่ องใกล้ตวั เกิ ดความหมายกับการ
เรี ยนเรื่ องนั้นๆ นอกจากนั้นอาจเนื่องมาจากผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบลงมือแก้ปัญหาเป็ นกลุ่ม โดยจัด
กลุ่มนักเรี ยนแบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ครู ดาเนินการสอนและจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนร่ วมกันแก้ปัญหา
โดยครู มีหน้าที่ แนะนา และกระตุน้ ให้นักเรี ยนช่วยกันคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัญหาในชี วิตจริ งอย่างเป็ นลาดับ
ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นเชื่อมโยงปั ญหามุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์ในการทาความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์
ปั ญหาจนนักเรี ยนสามารถระบุขอ้ มูลที่สาคัญและจาเป็ นในสถานการณ์ปัญหากับสิ่ งที่สถานการณ์ปัญหาต้องการทราบ
ได้อย่างถูกต้อง (2) ขั้นการแก้ปัญหามุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์ในการใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ จนนักเรี ยนสามารถแปลงสถานการณ์ ปัญหาให้เ ป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้สัญลักษณ์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ และเขียนวิธีการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ความรู ้และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
(3) ขั้นการนาเสนอมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์ในการเปรี ยบเทียบคาตอบของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ กบั ข้อมูลที่
ระบุ ในสถานการณ์ ปัญหาจริ งแล้วแปลผลคาตอบของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นคาตอบของสถานการณ์ ปัญหาได้
ถูกต้อง ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าบทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ งตามกรอบการประเมินผลของ PISA ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์จากการเชื่อมโยง
สถานการณ์ของปั ญหาในชีวติ จริ งกับความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ชเรนทร์ จิ ตติพุทธางกูร (2553) และ Lawson,Chinnappan (2000) ที่ กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
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ส่ งเสริ มความสามารถในคิดวิเคราะห์ทาให้เกิ ดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่เสริ มสร้างระบบความคิดของการเชื่อมโยงความรู ้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนาไปสู่ความสาเร็ จในการแก้ปัญหา
3. ข้ อเสนอแนะ
สถานการณ์ปัญหาเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างบทเรี ยนบูรณาการคณิ ตศาสตร์กบั ปั ญหาจริ ง ผูว้ ิจยั ควรเลือก
สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นในชี วิตจริ งและเหมาะกับช่วงวัยของผูเ้ รี ยน สถานการณ์ปัญหาต้องน่ าสนใจและทันสมัยเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน เช่น การเลือกซื้อของ การวางแผนในชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
รวมถึงคณาจารย์สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนักเรี ยนทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ขอ้ คิดเห็นและแนวคิดในการ
ปรับปรุ ง แก้ไขเครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั และบทความนี้ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
เอกสารอ้ างอิง
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