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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากบัความรู้พ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การแกปั้ญหาในชีวิตจริง กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 40  คน 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2561 ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ท าวจิยั  ไดแ้ก่ (1)  บทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงตามกรอบการประเมินผลของ PISA  และ (2) แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง  มีคะแนนความสามารถในการ
เช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากบัความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริงผ่านเกณฑ์สูงกว่าร้อยละ  
70  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 และมีจ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑสู์งกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  
เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากบัความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนสามารถ
พฒันาความสามารถในการท าความเขา้ใจสถานการณ์จริง การปรับเปล่ียนสถานการจริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ใหเ้ป็นค าตอบของสถานการณ์จริงไดถู้กตอ้งพร้อมทั้งอธิบายไดช้ดัเจนข้ึน 

 

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. 
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บทน า 
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นรากฐานแห่งความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ดา้นต่างๆ รวมทั้งความกา้วหนา้ของการส่ือสารของโลกท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วท าใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆในเวลาอนัรวดเร็วรวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินผลของ
นักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ท่ีมีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ียระดับนานาชาติ 
จากการรายงานขอ้มูลของ  PISA THAILAND พบวา่ผลคะแนน PISA ในปี 2015 ทั้งสามดา้นมีคะแนนลดลงเม่ือเทียบ
กบัผลคะแนน PISA  ในปี 2012  โดยในดา้นการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ลดลงถึง 11 คะแนน  และผลการประเมินการรู้เร่ือง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนไทย ในปี 2015 มีคะแนนเฉล่ีย  415  คะแนน ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียในระดบันานาชาติ (OECD) ท่ีมี
คะแนนเฉล่ีย  490 คะแนน  และเม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินคณิตศาสตร์ใน PISA 2012 กบั PISA 2015  จ าแนกตาม
เน้ือหาทางคณิตศาสตร์  ประกอบดว้ย 4 เน้ือหา  ไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์  ปริภูมิและรูปทรง  ปริมาณ  
และ ความไม่แน่นอนและขอ้มูล พบวา่ เน้ือหาการเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์มีร้อยละของนกัเรียนท่ีท าขอ้สอบถูก
สูงข้ึน ส่วนเน้ือหาปริภูมิและรูปทรง  ปริมาณ ร้อยละของนักเรียนท่ีท าขอ้สอบคณิตศาสตร์ถูกลดลงตามล าดบั ส่วน
เน้ือหาความไม่แน่นอนและขอ้มูล มีร้อยละของนักเรียนท่ีท าขอ้สอบคณิตศาสตร์ถูกลดลงมากท่ีสุดจาก PISA 2012 
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี, 2560) ซ่ึงเป็นนยัวา่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยงัห่างจาก
ความเป็นเลิศ ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นถึงระบบการจดัการศึกษาของประเทศ เน่ืองจากคุณภาพของนกัเรียนในกลุ่มน้ีเป็น
ตวับ่งช้ีถึงคุณภาพทรัพยากรมนุษยข์องประเทศในอนาคต เม่ือวิเคราะห์กรอบการวดัและประเมินผลของ PISA พบวา่
ขอ้สอบ PISA เน้นการวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ผ่านวิชาการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัไดมี้การจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิจารณ์ พานิช (2556)ไดก้ล่าววา่การจดั
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ท่ีเนน้ใหก้ารเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงอยูใ่นโลกจริงหรือชีวิตจริง เพื่อเตรียมเยาวชนของชาติใหพ้ร้อม
ส าหรับการใชชี้วิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคต ดงันั้นบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งส่งเสริม
ประสบการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหาในชีวิตจริงกับความรู้ทาง
คณิตศาสตร์แลว้ใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา และแปลผลค าตอบทางคณิตศาสตร์ไปสู่การแกปั้ญหา
ในชีวติจริง  
  การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีตอ้งน าความรู้เน้ือหาสาระและหลกัการทางคณิตศาสตร์มา
สร้างความสัมพนัธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์จึงท าให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน (NCTM, 2000) ในดา้นการจดัการเรียนรู้ ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2554) ไดใ้หแ้นวคิดวา่ การจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริงจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาโดยการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเรียนกบั
โลกแห่งความเป็นจริง ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถมองเห็นและเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2559) ท่ีกล่าววา่ การจดัเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้หลายๆ
ดา้นประกอบกนัและช่วยใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการทั้งทางดา้นความรู้ และดา้นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการใชชี้วติ 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงตามกรอบการประเมินผลของ 
PISA เพ่ือศึกษาการใชบ้ทเรียนบูรณาการท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนท่ีมีผลต่อความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหา
กับความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงของนักเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากับความรู้

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การแกปั้ญหาในชีวติจริง ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

วธีิการวจิยั 
1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  (1)  เคร่ืองมือส าหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากบัความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การแกปั้ญหาในชีวิต
จริง  (2)  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงของนกัเรียน 
 (1) เคร่ืองมือส ำหรับจดักจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของ
ปัญหากบัความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การแกปั้ญหาในชีวิตจริง  ไดแ้ก่  บทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบั
ปัญหาจริง  ตามกรอบการประเมินผลของ PISA  ประกอบดว้ย (1) ค  าช้ีแจงในการใชบ้ทเรียน  (2) แผนการจดัการเรียนรู้ 
จ านวน 6 แผน ใชเ้วลาแผนละ 120 นาที ในแต่ละแผนประกอบดว้ย  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ บทเรียนบูรณาการคณิคศาสตร์
กบัปัญหาจริง ใบความรู้ แบบฝึกหัดพ้ืนฐานการค านวณ ใบกิจกรรม ซ่ึงเป็นโจทยปั์ญหาจริง ใบตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน  
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้    เน้ือหาท่ีใชเ้ป็นเน้ือหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1  รายละเอียดของบทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง  ตามกรอบการประเมินผลของ PISA 

แผนกำรจดักำร
เรียนรู้ที ่

ช่ือบทเรียน ช่ือใบกจิกรรม เน้ือหำวชิำคณิตศำสตร์ 
กระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ 

1 หมู่บา้นเศษส่วน น ้าปลาหวาน…แซ่บ เศษส่วน การเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์   

2 ทศนิยมน่ารู้ โปรโมชัน่อินเตอร์เน็ต ทศนิยม การเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์   

3 ส่ิงของกบัร้อยละ กระทะไฟฟ้า ร้อยละ การเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์   

4 มหศัจรรยแ์บบรูป แบบบา้นของภูรินทร์ แบบรูปและความสมัพนัธ์ การเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์   

5 รูปเรขาคณิตของฉนั รูปทรงจากงาน
ประดิษฐ์ 

รูปเรขาคณิต 2 และ 3 มิติ การเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์   

6 การน าเสนอขอ้มูล ปริมาณสารเคมีทาง
การเกษตร 

สถิติและความน่าจะเป็น การเช่ือมโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์   

 
 (2) เคร่ืองมือส ำหรับกำรวดัและประเมนิผล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือส าหรับการวดัและประเมินผล  ประกอบดว้ย  แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง  จ านวน 4 ขอ้ ขอ้ละ 5 คะแนน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบอตันยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็น
ปัญหาสถานการณ์จริงซ่ึงเรียงล าดับจากปัญหาสถานการณ์จริงท่ีไม่ซับซ้อนไปสู่ปัญหาสถานการณ์จริงท่ีเพ่ิมความ
ซับซ้อนข้ึนในการแกปั้ญหา ในแต่ละปัญหาสถานการณ์จริงนักเรียนจะใชพ้ื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ของแต่ละ
บทเรียน (รายละเอียดดงัตารางท่ี 1) และมีการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 2)  ท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
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เกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและตามกรอบการประเมินผลของ PISA เพื่อประเมิน
นักเรียนด้านความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับปัญหาจริง  ซ่ึงประกอบด้วย (1) ประเมินความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา (2) ประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ดงัน้ี 

1.  ประเมินความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา หมายถึง  ความสามารถในการน าขอ้มูลของแต่ละสถานการณ์ปัญหา
มาแสดงความสมัพนัธ์เพ่ือระบุประเด็นท่ีตอ้งการแกปั้ญหาของสถานการณ์ปัญหานั้น 
  2.  ประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ปัญหากบั
คณิตศาสตร์ท่ีไดผ้า่นการเรียนรู้  ความสามารถในการแสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
และความสามารถในการส่ือความหมายของค าตอบท่ีไดจ้ากกระบวนการทางคณิตศาสตร์   เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของ
สถานการณ์ปัญหา  
 
ตารางที่ 2   เกณฑก์ารประเมินผล แบบวิเคราะห์ของใบกิจกรรมในชั้นเรียน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์ กบัปัญหาจริง 

สถานการณ์ปัญหา เกณฑ์การวดัและประเมนิผล เกณฑ์การให้คะแนน 

สถานการณ์ปัญหา 
ที_่_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  ความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา มีคะแนนเตม็  2  
คะแนน ประกอบดว้ย 

(1) แสดงขอ้มูลท่ีระบุในสถานการณ์ปัญหาได ้  
(2) ระบุส่ิงท่ีสถานการณ์ปัญหาตอ้งการทราบ  
(3) น าขอ้มูล (1) และ (2)  มาแสดงความสมัพนัธ์

ในส่ิงท่ีสถานการณ์ปัญหาตอ้งการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง       

  
 

0.5  คะแนน 
0.5  คะแนน 

 
1  คะแนน 

2    แสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีคะแนนเตม็  3  
คะแนน ประกอบดว้ย 

(1)  แปลงสถานการณ์ปัญหาท่ีระบุให ้อยูใ่นรูป
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์   

(2) หลกัการทางคณิตศาสตร์  
(3) ตอบค าถามถูกในประเด็นค าถาม      
(4) ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 

 
 
 

0.5  คะแนน 
1  คะแนน 
1  คะแนน 

0.5  คะแนน 
 
2. แนวทางการจดัการเรียนการสอน 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากบัความรู้
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การแกปั้ญหาในชีวิตจริง  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัสร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบลงมือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม  (group problem solving )  และสร้างกระบวนการแกปั้ญหาท่ี
ดดัแปลงจากแนวคิดของ Blum และคณะ (2015)  โดยมีการด าเนินการ  3 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นเช่ือมโยงปัญหา (Connect  
problems task) ขั้นการแกปั้ญหา (Problem solving task) และขั้นการน าเสนอ(Presentation task)  ดงัภาพท่ี 1 
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ภำพที ่1  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากบัความรู้พ้ืนฐาน  
  ทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การแกปั้ญหาในชีวติจริง  
 
 จากภาพขา้งตน้  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  ครูผูส้อนน าเสนอปัญหาสถานการณ์จริง  เม่ือเผชิญปัญหาสถานการณ์
จริง  นกัเรียนตอ้งเร่ิมระดมความคิด ท าความเขา้ใจและร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์โดยใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นในการแกปั้ญหาและคน้หาความสมัพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์แลว้ปรับเปล่ียนสถานการณ์จริง
เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับปัญหาสถานการณ์จริงนั้ น  แล้วร่วม
ด าเนินการแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสม  หลงัจากนั้นร่วมกนัพิจารณาความ
ถูกตอ้งและการส่ือความหมายของค าตอบโดยการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบกบัขอ้มูลจริงเพ่ือร่วมกนัหาขอ้สรุปของ
สถานการณ์จริงนั้น แลว้จึงแปลผลค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นค าตอบของปัญหาสถานการณ์จริงโดยบรรยาย
หรืออธิบายค าตอบของสถานการณ์จริงนั้น 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลงัการทดลอง  ( One-Group Posttest 
Only Design)  มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง
ของนกัเรียน  มีการวดัและประเมินผลตามกรอบการประเมินผลของ PISA มีการทดสอบหลงัการทดลองแลว้พิจารณาผล
การทดลองดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากบัความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน 
นักเรียนรวม 40  คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling ) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
(Sampling Unit)  จากการจบัฉลากหน่ึงหอ้งเรียนจากนกัเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนไดจ้ดัผูเ้รียนแบบคละ
ความสามารถ     

สถานการณ์ 

ปัญหาจริง 

 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ / 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

การเปรียบเทียบ / 
ตรวจสอบกบั
ขอ้มูลจริงแลว้แปล
ผลค าตอบโดย
บรรยาย / อธิบาย 

ก าหนดขอ้มูลของ
สถานการณ์ / 
สญัลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 

 

ขั้นเช่ือมโยงปัญหา 

 

ขั้นการแกปั้ญหา 

 

 

ขั้นการน าเสนอ 

 

ท าความเขา้ใจ / วเิคราะห์
สถานการณ์ 
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 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 6 แผน แต่ละแผนใชเ้วลา 2 ชัว่โมง รวมเวลาทั้งหมด 14 
ชัว่โมงโดยใชเ้วลาในการท ากิจกรรม  12  ชัว่โมง  และเวลาในการทดสอบหลงัเรียน  2 ชัว่โมง ในการด าเนินการทดลอง
ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนดว้ยตนเอง ขณะด าเนินการสอนผูว้จิยัศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงลึกของนกัเรียนท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง เม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.  น าคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน  และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั

ปัญหาจริงมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( x̅ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( . .S D )  
2.  รวมคะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากใบกิจกรรมในชั้นเรียน  และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยง

คณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง เพ่ือวิเคราะห์หาจ านวนนกัเรียนท่ีไดใ้นแต่ละช่วงคะแนน และหาจ านวนนกัเรียนท่ีมีคะแนน
เตม็สูงกวา่ร้อยละ 70 

3.  ทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สูตร  t-test  One Simple เ พ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียด้าน
ความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงสูงกวา่เกณฑร้์อยละ  70  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01   
 4.  น าคะแนนของนักเรียนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน  และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง มาท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มท่ีมีคะแนนรวมสูงกว่า 70 คะแนน และ 
นกัเรียนท่ีมีคะแนนรวมนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 70 คะแนน เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 
ผลการวจิยั 

ในการศึกษาผลการใชบ้ทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง  ตามกรอบการประเมินผลของ PISA ท่ีมี
ผลต่อความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผูว้ิจยัน าผล
คะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียน และผลคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ปัญหาจริงมาหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี  3  

  
ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเฉล่ียเลขคณิตคิดเป็นร้อยละของคะแนนเตม็ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ี
ไดจ้ากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงของนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง 

แหล่งทีม่าของคะแนน คะแนนเตม็ 
ค่าเฉลีย่ 
เลขคณิต 

( )x  

ค่าเฉลีย่เลขคณิต 
คดิเป็นร้อยละของ

คะแนนเตม็ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( . .)S D  

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน 30 24.54 81.80 2.05 
แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ปัญหาจริง 

70 51.41 73.44 1.00 

รวม 100 75.94 75.94 11.08 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนมีค่าเท่ากบั 24.54 คิดเป็นร้อยละ 
81.80 ของคะแนนเต็ม  30  คะแนนและมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.05 ขณะท่ีค่าเฉล่ียเลขคณิตของแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง  มีค่าเท่ากบั  51.41  คิดเป็นร้อยละ 73.44 ของคะแนนเตม็ 70 
คะแนน และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 จึงส่งผลให้ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนรวม เท่ากบั 75.94 คิดเป็น
ร้อยละ 75.94 ของคะแนนเต็ม 100  คะแนน  และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.08  จากผลการวิเคราะห์น้ี พบวา่ 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กับปัญหาจริงตามกรอบการ
ประเมินผลของ PISA มีคะแนนความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็ 100  คะแนน 

ผูว้จิยัน าคะแนนรวมท่ีไดจ้ากคะแนนของใบกิจกรรมและคะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงมาแบ่งเป็น 5 ช่วงคะแนน ดงัน้ี 41-50  51-60  61-70  71-80 และ 81-90  ตามล าดบั เพื่อวิเคราะห์หา
จ านวนนกัเรียนท่ีไดใ้นแต่ละช่วงคะแนน รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 :  จ านวนนกัเรียนแต่ละช่วงคะแนนความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง 

              จากภาพท่ี  2  พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน   30  คน  มีคะแนนความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัปัญหาจริง  สูงกวา่ร้อยละ  70  ของคะแนนเตม็  คิดเป็นร้อยละ  75  ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบค่า t ( t-test) ดว้ยโปรแกรม SPSS ภายใตส้มมติฐานวา่  

    0H :  70  คือ  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนต ่ากวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 70 
        1H :   70   คือ  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนสูงกวา่ร้อยละ 70 
ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวจิยั  แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการเช่ือมโยง

คณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง (ร้อยละ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การทดสอบ
ค่า t 

Sig. 
(2 tailed) 

100 75.94 11.08 43.35 .000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4  พบวา่  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งคิดเป็น 75.94  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  11.08  การทดสอบค่า t เท่ากบั 43.35 และค่า Sig.(2 tailed)  เท่ากบั 

0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั (α = 0.01)  นัน่คือ  ปฏิเสธ 0H  ยอมรับ 
1H  ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่นกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยบทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงตามกรอบการประเมินผลของ PISA มี

ความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงสูงกวา่ร้อยละ  70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 

  จากขอ้มูลท่ีแสดงในภาพท่ี 2 ผูว้ิจยัน าคะแนนรวมของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากใบกิจกรรมในชั้นเรียน
และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง มาแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 คือ นกัเรียนท่ีมีคะแนนรวมเฉล่ียสูงกวา่ 70 คะแนน  และนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 คือ  นกัเรียนท่ีมีคะแนนรวม
เฉล่ียนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 70  คะแนน จากนั้นผูว้จิยัไดน้ าคะแนนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมาวเิคราะห์แยกตามเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนซ่ึงแบ่งเป็นความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหาและการแสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รายละเอียดดงัแสดง
ในภาพท่ี  3   
 

 
 

        ภาพที ่ 3   คะแนนเฉล่ียดา้นความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา และการแสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์  (ร้อยละ) 

จากภาพท่ี 3 พบวา่  ดา้นความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหานกัเรียนกลุ่มท่ี 1 และนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าร้อยละ 70 ส่วนในดา้นการแสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า 70 และ
นกัเรียนกลุ่ม 2 มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 70 

ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในภาพท่ี 3 และผลงานเขียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมาศึกษาพฤติกรรมเชิง
ลึกในด้านความสามารถในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของปัญหากับความรู้พ้ืนฐาน ทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การ
แกปั้ญหาในชีวติจริง  โดยศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา และดา้นการ
แสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

พฤตกิรรมด้านการท าความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา   
ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนกลุ่มท่ี 1  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมดา้นการท าความเขา้ใจ

สถานการณ์ปัญหา  3 ลกัษณะไดแ้ก่  (1) นกัเรียนสามารถเขียนขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีระบุสถานการณ์ปัญหาได ้(2) 
นกัเรียนสามารถเขียนส่ิงท่ีสถานการณ์ปัญหาตอ้งการทราบได ้(3) นกัเรียนสามารถเขียนแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิง

คะแนน 

ความสามารถ
ของนกัเรียน 
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ท่ีระบุในสถานการณ์ปัญหากับส่ิงท่ีสถานการณ์ปัญหาตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง  แมว้่านักเรียนส่วนใหญ่ของกลุ่มน้ี
สามารถเขียนขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีระบุสถานการณ์ปัญหาและส่ิงท่ีสถานการณ์ปัญหาตอ้งการทราบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แต่ก็มีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถเขียนแสดงความความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีระบุในสถานการณ์ปัญหากับส่ิงท่ี
สถานการณ์ปัญหาตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งจึงท าให้นกัเรียนในกลุ่มน้ีมีคะแนนเฉล่ียดา้นความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา 
สูงกวา่ร้อยละ 70 ดงัแสดงในภาพท่ี  3   

ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียนกลุ่มท่ี 2  พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมดา้นการท าความเขา้ใจ
สถานการณ์ปัญหา  3 ลกัษณะไดแ้ก่  นักเรียนส่วนใหญ่(1) สามารถเขียนขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีระบุสถานการณ์
ปัญหาไดถู้กตอ้ง และ (2) สามารถเขียนส่ิงท่ีสถานการณ์ปัญหาตอ้งการทราบไดถู้กตอ้ง  แต่นักเรียนบางส่วน (3) ไม่
สามารถเขียนแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีระบุในสถานการณ์ปัญหากบัส่ิงท่ีสถานการณ์ปัญหาตอ้งการทราบได้
อยา่งถูกตอ้ง จึงท าใหค้ะแนนส่วนใหญ่ของนกัเรียนในกลุ่มน้ีไดจ้าก (1) และ (2) และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ 70 ดงั
แสดงในภาพท่ี  3   

พฤตกิรรมด้านแสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ผลจากการวเิคราะห์ผลงานเขียนของนกัเรียนกลุ่มท่ี 1  พบวา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นการแสดงกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 4 ลกัษณะไดแ้ก่ (1) นักเรียนสามารถแปลงสถานการณ์ปัญหาให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง (2) นกัเรียนเขียนวธีิการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ได้
ถูกตอ้ง (3) นกัเรียนเขียนบรรยายกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง (4) นกัเรียน
สามารถแปลค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นค าตอบของสถานการณ์ปัญหาไดถู้กตอ้ง แมว้่านักเรียนส่วนใหญ่
ของกลุ่มน้ีสามารถท าไดถู้กตอ้งเกือบทั้งหมด แต่ก็มีนกัเรียนบางส่วนท่ีเลือกใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัญหาท าให้ไดค้  าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหา ซ่ึงท าให้นกัเรียนไม่
สามารถแปลค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นค าตอบของสถานการณ์ปัญหาไดถู้กตอ้งจึงท าใหน้กัเรียนในกลุ่มน้ีมี
คะแนนเฉล่ียดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกวา่ร้อยละ 70  รายละเอียดแสดงในภาพท่ี  3   

ผลจากการวเิคราะห์ผลงานเขียนของนกัเรียนกลุ่มท่ี 2  พบวา่  นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นการแสดงกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 4 ลกัษณะไดแ้ก่ (1) นกัเรียนบางส่วนไม่สามารถแปลงสถานการณ์ปัญหาใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง (2) นกัเรียนส่วนใหญ่เขียนวิธีการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์ได้ไม่ถูกตอ้ง (3) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนบรรยายกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง และ (4) นกัเรียนบางส่วนไม่สามารถแปลค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็น
ค าตอบของสถานการณ์ปัญหาไดถู้กตอ้งจึงท าใหน้กัเรียนในกลุ่มน้ีมีคะแนนเฉล่ียดา้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์นอ้ย
กวา่นกัเรียนในกลุ่มท่ี 1  ทั้งน้ีเป็นเพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดส้มบูรณ์จึง
ท าใหน้กัเรียนกลุ่มท่ี 2 มีคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 70  รายละเอียดแสดงในภาพท่ี 3 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 1.  สรุปผลผลการวจิยั 
   การวิจัยน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยง
สถานการณ์ของปัญหากบัความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์แลว้น าไปสู่การแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงตามกรอบการประเมินผลของ  
PISA ไดผ้ลสรุปดงัน้ี ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
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 1.  นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง สูงกวา่ร้อยละ  
70  ของคะแนนเตม็ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

 2.  นักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียดา้นความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงสูง
กวา่ร้อยละ  70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01  

 3.  นกัเรียนกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ 70  คะแนน มีคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา และ
การแสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 70  ส่วนนักเรียนกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าหรือเท่ากบั 70 
คะแนน มีคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหาสูงกวา่ร้อยละ 70 และมีคะแนนเฉล่ียการแสดงกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ต ่ากวา่ร้อยละ 70 
 2. อภิปรายผล 

 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กับปัญหาจริงตามกรอบการ
ประเมินผลของ PISA ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ปัญหาจริงสูงกวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมดและมีคะแนน
เฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั. 01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัราภรณ์ อินทยงุ 
(2558)  ท่ีไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนัเร่ือง การวดั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีกล่าววา่ผูเ้รียนสามารถ
เกิดความเขา้ใจจากการไดป้ฏิบติัจริง สามารถคิดวิเคราะห์ และเห็นประโยชน์ของการเรียนเร่ืองนั้นๆโดยในขั้นเผชิญ
สถานการณ์จริง ปัญหา/หรือสถานการณ์จ าลอง สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากคิดอยากทดลอง และน าขอ้มูลความรู้มา
ใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา ขั้นคิดวิเคราะห์วิธีการแกปั้ญหา สามารถท า ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัวิเคราะห์ปัญหาตดัสินใจ
เพ่ือแกปั้ญหาร่วมกนัไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กนั ขั้นวางแผนการแกปั้ญหาสามารถท าให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกวางแผนหรือ
ตดัสินใจเอง สร้างความรู้เองจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดียิง่ข้ึน และขั้นการเช่ือมโยงสู่ชีวติประจ าวนั ผูเ้รียนสามารถ
มองเห็นเร่ืองท่ีเรียนเป็นรูปธรรมมมากข้ึน ท าให้ผูเ้รียนไดท้ราบว่าเร่ืองท่ีเรียนเป็นเร่ืองใกลต้วัเกิดความหมายกบัการ
เรียนเร่ืองนั้นๆ นอกจากนั้นอาจเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบลงมือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม โดยจดั
กลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ครูด าเนินการสอนและจดักิจกรรมใหน้กัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหา
โดยครูมีหน้าท่ีแนะน า และกระตุน้ให้นักเรียนช่วยกนัคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงอย่างเป็นล าดบั
ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นเช่ือมโยงปัญหามุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีประสบการณ์ในการท าความเขา้ใจและวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาจนนกัเรียนสามารถระบุขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นในสถานการณ์ปัญหากบัส่ิงท่ีสถานการณ์ปัญหาตอ้งการทราบ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (2) ขั้นการแกปั้ญหามุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ในการใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์จนนักเรียนสามารถแปลงสถานการณ์ปัญหาให้เ ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์และเขียนวิธีการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชค้วามรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(3) ขั้นการน าเสนอมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีประสบการณ์ในการเปรียบเทียบค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์กบัขอ้มูลท่ี
ระบุในสถานการณ์ปัญหาจริงแลว้แปลผลค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นค าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้
ถูกตอ้ง ผลการวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่บทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริงตามกรอบการประเมินผลของ PISA  ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากการเช่ือมโยง
สถานการณ์ของปัญหาในชีวติจริงกบัความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั ชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร (2553) และ Lawson,Chinnappan (2000) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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ส่งเสริมความสามารถในคิดวิเคราะห์ท าให้เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่เสริมสร้างระบบความคิดของการเช่ือมโยงความรู้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งน าไปสู่ความส าเร็จในการแกปั้ญหา 
 3. ข้อเสนอแนะ 
   สถานการณ์ปัญหาเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างบทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กบัปัญหาจริง ผูว้ิจยัควรเลือก
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงและเหมาะกบัช่วงวยัของผูเ้รียน สถานการณ์ปัญหาตอ้งน่าสนใจและทนัสมยัเพ่ือให้
ผูเ้รียนสามารถใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั เช่น การเลือกซ้ือของ  การวางแผนในชีวติประจ าวนั เป็นตน้ 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  
รวมถึงคณาจารยส์าขาวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ใชส้ถานท่ีและนกัเรียนท าให้การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ขอ้คิดเห็นและแนวคิดในการ
ปรับปรุง แกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยัและบทความน้ีใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
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