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The purposes of this research are as follows: (1) to study the status of mathematics instruction 

related to applying mathematical models to solve problems in daily life in Mathematics in Daily Life courses 
for undergraduate students; (2) to develop instructional activities to enhance the abilities of students to apply 
mathematical models to solve problems in daily life for first-year students with an efficiency criteria of 60/60; 
(3) to study the effects on mathematical modeling among students; and (4) to study the effects on the 
performances of students in terms of mathematical modeling.  The target group consisted of students 
enrolled in the Mathematics in Daily Life course at Rajamangala University of Technology Tawan-ok and 
instructors of Mathematics in Daily Life course. They were selected by the purposive sampling method.  The 
results of the study were as follows: (1) Respect to The status of mathematics instruction were related to 
applying mathematical models to solving problems in daily life in the Mathematics in Daily Life Course for 
undergraduate students: (1.1) the beliefs of both students and instructors were related to mathematical 
modeling to solve problems in daily life were at a high level; (1.2) when students were provided to solve 
problems in daily life, they had a misunderstanding about the mathematical modeling process; (1.3) The 
instructors had misunderstandings and experiences in designing a teaching style, enhancing the ability of 
students to apply mathematical models to solve problems in daily life; (2) the efficiency criterion of the 
instructional activities enhanced mathematical modeling for first year students at 60/60 and with an average 
was 70.30/69.10; (3) based on their scores on the test and tasks, it was found that the number of students 
who scored higher than sixty percent was over sixty percent of the total number of students at a 0.05 level of 
significance; (4) during the course of this teaching activity, students could experience applying mathematical 
models to solve problems in daily life and they could develop their abilities to understand the data or 
conditions of given problems in daily life. As the result, they could transform problems in daily life into 
mathematical problems. In addition, they could apply mathematical models to solve mathematical problems 
and interpreted solutions to the problem as problems in daily life, and their answers were correct. 

 
Keyword : Mathematics instruction status, Mathematics modeling, Problems in daily life, Beliefs on 
mathematical models, Mathematics instructional activities 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยต์อ้งประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ท่ีตอ้งตดัสนิใจ ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาการเรยีน ปัญหาการท างาน ปัญหาการด าเนินชีวิต ในบรรดาปัญหาเหลา่นีมี้ปัญหา
ท่ีเราสามารถ แกไ้ดง้า่ย โดยใชค้วามรูห้รือประสบการณเ์ดิม ๆ และปัญหาท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น
มาก จนไม่สามารถแก้ปัญหานัน้ไดท้ันที ตอ้งอาศัยความรูแ้ละทักษะและกระบวนการร่วมกับ
เทคนิควิธีหลายอย่างในการแก้ปัญหา  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 
2555, น.6) คณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น เม่ือ
ตอ้งการซือ้สิ่งของท่ีมีราคาสงู เราอาจจะมีการผอ่นช าระและมีการคิดดอกเบีย้ เพื่อค านวณค่างวด
ในการผ่อนช าระในแต่ละเดือน การคิดภาษีประเภทต่าง ๆ การค านวณค่าบัตรเครดิตในการท า
ธุรกรรม การค านวณค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือน การตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้าท่ีได้ราคาท่ี
ประหยดัท่ีสดุ การค านวณหาพืน้ท่ี ปริมาตร ของสิ่งท่ีตอ้งการออกแบบหรอืก่อสรา้ง การท านาย
ปรมิาณน า้ฝนในปีตอ่ ๆ ไป โดยใชข้อ้มลูทางสถิติ เป็นตน้ จะเห็นวา่ปัญหาท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น
นัน้ เม่ือน าคณิตศาสตรม์าเป็นเครื่องมือในการแกปั้ญหาแลว้จะท าใหแ้กปั้ญหาไดง้่ายและสะดวก
ขึน้ (ศักดา บุญโต, 2552, น.37) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์จึงถือไดว้่าเป็นกระบวนการท่ี
ส  าคญัและจ าเป็นท่ีผูเ้รยีนทุกคนควรจะตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ สามารถคิดเป็นและแกปั้ญหาได ้เพื่อ
จะน ากระบวนการนี ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไป  (วรณัน ขุนศรี, 2546, 
พฤษภาคม -กรกฎาคม , น.46) ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร ม้าคนอง (2554, น.39)  ท่ีกล่าวถึง
ประโยชนข์องการฝึกใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณ์เก่ียวกับการแกปั้ญหาว่า เป็นกระบวนการท่ี
ซบัซอ้นและดูยุง่ยาก แตก็่มีประโยชนต์่อการพฒันาผูเ้รียนในหลาย ๆ ดา้น เช่น ช่วยพฒันาทกัษะ
และกระบวนการคิดของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียน
ในการเช่ือมโยงและใชค้วามรูท่ี้เรยีนมาในการแกปั้ญหาจริง ช่วยพัฒนาทกัษะของผูเ้รียนในการ
เลือกและใชก้ลวิธีแกปั้ญหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มพูนประสบการณใ์นการ
แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย เป็นตน้ จากท่ีกลา่วมาท าใหต้ระหนกัได้ว่า การแกปั้ญหาเป็นสิ่งท่ีส  าคญั
และจ าเป็นท่ีควรน าไปฝึกฝนใหก้บัผูเ้รยีนเกิดทกัษะในทกุช่วงวยัของการเรยีนรู  ้

ในการแก้ปัญหา นอกจากผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรูพ้ื ้นฐานท่ีเพียงพอและเข้าใจ
กระบวนการแกปั้ญหาท่ีดีแลว้ การเลอืกใชย้ทุธวิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพสงูสดุก็
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เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีช่วยในการแก้ปัญหา  (อัมพร ม้าคนอง, 2554, น.45) ยุทธวิธีแก้ปัญหามี
หลากหลายวิธีท่ีพบบ่อยในคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ การคน้หาแบบรูป การสรา้งตาราง การเขียนภาพ
หรือแผนภาพ การใชต้วัแบบ เป็นตน้ ในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยใชว้ิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็น
ยุทธวิธีแกปั้ญหา ดว้ยเหตุผลท่ีว่า สถานการณปั์ญหาท่ีจะน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของการวิจัย มีลกัษณะเป็นสถานการณจ์ริง (Real World Situation) ท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั 
ปัญหาประเภทนีจ้ะเป็นปัญหาท่ีผูแ้กปั้ญหาตอ้งใชท้กัษะ ความรู ้มโนมติ และการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร ์มาใช้ในการแก้ปัญหา เช่น การรวบรวมขอ้มูลทัง้ท่ีก าหนดในปัญหาและอยู่นอก
ปัญหา การจดักระท ากบัขอ้มลู เป็นตน้ (รุง่ฟา้ จนัทจ์ารุภรณ,์ 2555, น.18) 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) เป็นสิ่งท่ีสรา้งขึน้หรือออกแบบมาเพื่อ
ใชใ้นการศกึษากรณีเฉพาะของสถานการณจ์รงิหรอืปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีเกิดขึน้ (สรุสาล ผาสขุ
, 2546, น.6) ซึ่งอยูใ่นรูปของคณิตศาสตร ์ดงันัน้ ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรจ์ึงถูกน าไปใชแ้กปั้ญหา
กนัอยา่งแพรห่ลายในหลายๆ สาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตรก์ายภาพ วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์
สงัคมศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกิจ พาณิชยศาสตรแ์ละการเงิน รวมถึงปัญหาขา่ยงาน (Ang, 
2009, p. 1; Cirillo., Michelle., & et al., 2016) ตวัอยา่งปัญหาท่ีใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ 
ปัญหาการเพิ่มของประชากร ปัญหาการผลิตอาหาร ปัญหาดา้นมลภาวะ ปัญหาน า้ทว่ม ปัญหา
การจราจร ปัญหาทางการเงิน เป็นตน้ ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรส์ามารถช่วยแจกแจงองคป์ระกอบ
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส  าคญัท่ีสดุของปัญหาได ้ช่วยใหเ้ขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
และพารามิเตอร ์ช่วยในการตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุ อีกทัง้ยังสามารถท านายสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ได้
ลว่งหนา้  

ส าหรับทางด้านการศึกษา การน าตัวแบบเชิงคณิตศาสตรซ์ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประยกุตท์างคณิตศาสตรม์าบรรจุในหลกัสตูรไดร้บัการสนบัสนนุจากนกัคณิตศาสตรแ์ละนกัคณิต
ศาสตรศึกษาหลายท่าน เช่น พอลลาค (Pollak) นกัคณิตศาสตรช์าวอเมริกนั เป็นผูท่ี้แนะน าใหน้  า
เรื่องการประยกุตท์างคณิตศาสตรบ์รรจุในหลกัสตูรทกุระดบัชัน้ เขาใหเ้หตุผลว่าผูเ้รียนทกุคนตอ้ง
เรยีนรูก้ารใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นบรบิทของการใชค้ณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั (Cirillo. et 
al., 2016, p. 6,อ้างอิงจาก Pollak, 2003) สอดคล้องกับ บลอมและเฟรทรี (Blom and Ferri) 
เสนอวา่การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรส์ามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นแงม่มุของ
แรงจูงใจ ความเขา้ใจ และความคงทนต่อการเรยีน สว่นในแงมุ่มของการสอนจะท าใหผู้เ้รียนนัน้
เห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร ์(Cirillo. et al., 2016, p. 6,อ้างอิงจาก Bloom and Ferri, 
2009) ด้วยความส าคัญของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ท าให้หลักสูตรในโรงเรียนของหลาย  ๆ 
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ประเทศ ไดน้  าตวัแบบเชิงคณิตศาสตรม์าบรรจุในหลกัสตูร เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดก้ลา่วถึง
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรว์า่เป็นคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคส์  าหรบันกัเรยีน ซึ่งอยูภ่ายใตก้รอบ
หลกัสูตรคณิตศาสตรข์องประเทศสหรฐัอเมริกา ท่ีมีช่ือว่า Common Core State Standards for 
Mathematics (CCSSM) เผ ย แพ ร่เ ม่ื อ ปี  ค .ศ . 2010 โดยหน่ ว ย งาน  National Governors 
Association Center for Best Practices and Council of Chief State School Offers (NGA 
Center and CCSSO) ในกรอบหลกัสูตรคณิตศาสตรนี์ไ้ดก้ลา่วถึงมาตรฐานส าหรบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคเ์ชิงคณิตศาสตร ์หรือท่ีเรยีกว่า Standards for Mathematical Practices ซึ่งจ าแนก
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ชิงคณิตศาสตรไ์ว ้8 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ท าความเขา้ใจปัญหา
และมีความมานะบากบั่นในการแกปั้ญหาเหลา่นัน้ (Make sense of problems and persevere 
in solving them) ให้ เห ตุ ผ ล เชิ ง น า ม ธ ร รม แ ล ะ เชิ ง ป ริม าณ  (Reason abstractly and 
quantitatively) สรา้งขอ้ความโตแ้ยง้ท่ีสมเหตุสมผล และวิพากษ์วิจารณ์การใหเ้หตุผลของผูอ่ื้น 
(Construct viable arguments and critique the reasoning of others) ส ร้า ง ตั ว แ บ บ จ า ก
คณิ ตศาสตร์ (Model with mathematics) ใช้เครื่อ ง มือ ท่ี เหมาะสมอย่าง มี กลยุทธ์  (Use 
appropriate tools strategically) ใหค้วามส าคญักับความถูกตอ้งแม่นย า (Attend to precision) 
คน้หาและใช้ประโยชน์จากโครงสรา้ง (Look for and make of structure) และค้นหาและบอก
ลกัษณะท่ีเกิดขึน้ซ  า้ ๆ (Look for and express regularity in repeated reasoning) จะเห็นไดว้า่มี
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณลกัษณะการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรซ์ึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
นกัเรยีนมีคณุลกัษณะดา้นนีจ้ะมีพฤติกรรมและความคิดใหค้รูสงัเกตเห็นได ้เช่นประยกุตใ์ชค้วามรู ้
คณิตศาสตรท่ี์มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน มีความคล่องแคล่วในการสรา้ง
สมมติฐาน และการประมาณค่าเพื่อท าให้สถานการณ์ท่ีซับซ้อนดูง่ายขึน้ และตระหนักรูว้่า
สมมติฐานอาจตอ้งมีการแกไ้ขในอนาคต ระบุปริมาณท่ีส  าคัญในสถานการณ์จริงและเช่ือมโยง
ความสมัพนัธข์องปรมิาณโดยใชเ้ครื่องมือ เช่น การวาดภาพ ตาราง กราฟ แผนผงั และสตูรต่าง ๆ 
วิเคราะหค์วามสมัพันธ์โดยใชค้ณิตศาสตรแ์ลว้สรุปตีความของผลลพัธ์ทางคณิตศาสตรใ์นบริบท
ของสถานการณ ์และสะทอ้นวา่ผลลพัธน์ัน้มีความสมเหตสุมผลหรอืไม่ ปรบัปรุงตวัแบบในกรณีตวั
แบบนัน้ไม่สนองตอบจุดประสงค์ ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกัสูตรคณิตศาสตรใ์นโรงเรียนของประเทศ
สิงคโปร ์ท่ีใหค้วามส าคัญกับ การประยุกตแ์ละการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Application 
and Modeling) หลกัสตูรคณิตศาสตรใ์นโรงเรียนของประเทศสิงคโปรไ์ดก้ าหนดใหก้ารแกปั้ญหา
อยู่ภายในกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตรรู์ปหา้เหลี่ยม และมีองคป์ระกอบอยู่รอบ ๆ 
รูปหา้เหลี่ยม ประกอบดว้ย แนวคิด (Concept) ทักษะ (Skill) กระบวนการ (Process) การรูคิ้ด 
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(Metacognition) และ เจ ต ค ติ  (Attitude) (Dindyal, 2009, p. 2) อ งค์ป ระ กอ บ ทั้ ง ห้ า นี ้  มี
ความสมัพันธ์กัน กรอบหลกัสูตรนีไ้ดก้ลา่วถึงความส าเร็จของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรจ์ะ
ประสบความส าเร็จได้ตอ้งขึน้อยู่กับองค์ประกอบทัง้หา้ หลกัสูตรคณิตศาสตรใ์นโรงเรียนของ
ประเทศสงิคโปร ์ไม่เพียงเนน้แตเ่นือ้หาสาระที่ใชส้อน แตห่ลกัสตูรยงัเนน้ทางดา้นกระบวนการท่ีจะ
สง่เสริมการเรยีนรูท้างคณิตศาสตร ์การประยุกตใ์ชแ้ละการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ปรากฏอยู่
ในองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีช่วยพฒันาความเขา้ใจในแนวคิดและ
ความสามารถทางคณิตศาสตร ์ตลอดจนพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาและการใหเ้หตุผลของผูเ้รยีน
ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย รวมถึงปัญหาในชีวิตจริง  (Dindyal, 2009, pp. 2-3) จะเห็นว่า
หลกัสูตรของทั้งสองประเทศไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการน ากระบวนการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ปใชใ้นหอ้งเรยีนเพื่อท าใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ก่ียวกับการแกปั้ญหา 
และน าทกัษะและกระบวนการนีไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวนั ส  าหรบัหลกัสตูรคณิตศาสตรใ์นโรงเรียน
ของประเทศไทย โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดก้ าหนดหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลา่วถึงตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วใ้นสาระท่ี 4: พีชคณิต 
และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู ้ค 4.2: ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรอ่ื์น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้ จะเห็นว่า
หลกัสตูรคณิตศาสตรใ์นโรงเรียนของประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อการแก้ปัญหาแต่ในทางปฏิบัติการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์ผ่านมา แม้ว่า
นักเรียนจะมีความรูค้วามเข้าใจเนื ้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียนจ านวนไม่น้อยยังด้อย
ความสามารถเก่ียวกับการแกปั้ญหา (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2555, 
น.1) ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการประเมินความรูแ้ละทกัษะทางคณิตศาสตรต์ามโครงการประเมินผล
นกัเรยีนรว่มกบันานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรอื PISA) ของ
องคก์ารเพื่อความรว่มมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 
and Development หรือ OECD) ซึ่งแสดงผลการประเมิน PISA 2012 พบว่า นักเรียนไทยมี
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร ์427 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 494 คะแนน) ซึ่งต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย OECD 
เกือบถึงหนึ่งระดบั ซึ่งเทียบเทา่การเรยีนคณิตศาสตรท่ี์ตา่งกนัประมาณหนึ่งปีครึ่ง (สถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2557, น.185) สอดคลอ้งกับ คะแนนผลการสอบ O-NET 
(Ordinary National Educational Test) ท่ีนกัเรยีนไดค้ะแนนไม่ถึงครึง่ของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร ์(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2552, น.2) จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจัยมี
ความคิดเห็นว่าหลกัสตูรในโรงเรียนของประเทศไทยควรท่ีจะใหค้วามส าคญัต่อการจัดการเรียน
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การสอนท่ีเนน้การแก้ปัญหาในชีวิตจริงในทุกระดบัชัน้โดยเฉพาะการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและควรก าหนดเป็นคุณลกัษณะอันพึงประสงคข์อง
นกัเรยีน 

ในมุมมองของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งหลกัสตูร
คณิตศาสตร์ท่ี เล็งเห็นความส าคัญของการน าทักษะและกระบวนการการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ปใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร ์เช่น หน่วยงาน European Society for Engineering 
Education (SEFI) ไดจ้ดัท าหนงัสือกรอบแนวคิดของหลกัสตูรคณิตศาสตรข์องการศกึษาวิศวกรรม
ในปี ค.ศ. 2013: A Framework for Mathematics Curricula in Engineering Education กรอบ
แนวคิดนีถู้กสรา้งมาจากการประชุมของคณาจารย์ท่ีสอนคณิตศาสตรใ์ห้กับนักศึกษาทาง
วิศวกรรม พวกเขาไดต้ระหนกัถึงทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์โดยเนน้ใหผู้เ้รยีนท่ีเรยีน
ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมี์ความสามารถ (Competency) ทางทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรจ์  านวน 8 ดา้นประกอบดว้ย การคิดเชิงคณิตศาสตร ์(Thinking mathematically) การ
ใหเ้หตผุลเชิงคณิตศาสตร ์(Reasoning) การตัง้ปัญหาและการแกปั้ญหาเชิงคณิตศาสตร ์(Posing 
and solving mathematical problems) ก า รส ร้า ง ตั ว แ บ บ เชิ งค ณิ ต ศ าส ต ร์  (Modeling 
Mathematically) ก า รน า เส น อ ท างค ณิ ต ศ าสต ร์ (Representing mathematical entities)         
การใช้สัญ ลักษณ์ และ รูปแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Handling mathematical symbols and 
formalism) การสื่อสาร ใน / ดว้ย / เก่ียวกับคณิตศาสตร ์(Communicating in, with, and about 
mathematics) และการใชป้ระโยชนจ์ากเครื่องมือ (Making use of aids and tools) (European 
Society for Engineering Education (SEFI), 2013, p. 13) ในกรอบแนวคิดนี ้ได้แนะน าให้
สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรใ์นการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์
ส  าหรบันกัศกึษาวิศวกรรม 

ส าหรบัการศึกษาระดบัอุดมศกึษาของประเทศไทยเม่ือกลา่วถึง ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
จะมีมมุมองเป็นรายวิชาซึ่งแบ่งออกเป็นหลกัสตูรทางวิทยาศาสตร ์และหลกัสตูรทางศึกษาศาสตร ์
ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหค์วามแตกต่างของทัง้สองหลกัสตูร พบว่า รายวิชาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง
หลกัสตูรทางวิทยาศาสตรจ์ะศกึษาเก่ียวกบัเนือ้หาของตวัแบบเชิงคณิตศาสตรโ์ดยตรงและเนน้การ
หาค าตอบ ซึ่งไดแ้ก่ ขอบข่ายของการจ าลองเชิงคณิตศาสตร ์ตวัแบบหาค่าเหมาะท่ีสุด ตวัแบบ
พลศาสตร ์ตัวแบบความน่าจะเป็น เทคนิคการสรา้งแบบจ าลองเชิงก าหนด ตัวแบบเวลาไม่
ต่อเน่ือง ตัวแบบต่อเน่ือง  เป็นต้น ส่วนรายวิชาตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์องหลักสูตรทาง
ศึกษาศาสตร ์จะศึกษาเก่ียวกับ ขัน้ตอนและเทคนิคในการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตรเ์พื่อการ
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แก้ปัญหาดา้นต่าง ๆ โดยกล่าวถึงการวิเคราะหปั์ญหา การก าหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัย
ทั่วไป การสรุปเป็นตวัแบบ การแปลความหมายของค าตอบซึ่งเนน้ท่ีกระบวนการในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนท่ีเสรมิสรา้งการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เนน้กระบวนการในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพื่อท่ีจะท าใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะและกระบวนการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละสามารถน า
ทกัษะและกระบวนนีไ้ปใชใ้นการเรยีนระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 
2558 ไดก้ าหนดใหห้ลกัสตูรทุกหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรี มีโครงสรา้งหลกัสตูรซึ่งประกอบไป
ดว้ยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น
หมวดวิชาหนึ่งท่ีมีความส าคญัในหลกัสตูรและการสอนในระดบัอุดมศกึษาควบคู่กบัหมวดวิชาชีพ 
ในประกาศกระทรวงให้ความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสรมิสรา้งความเป็นมนษุยท่ี์สมบูรณ ์ใหมี้ความรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวาง เขา้ใจ 
และเห็นคณุค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ ใสใ่จต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พรอ้มใหค้วามช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย ์และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก” (ส านกังานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2559, น.1) การจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอาจมี
ลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรอืลกัษณะของการบูรณาการใด ๆ ก็ได ้โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ี
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ับ
คณิตศาสตร ์ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมี้
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต ผูว้ิจัยไดส้  ารวจและวิเคราะหร์ายวิชาคณิตศาสตร์
ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปจากค าอธิบายรายวิชาของหลายมหาวิทยาลัย  รวมถึง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พบว่าลกัษณะของรายวิชาจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ลกัษณะท่ีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร ์และลกัษณะเป็นรายวิชาแบบบูรณาการ ในสว่นของรายวิชา
คณิตศาสตรพ์บว่ามีเนือ้หาท่ีคลา้ยคลงึกันเช่น การคิดดอกเบีย้ การคิดคา่สาธารณูปโภค พืน้ท่ีและ
ปรมิาตร สดัสว่น อัตราสว่นและรอ้ยละ เป็นตน้ เนือ้หาสาระเหลา่นีเ้ป็นเนือ้หาท่ีมีความเช่ือมโยง
กบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลยัสายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ท่ี
ก าเนิดขึน้จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มี 9 มหาวิทยาลยั 
โดยมีวตัถปุระสงคใ์ห ้9 มหาวิทยาลยั สามารถจดัการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชัน้สงูท่ีเนน้การ
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ปฏิบัติ เพื่อรองรบัการศึกษาต่อของผูส้  าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลกั รวมถึง
ผูเ้รยีนจากวิทยาลยัชุมชน และการศกึษาขัน้พืน้ฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดบัปริญญาตร ีท า
ใหส้ภาพการเรียนการสอนในชัน้เรยีนระดบัปรญิญาตรปีระกอบไปดว้ยผูท่ี้จบการศึกษาจากสาย
อาชีวศึกษา และผูท่ี้จบการศึกษาสายสามัญ ท าใหเ้กิดความหลากหลายของผูเ้รียนในชัน้เรียน 
สภาพปัญหาท่ีผูว้ิจัยไดพ้บเก่ียวกับการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั คือ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้คณิตศาสตรแ์ก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัได ้เหตุผล
หนึ่งอาจมาจากพืน้ฐานความรูเ้ก่ียวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาไม่ดีนัก             
ท าใหผู้ว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า ถา้มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีสง่เสริมความสามารถในการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนันี ้จะช่วยเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษา
มีความสามารถในการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัมากขึน้ 

ดว้ยเหตุผลท่ีกลา่วมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยมีความสนใจที่จะพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี และศึกษาความสามารถและพฤติกรรม
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์จากกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 

 
ค าถามการวิจัย 

1. สภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปริญญาตร ี
ของนกัศกึษาและอาจารย ์เป็นอยา่งไร 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตร ีควรเป็น
อยา่งไร 

3. ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีเป็นอยา่งไร 

4. พฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์เพื่ อแก้ ปัญหาสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวนั ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
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เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีมีลกัษณะอยา่งไร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายของการวิจยั  ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 
ระดบัปรญิญาตร ี

2. เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญา
ตร ีใหมี้ประสทิธิภาพตามเกณฑ ์60/60 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรี ท่ีเรยีนดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

4.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ทราบถึงสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 
ระดบัปรญิญาตร ี

2. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญา
ตร ี

3. ได้แนวทางส  าหรับอาจารย์ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี
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4. ไดแ้นวทางส  าหรบัอาจารยใ์นการพฒันาพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี  

กลุ่มเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน คือ นักศึกษาท่ีผ่านการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
เลอืกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน โดยท าการศกึษาสภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง
กับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาใน        
2 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา และ (2) ดา้นความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา  และกลุม่เป้าหมายท่ีเป็น
อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
เลอืกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน โดยท าการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง
กับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของอาจารย์ใน         
2 ดา้น ประกอบดว้ย  (1) ดา้นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์และ (2) ดา้นการจดัการเรยีนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์

2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ตั วแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ ปัญหาสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มเป้าหมายส าหรบัทดลองน ารอ่งของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพืน้ท่ีบางพระ 
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ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 สาขาวิชา โดยเลือกแบบเจาะจง พิจารณาคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักศึกษา แลว้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน
ระดบัสงู ปานกลางและต ่า และใชน้กัศกึษาในการทดลองหาประสทิธิภาพ 3 ครัง้ ดงันี ้

1) การทดลองหาประสทิธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ใช้นักศึกษาจ านวน 3 คน ท่ีไดจ้าก
นกัศกึษาทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน แบบคละกนั   

2) การทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ใชน้กัศึกษาซึ่งไม่เป็นนกัศกึษาท่ีใชใ้นการ
ทดลองหาประสทิธิภาพรายบุคคล จ านวน 9 คน ท่ีไดจ้ากนกัศึกษาทัง้หมด 3 กลุม่ กลุม่ละ 3 คน 
แบบคละกนั   

3) การทดลองหาประสทิธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ใชน้กัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุม่หาประสทิธิภาพ
รายบุคคลและเป็นกลุม่ยอ่ย จ านวน 24 คน 

3. การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก เขตพืน้ท่ีอุเทนถวาย จ านวน 1 สาขาวิชา จ านวน 28 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 

นอกจากนั้นผู้วิจัยเลือกนักศึกษาเป้าหมาย (Target Student) เพื่อศึกษาเชิงลึก
เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ซึ่งได้
จากการสมัภาษณอ์าจารยท่ี์ปรกึษาของนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายเก่ียวกบัความกลา้แสดงออก 
การสื่อสารและน าเสนอแนวคิดของนักศึกษาแต่ละคน แล้วใช้การพิจารณางานเขียน การ
สมัภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั จากช่วงแรกของกิจกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งนกัศกึษาเปา้หมายนีไ้ดจ้ากการเลอืก
แบบเจาะจง จ านวน 4 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 28 คน แบ่งเป็นนักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงู 1 คน นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 2 คน และนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
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แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการท าความเข้าใจ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ ดา้นการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และดา้นการ
แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้เป็นค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์กระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาแตล่ะคน หลงัสิน้สดุคาบเรยีนแตล่ะครัง้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 
ระดบัปรญิญาตร ี เวลาท่ีใชศ้กึษาในการวิจยัระยะท่ี 1 คือ ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรี เวลาท่ีใชศ้กึษาในการวิจยัระยะท่ี 2 คือ 
ช่วงตน้ของภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562  

ระยะท่ี  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี
เวลาท่ีใช้ศึกษาในการวิจัยระยะท่ี 3 คือ ช่วงปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน          
14 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 90 นาที โดยเป็นเวลาเรยีนปกติ ซึ่งแบง่เป็นเวลาส  าหรบัจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรจี  านวน 12 คาบเรยีน และ
เวลาส  าหรบัทดสอบความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั จ านวน 2 คาบเรยีน 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นเนือ้หาตามค าอธิบายรายวิชาของวิชาคณิตศาสตร์

ในชีวิตประจ าวนั หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดว้ยเรื่อง อัตราส่วน สดัสว่นและรอ้ยละ พืน้ท่ี
และปรมิาตร และคา่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้ม 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วั

แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบั
ปรญิญาตร ี

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1.ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น 

ชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี
2. พฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีประกอบดว้ย 
2.1 พฤติกรรมดา้นการท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
2.2 พฤติกรรมด้านการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้เป็น

ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
2.3 พฤติกรรมด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์
2.4 พฤติกรรมดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์

ใหเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. สภาพการเรียนการสอน หมายถึง ขอ้มูลตามสภาพจรงิเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ของนกัศกึษาและอาจารย ์ในรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ซึ่งมี 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย 

1) ดา้นการเรยีนการสอน 
2) ดา้นความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น

ชีวิตประจ าวนั 
3) ดา้นความเช่ือเก่ียวกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์  

2. การแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน หมายถึงกระบวนการในการประยกุต์
ความรูค้ณิตศาสตรใ์นรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ขัน้ตอน /กระบวนการแก้ปัญหา 
ยุทธวิธีแก้ปัญหา และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
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3. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง สิ่งท่ีไดจ้ากการสรา้งเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อศึกษาสถานการณ์จริงและค้นหาค าตอบของสถานการณ์จริงนั้น ซึ่งในการสรา้ง เชิง
คณิตศาสตรนี์อ้าจตอ้งอาศยัสิ่งต่าง ๆ เช่น สมการ อสมการ และฟังกช์นั เป็นตน้ งานวิจัยนีจ้ะใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความรูท้างคณิตศาสตรใ์นวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั  

4. รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน หมายถึง รายวิชาคณิตศาสตรต์ามหลกัสตูร
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   

5. การใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการในการน าเสนอหรืออธิบาย
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันใหอ้ยู่ในรูปของปัญหาทางคณิตศาสตร ์แลว้เลือกใช้ความรูท้าง
คณิตศาสตรแ์ละตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ช่วยในการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์
หลังจากนั้นน าค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ปแปลความหมายให้เป็นค าตอบของ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ในการวิจยันี ้การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรป์ระกอบดว้ย ขัน้ตอน/
วิธีการ 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

5.1 ขัน้ท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
5.2 ขัน้ปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
5.3 ขัน้ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
5.4 ขั้นแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้เป็นค าตอบของ

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั  
6. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน หมายถึง กิจกรรมการเรยีนการสอน
ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีประกอบดว้ย แผนการ
จัดการเรียนรูจ้  านวน  12 แผน ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรูจ้ะประกอบดว้ย จุดประสงคก์าร
เรียนรู ้สาระการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรูเ้นื ้อหาสาระในรายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่เรื่อง อัตราสว่น สดัสว่นและรอ้ยละ พืน้ท่ีและปรมิาตร และค่าสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอ้ม เรยีนรูก้ระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ไดฝึ้กฝนและมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน (Problems in daily 
life) นอกจากนั้นนักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
รบัผิดชอบในการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัทัง้ของตนเองและของกลุม่ และน าเสนอ
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ผลการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ัง้ของตนและของกลุม่ ตลอดจน
มีสว่นรว่มในการอภิปรายผลการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรใ์นชัน้
เรยีน 

7. ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในดา้นการท าความเขา้ใจ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ดา้นการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และดา้นการ
แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้เป็นค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยพิจารณาจาก 

7.1 คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียน ซึ่งแบ่งกิจกรรมรายบุคคล
ออกเป็น 3 ระยะ คิดเป็นรอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม ซึ่งประกอบดว้ย 

7.1.1 คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 1 คิดเป็นรอ้ยละ 20 คะแนน 
7.1.2 คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 2 คิดเป็นรอ้ยละ 20 คะแนน 
7.1.3 คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล ครัง้ท่ี 3 คิดเป็นรอ้ยละ 20 คะแนน 

7.2 คะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั คิดเป็น รอ้ยละ 40 ของคะแนนเต็ม 

8. พฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน หมายถึง การแสดงออกในดา้นการคิดของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

8.1 ด้านการท าความเข้าใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยพิจารณาการ
แสดงออกของนักศึกษาในการวิเคราะหแ์ละระบุส่วนส  าคัญของสถานการณ์จริง ซึ่งไดแ้ก่ สิ่งท่ี
สถานการณ์จริงตอ้งการหาขอ้มูลหรอืเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ตลอดจนอธิบาย
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

8.2 ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
โดยพิจารณาการแสดงออกของนกัศกึษาในการคน้หาความเช่ือมโยงหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่ง
ท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหา ขอ้มูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
แลว้น ามาวิเคราะหโ์ดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง ผสมผสานกับประสบการณ์ในการ
แกปั้ญหา หลงัจากนัน้ปรบัเปลี่ยน ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ให้
อยูใ่นรูปตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลู เงื่อนไข หรอืสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์

8.3 ด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดย
พิจารณาการแสดงออกของนักศึกษาในการก าหนดตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เหมาะสมกับ
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สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันนั้น การด าเนินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ความรูแ้ละ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์และการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

8.4 ดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยพิจารณาการแสดงออกของนกัศึกษาในการเปรียบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกต้องของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีได้กับข้อมูลในชีวิตประจ าวัน การแปล
ความหมายออกเป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และการบรรยายหรอือธิบายค าตอบ
ของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

9. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง คุณภาพของกิจกรรม    
การเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรี เม่ือน าไปใชใ้นชัน้เรียน
แลว้ท าใหน้กัศึกษาสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว ้ในการวิจัยนีใ้ช้
สูตร E1/E2โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนท่ีนักศึกษาได้จากการท าใบกิจกรรม
รายบุคคลระหวา่งเรียนครัง้ท่ี 1 - 3 และ E2 เป็นคา่เฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนท่ีนกัศึกษาไดใ้นการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรห์ลงัเรยีน โดยมีเกณฑต์ดัสนิ E1/E2 

เป็น 60/60 ส  าหรบัการพิจารณาตรวจสอบ 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์

เพื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ส  าหรับนักศึกษาชั้นปี ท่ี 1 ระดับปริญญาตร ี              
ท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์60/60 

2. นกัศกึษาท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วั
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษาชั้นปีที 1            
มีความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั สูง
กวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกวา่รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การสรา้งกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญา
ตรี และการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
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สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี ผู ้วิจัยมีกรอบแนวคิด        
ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถ 
ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั                  

ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

 

พฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

ความสามารถในการใชต้วัแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ ์
ในชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 

ระดบัปรญิญาตร ี

กระบวนการ
แกปั้ญหาตาม
แนวคิดของ 
โพลยา 

กระบวน
การศกึษา

สถานการณจ์รงิ
โดยใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรต์าม
แนวคิดของ 

จิออร ์ดาโน เวียร ์
และฟอกซ ์

แนวทางการ
ประเมินผลและ 
การใหค้ะแนน 
แบบรูบรกิ 
(Rubric 
Scoring) 

แนวทางการ 
จดักิจกรรม 
การเรยีน 
การสอน 

ผา่นการแกปั้ญหา 
(problem  
solving 

approach) 

ผลการศกึษา 
สภาพการเรยีนการสอน 

ที่เก่ียวขอ้งกบั 
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพ่ือแกปั้ญหาสถานการณ ์

ในชีวิตประจ าวนั  
รายวิชาคณิตศาสตร ์
ในชีวิตประจ าวนั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั เพื่อใหเ้ห็นแนวทางในการพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี โดยแบ่งประเด็นของการศึกษา
ออกเป็นหวัขอ้ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์

1.1 ความหมายตวัแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
1.2 ประเภทของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
1.3 กระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

2.1 หลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  
2.2 กระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีน 
2.3 แนวการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนผา่นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
2.4 การวดัและประเมินผลการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
3.1 งานวิจยัตา่งประเทศ 
3.2 งานวิจยัในประเทศ 
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ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
1.1 ความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ค าว่า “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ มีนกัคณิตศาสตรแ์ละนกัคณิตศาสตรศึกษาให้

ความหมายไวม้ากมาย สว่นใหญ่จะใหค้วามหมายท่ีมีสอดคลอ้งกนั เช่น 
มา กิ และ เคอ ร์ จู เนี ย ร ์  (Maki & Kerr, 1979, p. 2) ก ล่า วว่ าตั วแบ บ เชิ ง

คณิตศาสตร ์หมายถึง ส่ิงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร ์เช่น เซต จ านวน รูปทรงเรขาคณิต 
และฟังกช์ัน รวมไปถึงนิพจนซ์ึ่งเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งเหลา่นัน้ เช่น สมการ กราฟ และ
ตารางต่างๆ เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ เมเยอร ์(Meyer, 1985, p. 2) และสเวทซแ์ละฮารท์เลอร ์
(Swetz & Hartzler, 1991, p. 1) ท่ีให้ความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็นการสิ่งท่ี
เก่ียวกบัคณิตศาสตรห์รอืโครงสรา้งทางคณิตศาสตร ์

จิออรด์าโน และ เวียร ์(F.R. Giordano & Weir, 1983, p. 32) ใหค้วามหมายของ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็น การสร้างทางคณิตศาสตร์ ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อศึกษากรณี
เฉพาะของปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตรด์ังกล่าว จะรวมถึงกราฟ 
สญัลกัษณ ์สถานการณจ์ าลอง และการทดลอง ซึ่งสอดคลอ้งกับ เอ็ดวารด์และแฮมสนั(Edwards 
& Hamson, 1989, p. 2) และ จิออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ์ (Frank R. Giordano, Weir, & Fox, 
2003, p. 54) ท่ีใหค้วามหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็นการสรา้งหรือการออกแบบทาง
คณิตศาสตร ์

สรุสาล ผาสขุ (2546, น.11) เป็นผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ส  าหรบันกัเรยีนในระดบัมัธยมตอนปลาย ไดใ้หค้วามหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็น
ส่ิงที่ใช้เช่ือมโยงความจริงของโลกกับคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย
แตกต่างกัน เช่น สญัลกัษณ ์ฟังกช์ัน สตูร สมการ นิพจน ์กราฟ ตาราง สถานการณจ์ าลอง และ
การทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2553 ท่ีให้
ความหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็นสิ่งท่ีไดจ้ากการสรา้งเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งออกแบบ
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์จริง การสรา้งนีร้วมถึงการใช้แผนภาพ การสรา้งหรือใช้สูตร สมการ 
อสมการ การจ าลอง การทดลอง เป็นตน้ การนิยามตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง สรุสาล ผาสขุ ท า
ใหมี้งานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรน์  าไปปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง แตย่งัมี
ความหมายท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน เช่น พรพิศ ศรีชาค า (2548, น.12) ใหค้วามหมายของตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรว์า่เป็นการออกแบบและสรา้งสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตรโ์ดยอาศยัแนวคิด
ทางคณิตศาสตร ์เพื่อใชใ้นการอธิบายความสมัพนัธห์รอืช่วยแกปั้ญหาสถานการณจ์รงิ ซึ่งอาจอยู่
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ในรูปแบบของ ตาราง กราฟ นิพจน ์สมการ อสมการ ฟังกช์นั สญัลกัษณ ์สถานการณจ์ าลอง และ
การทดลอง เป็นตน้ ขณะท่ี เบญจมินทร ์อรญัเพิ่ม (2548, น.10) ใหค้วามหมายของตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรว์่าเป็นการออกแบบและสรา้งสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตรเ์พื่อใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณธ์รรมชาติหรือสถานการณจ์ริงท่ีตอ้งการศึกษา โดยอาศยัมโนทศันท์างคณิตศาสตร ์
ไดแ้ก่ สญัลกัษณ ์กราฟ ตาราง ฟังกช์นั สมการและอสมการ สตูร เป็นตน้ ตอ่มา เทพสดุา เกตทุอง 
(2548, น.15) ใหค้วามหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็นการออกแบบหรือการสรา้งสิ่งท่ี
เก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตรโ์ดยอาศยัมโนทศันท์างคณิตศาสตร ์เพื่อใชใ้นการศึกษาถึงความสมัพันธ์
ของขอ้มูลเพื่อช่วยในการแกปั้ญหาสถานการณ์จริง โดยสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตรด์งักล่าว 
รวมถึงไดอะแกรม สูตร ตาราง กราฟ ตัวแปรนิพจน์ สมการ อสมการ ฟังก์ชัน สัญลักษณ ์
สถานการณ์จ าลอง และการทดลอง เป็นตน้ ศิรชัชรินทร ์ยศสวรินทร ์(2559, น.12) ไดก้ล่าวถึง
ความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็นสิ่งท่ีไดจ้ากการสรา้งเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อศึกษา
สถานการณ์จริง โดยการน าเสนอหรืออธิบายสถานการณ์จริงให้อยู่ในรูปของปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์แลว้เลือกใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ช่วยในการคน้หา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์หลงัจากนัน้น าค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ปแปล
ความหมายใหเ้ป็นค าตอบของสถานการณจ์ริง ซึ่งในการสรา้งเชิงคณิตศาสตรนี์อ้าจตอ้งอาศยัสิ่ง
ตา่ง ๆ เช่น กราฟ สมการ อสมการ และฟังกช์นั เป็นตน้ 

จากความหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ อาจกลา่วไดว้่า
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึงสิ่งท่ีไดจ้ากการสรา้งเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อศึกษา
สถานการณ์จริงและคน้หาค าตอบของสถานการณ์จริงนัน้ ซึ่งในการสรา้งเชิงคณิตศาสตรนี์อ้าจ
ต้องอาศัยสิ่งต่าง ๆ เช่น สมการ อสมการ และฟังก์ชัน เป็นต้น งานวิจัยนีจ้ะใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความรูท้างคณิตศาสตรใ์นวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั 
 

การใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นกระบวนการท่ีเริ่มตน้จากปัญหาสถานการณ์

จริงและมีผลลพัธ์เป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อหาค าตอบของปัญหาสถานการณ์จริงนัน้  ๆ 
กระบวนการนีมี้นกัคณิตศาสตรแ์ละนกัคณิตศาสตรศกึษาหลายทา่น ไดใ้หค้วามหมายไว ้เช่น 

อัง (Ang, 2009, p. 1) ใหค้วามหมายของการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็น
กระบวนการของการแทนหรอืการอธิบายปัญหาสถานการณจ์รงิใหอ้ยูใ่นรูปแบบทางคณิตศาสตร์
เพื่อคน้หาค าตอบของปัญหาหรอืเพิ่มความเขา้ใจของปัญหาใหดี้ขึน้ สอดคลอ้งกบักรอบหลกัสตูร
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คณิตศาสตรใ์นโรงเรียนของประเทศสิงคโปร ์ท่ีออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ (Dindyal, 2009, p. 
2) ท่ีกลา่วว่า การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการของการก าหนดและการปรบัปรุงตวั
แบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อใชแ้ทนและแกปั้ญหาโลกจรงิ ตลอดจนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรจ์ะ
ท าใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามหลากหลายของการแทนขอ้มูลและเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตรแ์ละ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา 

หลกัสตูรคณิตศาสตรแ์กนกลางของประเทศสหรฐัอเมริกา (National Governors 
Association Center for Best Practices and Council of Chief State School Offers (NGA 
Center and CCSSO), 2010, p. 72) ไดก้ลา่วเก่ียวกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็นสิ่งท่ี
เช่ือมโยงความรูค้ณิตศาสตรแ์ละสถิติในชัน้เรียนไปสู่ชีวิตประจ าวนั การท างาน และการท าการ
ตดัสินใจ และใหค้วามหมายของการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรว์่าเป็น กระบวนการเลือกและ
การใช้คณิตศาสตรแ์ละสถิติอย่างเหมาะสม เพื่อวิเคราะหส์ถานการณท์ี่ให้ข้อมูลจริง เพื่อ
ท าให้เข้าใจสถานการณไ์ด้ดีขึ้น และเพื่อประกอบการตัดสินใจ ขอ้มูลและความสมัพนัธ์ท่ี
เก่ียวกับวัตถุทางกายภาพ เศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ สังคมและสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถปรบัเปลี่ยนเป็นตัวแบบได้โดยเทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับหนังสือ GAIMME (Guidelines for Assessment & Instruction in Mathematical 
Modeling Education) ไดใ้หค้วามหมายของการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรว์า่เป็นกระบวนการซึ่ง
ใช้คณิตศาสตรใ์นการแทน การวิเคราะห์ การท านาย หรืออ่ืน  ๆ เก่ียวกับปรากฏการณ์จริง 
(Consortium for Mathematics and Its Applications & Society for Industrial and Applied 
Mathematics, 2016, p. 8)  

จากความหมายของการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ได้กล่าวมาขา้งต้น อาจ
กลา่วไดว้่าการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นกระบวนการในการน าเสนอหรืออธิบายสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนัใหอ้ยู่ในรูปของปัญหาทางคณิตศาสตร ์แลว้เลอืกใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ช่วยในการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์หลงัจากนัน้น า
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ปแปลความหมายให้เป็นค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

 
1.2 ประเภทของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

จิออรด์าโน และ เวียร  ์(F.R. Giordano & Weir, 1983, p. 32) ได้จ  าแนกตัวแบบ
ออกเป็น 4 ชนิด โดยแบ่งเป็นสองกลุม่ สองชนิดแรกเป็นตวัแบบท่ีมีโครงสรา้งเก่ียวกบัคณิตศาสตร์
ในรูปของสญัลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ตัวแบบท่ีสรา้งขึน้โดยอาศยัแนวคิดทางคณิตศาสตร์
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ภายใตเ้งื่อนไขและขอ้มูลของสถานการณจ์รงิ อีกชนิดหนึ่งเป็นตวัแบบท่ีไดจ้ากการเลือกจาก สตูร 
ฟังก์ชัน หรือสมการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แลว้ เช่น สมการเชิงเสน้ สมการก าลังสอง ฯลฯ ท่ีเหมาะกับ
สถานการณจ์รงิ สว่นกลุม่ท่ีเหลอืเป็นตวัแบบเชิงรูปธรรมท่ีสามารถน าไปสูผ่ลลพัธข์องสถานการณ์
จริงได้ ได้แก่ ตัวแบบท่ีเป็นการทดลองและตัวแบบท่ีอยู่ในรูปของสถานการณ์จ าลอง ดัง
ภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 การแบง่ชนิดของตวัแบบของจิออรด์าโนและเวียร  ์

 
เมสันและเดวิส  (Dindyal, 2009, p. 5,อ้างอิงจาก Manson; & Davis, 1991) ได้

จ  าแนกประเภทของตวัแบบออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้
1. ตัวแบบเชิงกายภาพ (Physical models) ตัวแบบเชิงกายภาพช่วยให้เห็น

ลกัษณะของวตัถุและสว่นแตกต่างกันของวตัถุมีลกัษณะอย่างไร การศึกษาตัวแบบเชิงกายภาพ
อาจจะท าไดแ้นวคิดท่ีดีเก่ียวกบัผลกระทบของวตัถตุน้แบบ 

2. ตัวแบบเชิงประจักษ์ (Empirical models) เป็นตัวแบบท่ีไดข้อ้มูลจากการวัด
และสมัผสักบัสถานการณจ์ าลอง ซึ่งมีความแตกตา่งจากตวัแบบเชิงทฤษฎี ตวัอยา่งเช่น การหาว่า
นกัเรยีนชายหรอืนกัเรยีนหญิงในชัน้เรยีนอนบุาลมีความยาวของช่วงมือเทา่กนัหรอืไม่ สถานการณ์
นีต้อ้งใชก้ารวดัช่วงมือของนกัเรยีนเพื่อใหไ้ดข้อ้มลู  

สถานการณจ์รงิหรอื
ปรากฏการณธ์รรมชาต ิ

น าเสนอในรูปแบบ 
หรอืมโนทศัน ์

ทางคณิตศาสตร ์

น าเสนอในรูปแบบ 
การจ าลองแบบ 

ของสถานการณต์า่ง ๆ 

การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

การเลอืกตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
จาก สตูร สมการหรอืฟังกช์นั 

การสรา้งการทดลอง 

การใชส้ถานการณจ์ าลอง 
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3. ตวัแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical models) เป็นตวัแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีท่ีมี
อยู่แลว้ ซึ่งไม่เป็นตัวแบบเชิงกายภาพหรือตัวแบบเชิงประจักษ์ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ระยะทาง ความเร็วและเวลา จะอยู่ในรูป ระยะทาง = ความเร็ว x เวลา ความสมัพันธ์ระหว่าง 
พืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยม ครึ่งหนึ่งของฐานและความสงู จะอยู่ในรูป พืน้ท่ี = ครึ่งหนึ่งของฐาน x 
ความสูง ตัวแบบนีจ้ะอยู่ในขั้นตอนของการสรา้งตัวแบบ ตัวแบบเชิงทฤษฎีหรือตัวแบบเชิง
สญัลกัษณจ์ะเช่ือมโยงสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์สมการหรอือสมการ เขา้ดว้ยกนั 

4. ตัวแบบเชิงเปรียบเทียบหรือตัวแบบสถานการณ์จ าลองทางคอมพิวเตอร ์              
(Analogic models or Computer simulation models) ตวัแบบเชิงเปรยีบเทียบเป็นตวัแบบท่ีอาจ
มองไดว้่าเป็นการขยายแนวคิดมาจากตวัแบบเชิงกายภาพ แต่จะถูกสรา้งมาจากการจ าลองทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น นกับินเรยีนรูเ้รื่องการบิน จากการจ าลองทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งท า
ใหน้กับินเรยีนรูเ้รื่องการบินในสถานการณต์า่ง ๆ ไดเ้สมือนจรงิ 

อัง (Ang, 2009, pp. 2-7) กล่าวว่า มีวิ ธี ท่ีแตกต่างกันในการสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์แต่ละวิธีให้ผลลัพธ์ของตัวแบบท่ีแตกต่างกัน และเป็นไปได้ท่ีจะใช้เทคนิคการ
แกปั้ญหาท่ีแตกตา่งกนัในกระบวนการหาค าตอบ องัไดแ้บง่ตวัแบบออกเป็นประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ตวัแบบเชิงประจักษ์ (Empirical models) ในการสรา้งตวัแบบเชิงประจักษ์มี
ลกัษณะหลกัก็คือการใชข้อ้มูล ในวิธีการนีข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาควรจะหาไดแ้ละใชใ้นการ
สรา้งตวัแบบ แนวคิดท่ีส  าคญัของการสรา้งตวัแบบชนิดนีคื้อการสรา้งความสมัพนัธ์ในรูปแบบของ
สตูรหรือสมการซึ่งสตูรหรอืสมการท่ีไดค้วรจะเหมาะสมกบัขอ้มูลใหม้ากท่ีสดุ ตวัแบบเชิงประจักษ์
เป็นวิธีการท่ีง่ายและสามารถถูกน าไปใชอ้ย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามวิธีการนีก็้มีขอ้จ ากัดในการ
ประยกุตใ์ช ้ขอ้เสยีท่ีส  าคญัของวิธีการนีคื้อความไม่แนน่อนของตวัแบบ เพราะตวัแบบนีถ้กูสรา้งมา
จากขอ้มูลท่ีจ ากัด ถา้ขอ้มูลอยู่นอกเหนือจากขอ้มลูท่ีก าหนด ตวัแบบจะยงัคงใชไ้ดห้รือไม่ ดงันัน้
ตวัแบบชนิดนีอ้าจจะไม่มีประโยชนส์  าหรบัการท านาย 

2. ตวัแบบจ าลอง (Simulation models) ตวัแบบชนิดนีส้ว่นใหญ่จะเก่ียวขอ้งกับ
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรห์รือเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อสรา้งสถานการณ์ภายใตเ้งื่อนไขท่ี
ก าหนด 

ธีรวฒัน ์นาคะบุตร (2546, น.3) ไดจ้  าแนกตวัแบบ ดงันี ้
1. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือตัวแบบนามธรรม 

(Abstract model) เป็นตวัแบบท่ีประกอบดว้ยสญัลกัษณ ์มกัอยู่ในรูปสมการ อสมการหรอืฟังกช์ัน
เชิงคณิตศาสตร ์  
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2. ตัวแบบรูปธรรม (Physical model) เป็นตัวแบบท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น 
แบบจ าลองอาคาร แบบหุน่จ าลองตา่ง ๆ  

3. ตัวแบบรูปภาพ (Visual model) เป็นตัวแบบลักษณะรูปภาพท่ีสามารถ
มองเห็นได ้เช่น กราฟ แผนท่ีแบบแปลน ลายแทง 

และไดจ้  าแนกตวัแบบเชิงคณิตศาสตรอ์อกตามลกัษณะได ้3 ลกัษณะ คือ 
1. จ าแนกตามกาลเวลา ซึ่งจ าแนกไดเ้ป็นตวัแบบสถิติกับตวัแบบพลวตั (Static 

and Dynamic) ตวัแบบสถิติ เป็นตวัแบบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับเวลา สว่นตวัแบบพลวตัเป็นตวัแบบท่ีมี
เวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ค าตอบของตวัแบบขึน้อยูก่บัช่วงเวลา 

2. จ าแนกตามความแน่นอน ซึ่งจ าแนกเป็น ตัวแบบแน่นอนกับตัวแบบความ
น่าจะเป็น (Deterministic and Probabilistic) ตัวแบบแน่นอน เป็นตัวแบบท่ีมีข้อมูลน าเข้าท่ี
แน่นอนซึ่งท าใหค้  าตอบของตัวแบบมีผลท่ีแน่นอน ส่วนตัวแบบความน่าจะเป็น เป็นตัวแบบท่ี
ขอ้มลูน าเขา้อยา่งนอ้ย 1 ตวั อยูใ่นรูปตวัแปรสุม่ซึ่งค าตอบของตวัแบบจะไดใ้นเชิงการคาดคะเน 

3. จ าแนกตามความต่อเน่ือง ซึ่งจ าแนกไดเ้ป็น ตัวแบบต่อเน่ืองกับตัวแบบไม่
ต่อเน่ือง (Continuous and Discrete) ตัวแบบต่อเน่ืองเป็นตัวแบบท่ีมีข้อมูลน าเข้าต่อเน่ือง
ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดบัน า้ สว่นตวัแบบไม่ตอ่เน่ืองเป็นตวัแบบท่ีมีขอ้มลูน าเขา้
ไม่ต่อเน่ือง เช่น จ านวนลกูคา้ท่ีมาใชบ้รกิารของธนาคาร จะเปลี่ยนแปลงเม่ือมีลกูคา้เขา้หรือออก
จากธนาคารเทา่นัน้ 

งานวิจยันีจ้ะใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นเชิงทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาสาระเรื่อง 
อตัราสว่น สดัสว่น และรอ้ยละ พืน้ท่ีและปรมิาตร และค่าสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหมี้
ความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระในวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั 

 
1.3 กระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

เมเยอร ์(Meyer, 1985, p. 2) แบง่กระบวนการของการศึกษาสถานการณจ์รงิโดยใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การพฒันาเพื่อใหไ้ดต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
1.1 เริ่มดว้ยการถามค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีสนใจในสถานการณ์จริง 

ค าถามดังกล่าวนีถ้้ายังไม่ชัดเจนควรท าให้ชัดเจน ถ้ากวา้งเกินไปควรแบ่งให้แคบลงแต่ต้อง
สามารถหาค าตอบได ้
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1.2 ระบุองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหา ได้แก่ ปริมาณต่าง ๆ 
ตลอดจนความสมัพนัธท์ัง้ท่ีส  าคญัและไม่ส  าคญั 

1.3 ใหนิ้ยามในเชิงคณิตศาสตร ์โดยการแทนปริมาณท่ีส  าคัญดว้ยตัวแปร 
ฟังกช์ัน รูปเรขาคณิต ฯลฯ ท่ีเหมาะสม และแทนความสมัพนัธด์ว้ยสมการ อสมการ หรือขอ้ตกลง
เชิงคณิตศาสตรอ่ื์น ๆ ท่ีเหมาะสม 

2. การจัดการเชิงคณิตศาสตร ์นอ้ยครัง้มากท่ีสถานการณ์จริงท่ีเราน ามาศึกษา
จะให้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์าโดยตรง ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรจ์ึงตอ้งมีการลงมือท าคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ การค านวณ การแกส้มการ การพิสจูนท์ฤษฎี
บท ฯลฯ  

3. การประเมินผล มีหลายสิ่งท่ีสามารถใชต้ดัสนิวา่ตวัแบบท่ีพฒันาขึน้มานัน้เป็น
ตวัแบบท่ีดีหรือไม่ (ถา้ผลลพัธไ์ม่ถูกตอ้งเพียงพอหรอืตวัแบบนัน้มีวิธีพฒันาวิธีอ่ืนท่ีสัน้กว่าก็ควรท่ี
จะทดลองวิธีท่ีสัน้กว่านัน้) มีความเป็นไปไดท่ี้ความผิดพลาดจะเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการจัดการ
เชิงคณิตศาสตร ์หรืออาจเป็นไปไดอี้กเช่นกันท่ีปริมาณหรือความสมัพันธ์ท่ีคิดว่าไม่ส  าคัญอาจ
กลายเป็นสิ่งท่ีส  าคญัเกินกวา่ท่ีเราคิดก็ได ้

ดงันัน้ กระบวนการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์จึงมี
ลกัษณะของการท าซ  า้เป็นวงจร ดงัภาพประกอบดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 การพฒันาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นลกัษณะการท าซ  า้เป็นวงจรของเมเยอร ์
 

โลวิทท ์(Lovitt, 1991, p. 2) กล่าวถึงการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรว์า่สามารถบอกลกัษณะไดจ้ากสิ่งท่ีส  าคญั 2 ประการ 

1.  กระบวนการจะเริ่มตน้และสิน้สดุท่ีสถานการณจ์รงิ 
2.  กระบวนการมีลกัษณะเป็นวงจร 

  

การพฒันาเพื่อใหไ้ดต้วัแบบ 
Formulation 

 

การจดัการเชิงคณิตศาสตร ์
Mathematical Manipulation 
 

การประเมินตวัแบบ 
Evaluation 

 

เริ่มตน้ 
Start 

พอใจหรอืไม ่
Satisfied 

หยดุ 
Stop 

 
No 

 

ไม่
พอใจ 

พอใจ 
 Yes 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร  ์ตามแนวคิด
ของ โลวิทท ์

 
สเวทซ์และฮารท์เลอร์ (Swetz & Hartzler, 1991, pp. 1-3) กล่าวว่า การศึกษา

สถานการณ์จริงโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ (มีกฎเกณฑ์/ แบบ
แผน) ใช้ทักษะหลายด้านและเป็นกิจกรรมท่ีใช้สติปัญญาระดับสูงในการแปลความหมาย 
วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์ โดยกระบวนการของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นการผสมผสานของ
ขัน้ตอนหลกั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสงัเกตสถานการณจ์ริงท่ีจะท าการศึกษา เพื่อหาสถานการณท่ี์เป็นปัญหา
หรือพฤติกรรมเฉพาะท่ีสนใจจากสถานการณ์จริงนั้น และหาองค์ประกอบท่ีส  าคัญ (ตัวแปร/ 
พารามิเตอร)์ ซึ่งจะมีผลกระทบตอ่สถานการณท่ี์เป็นปัญหาหรอืพฤติกรรมเฉพาะท่ีสนใจนัน้ 

2. ท าการคาดเดาความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ จากนัน้จึงแปลความหมาย
ของความสัมพันธ์เหล่านั้นออกมาในเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อน าไปสู่ตัวแบบของสถานการณ์ท่ี
ท าการศกึษา 

3. หาขอ้สรุปจากตวัแบบโดยใชก้ารประยุกต ์การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัคณิตศาสตรท่ี์
เหมาะสม 

4. แปลความหมายของขอ้สรุปท่ีไดอ้อกมาในบริบทของสถานการณ์จริงท่ีอยู่
ภายใตก้ารศกึษาพรอ้มทัง้เสนอออกเป็นภาพสรุป  

5. การทดสอบและขดัเกลา เป็นขัน้ตอนท่ีสามารถเพิ่มเขา้ไปในกระบวนการนีไ้ด ้
ถา้ภาพสรุปยังใช้ไม่ไดห้รือไม่มีเหตุผลเพียงพอ การขดัเกลาตัวแบบ อาจท าไดโ้ดยการกลบั ไป
ส ารวจองคป์ระกอบของตวัแบบแลว้ท าการปรบัตวัแบบ และถา้มีความจ าเป็นก็เป็นไปไดท่ี้จะท า
การแกไ้ขสตูรของตวัแบบใหม่ 

สถานการณจ์รงิ 
Real World 

ผลลพัธจ์รงิ 
Real Solution 

โลกของคณิตศาสตร ์
World of Mathematics 

ผลลพัธท์างคณิตศาสตร ์
Mathematics Solution 
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สเวทซแ์ละฮารท์เลอรไ์ดแ้สดงขัน้ตอนจากขอ้งขา้งตน้ดว้ยภาพประกอบ ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร  ์ตามแนวคิด
ของ สเวทซแ์ละฮารท์เลอร ์

 
ดอสซี่  (Dossey, 1996, pp. 232-238) ได้น  าเสนอกระบวนการของการศึกษา

สถานการณจ์ริงโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งจ ากัดขอบเขตของตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์จะ
ใชอ้ธิบายสถานการณจ์ริงไวท่ี้ฟังกช์นัโพลิโนเมียล ฟังกช์ันลอการิทมึ และฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชียล 
ดอสซี่ได้แบ่งขั้นตอนของการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรอ์อกเป็น             
4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ระบุปัญหา 
2. สรา้งสมมติฐาน  

2.1 ระบุหรอืจ าแนกตวัแปรท่ีเป็นไปไดเ้พื่ออธิบายแบบรูปท่ีสงัเกตเห็น 
2.2 ก าหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร (ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร)์ 

 3.  พฒันาความสมัพนัธเ์ชิงฟังกช์นั (ถา้เป็นไปได)้ ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
และพฒันาเลขชีก้  าลงัท่ีมีผลตอ่ตวัแปร (ถา้จ าเป็น) 

 4. การตรวจสอบตวัแบบ เพื่อพิจารณาวา่ 
4.1 ตวัแบบนัน้บรรยายถึงสถานการณจ์รงิท่ีศกึษาไดต้รงประเด็นหรอืไม่ 
4.2 ตวัแบบนัน้มีความสมเหตสุมผลหรอืไม่ 
4.3 การท านายของตวัแบบนัน้ไปกนัไดก้บัขอ้มลูจรงิหรอืไม่ 

สถานการณจ์รงิ 
RealWorldPhenomenon 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
Mathematical Model 

ขอ้สรุป / การท านาย 
Conclusion / Prediction 

ขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตร ์
MathematicsConclusion 

ประยกุต ์   Application Analysis   วิเคราะห ์ทดสอบและขดัเกลาตวัแบบ 
Testing and Refinement 

 

สงัเกต 
Observation 

 

แปลความหมาย 
Interpretation 
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จิออร์ดาโน เวียร ์ และฟอกซ์  (Frank R. Giordano et al., 2003, pp. 52-54) ได้
กลา่วถึงกระบวนการของการศึกษาสถานการณ์จรงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ประกอบดว้ย
ขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ 

1. สงัเกตลกัษณะเฉพาะบางอย่างของสถานการณ์จริงท่ีท าการศึกษาและระบุ
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งตามปกติเราจะไม่สามารถระบุองคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดห้มดดงันัน้ขอ้คาดเดาหรอืตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ได ้จึงอาจไดม้าโดยการตดัองคป์ระกอบบาง
ตวัออก 

2. สรา้งขอ้งคาดเดาหรอืตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
องคป์ระกอบ 

3. หาขอ้สรุปของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
4. แปลความหมายของขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตร ์ในเทอมของสถานการณจ์รงิ 

กระบวนการการศึกษาสถานการณ์จรงิโดยใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นระบบปิด
แสดงดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 กระบวนการการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร  ์

ตามแนวคิดของ จิออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ ์
 
จากแผนภาพขา้งตน้สามารถอธิบายไดด้งันี ้  

1. ท าการรวบรวมขอ้มลูใหเ้พียงพอท่ีจะพฒันาใหไ้ดต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2. ท าการวิเคราะหต์วัแบบเพื่อหาขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตร ์

ขอ้มลูสถานการณจ์รงิ 
Real World Data 

ตวัแบบ 
Model 

การท านาย / การอธิบาย      
สถานการณจ์รงิ 

Real-World Explanations                           
or Prediction 

ขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตร ์
Mathematics Conclusion 

Verification   การตรวจสอบ Analysis   วิเคราะห ์

การท าใหเ้ขา้ใจงา่ย 
Simplification 

 

การแปลความหมาย 
Interpretation 
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3. แปลความหมายของตวัแบบและสรา้งค าท านายหรอืใหค้  าอธิบาย 
4. ทดสอบขอ้สรุปของสถานการณจ์รงิเปรยีบเทียบกบัการสงัเกตและขอ้มลูใหม่ 

ภายหลังการทดสอบ ถ้าพบว่ามีความจ าเป็นต้องกลับไปปรบัปรุงตัวแบบ เพื่อ
พฒันาการท านายของตัวแบบ หรือเพื่อพัฒนาการอธิบายถึงความสามารถของตัวแบบ หรือใน
บางครัง้อาจจะพบว่าตวัแบบนัน้ยงัไม่เหมาะสมกบัสถานการณจ์ริง ท าให้จ  าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง
ตวัแบบใหม่ 

จากกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณจ์ริง พอสรุปได้
ว่าเป็นเป็นกระบวนการท่ีตอ้งการค าตอบของปัญหาสถานการณ์จริง โดยใชค้ณิตศาสตรม์าเป็น
เครื่องมือ กระบวนการดงักลา่วจะเริ่มจากสถานการณจ์รงิและจบท่ีสถานการณจ์รงิ และมีลกัษณะ
เป็นวงจร  

การวิจัยครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับ
ปริญญาตรี กระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์จะใช้ในการวิจัยนี ้จะดัดแปลงมาจาก
กระบวนการการศึกษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของ จิโออรด์าโน 
เวียร ์และฟอกซ ์

 
ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการใช้
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

2.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้กึษาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนตามโครงสรา้งของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก
กระทรวงศกึษาธิการ ซึ่งประกอบดว้ยรายละเอียด พอสรุปได ้ดงันี ้

ความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสรา้งความเป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ มีความรอบรู ้รูก้วา้ง เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สงัคมศิลปวฒันธรรมและ
ธรรมชาติ ใสใ่จตอ่ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คณุธรรม พรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนมนษุย ์และเป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่ของสงัคมไทยและสงัคม
โลก 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลการเรียนรูข้องหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีผลการเรียนรู ้8 ดา้น สอดคลอ้งตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ระดบัปรญิญาตร ีดงันี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตบนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความรู ้ความเขา้ใจ ในความหมายและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนของหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถประยุกตใ์ชเ้พื่อน าไปสูก่ารพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผูอ่ื้น สามารถแสดงออก 
ซึ่งพฤติกรรมทางดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และความพอเพียง เป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยสามารถอธิบายถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของไทย โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวฒันธรรม การใชภ้าษา การ
แต่งกาย และกรยิามารยาทอนัดีงาม รวมทัง้คุณธรรม ความกตญัญูกตเวที มีความภาคภูมิใจใน
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ตอ้งการอนรุกัษแ์ละสบืทอดใหค้งอยูส่บืไป 

3. มีความรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง มีโลกทศันก์วา้งไกล เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผูอ่ื้น สงัคมศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับท่ีมา แนวคิด
และองคค์วามรูข้องศาสตรห์ลกัสากลอนัน าไปสูค่วามเขา้ใจในตนเอง มนษุยใ์นฐานะปัจเจกสงัคม
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลกและจักรวาล เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินชีวิต
อย่างรูเ้ท่าทันสรา้งสรรคส์ิ่งท่ีดีงาม และรกัษาไวอ้ย่างรูคุ้ณค่า และมีวิสยัทัศน ์เคารพและเห็น
คุณค่าของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งสามารถอยู่รว่มกันไดอ้ย่าง
สอดคลอ้ง เม่ืออยูใ่นสภาวะแหง่ดลุยภาพท่ียอมรบัไดข้องหุน้สว่นนัน้ ๆ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรูต้ลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ทักษะส าคัญของการเรียนรูต้ลอดชีวิต คือ ความสามารถในการประเมินตนเอง และก าหนด
เปา้หมายท่ีตอ้งการพฒันา ซึ่งอาจเป็นการเรยีนเพื่อรู ้เรยีนเพื่อท าได ้เรยีนเพื่ออยู่รว่มกับบุคคลอ่ืน
และเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเอง ทัง้รา่งกาย จิตใจ ความเฉลียวฉลาด ความอ่อนไว ความมีสนุทรียะ
และมิติทางจิตวิญญาณ (Learning to be) ส่วนความสามารถท่ีจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย คือ 
ทกัษะการวางแผนและด าเนินการแสวงหาขอ้มูล ความรู ้จากแหลง่และวิธีการท่ีหลากหลาย ทัง้ใน
และนอกระบบสถาบนัการศกึษา 

5. มีทกัษะการคิดแบบองคร์วม 
5.1 สามารถคิดเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องสิ่งตา่ง ๆ ในเชิงเหตผุล รวมทัง้

เช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบตา่ง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรอบดา้นและมีประสทิธิภาพ 
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5.2 สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาท่ีเหมาะสม ต่อประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ 
ไม่ว่า จะดว้ยการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์แสดงการประเมินขอ้มูล เพื่อชีใ้หเ้ห็นความน่าเช่ือถือ 
และใหข้อ้สรุปอนัจะน าไปสูก่ารตดัสนิใจที่ถูกตอ้งเหมาะสม 

5.3 สามารถศึกษาปัญหาท่ีมีความซับซ้อน และสามารถให้แนวทาง
แกปั้ญหาท่ีสรา้งสรรคไ์ด ้

5.4 สามารถใช้ทกัษะการคิดพัฒนาใหเ้กิดเป็นปัญญา โดยมีล  าดับการ
คิดจาก Discerning (Cognitive) สู่ Respecting (Affective) สู่ Engaging (Active) และท่ีสุดคือ 
Transforming (Reflective) ผลของการคิด คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคณุค่าของสงัคมไทยและ
สงัคมโลก 

6.1 การมีจิตอาสา คือ การมีความเอาใจใส่ กระตือรือรน้ท่ีจะเขา้มามี
สว่นร่วมในการพัฒนา/แก้ปัญหาสว่นรวม/ชุมชน/สงัคม ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท าท่ีมุ่ง
ประโยชนส์ขุแก่ผูอ่ื้น บนพืน้ฐานของความตัง้ใจดี เจตนาดี และเป็นไปตามความสมัครใจของตน 
โดยไม่มีการบงัคบั 

6.2 ส านึกสาธารณะ หมายถึง การท่ีบุคคลตระหนกัถึงความส าคญัและ
เห็นคุณค่าของการแบ่งปันดูแลเอาใจใส ่รกัษาสมบติัต่าง ๆ ท่ีเป็นของสว่นรวม และไม่น ามาเป็น
ของสว่นตน 

6.3 การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก คือ การท่ี
บุคคลสามารถเป็นท่ีพึ่งของตนเอง และของสงัคมไทยและสงัคมโลก ไดใ้ฝ่รู ้มีวิสยัทศันก์วา้งไกล 
เขา้ใจและยอมรบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมและวิทยาการต่าง  ๆ พรอ้มปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสงัคม ณ เวลานัน้ดว้ย 

6.4 มีความกลา้หาญบนพืน้ฐานคณุธรรม ความรบัผิดชอบ รวมทัง้เขา้ใจ
ยอมรบัและตระหนกัในคณุคา่และความเทา่เทียมในศกัด์ิศรขีองความเป็นมนษุย ์และวฒันธรรมท่ี
แตกตา่งพรอ้มปฏิบติัตอ่กนัดว้ยความเคารพยติุธรรมและเสมอภาค 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทนัสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารเทศในการ
พฒันาปัญญาความรูด้า้นต่าง ๆ และเพื่อการสื่อสารไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ สบืคน้ขอ้มลู คดักรอง 
รวบรวมวิเคราะห ์และน าเสนอขอ้คน้พบไดอ้ยา่งเหมาะสมและซื่อสตัย  ์
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8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ในการพดู การฟัง การอ่าน การเขียนและเลอืกใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม
ส าหรบักลุม่บุคคลท่ีแตกตา่งกนัได ้

การจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
การจดัการเรยีนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป สามารถด าเนินการในลกัษณะใด 

ๆ ท่ีน าไปสู่ผลการเรียนรู ้8 ด้าน ของหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ทั้งนี ้ ให้ครอบคลุมสาระด้าน
สงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์และภาษา ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคข์องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก จะช่วยให้

นกัศึกษามีคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคต์ามวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอุดมศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดงันี ้

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในความหมาย และแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนของปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกตใ์ชเ้พื่อน าไปสูก่ารพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อ่ืน สามารถ
แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมทางดา้นคณุธรรมจรยิธรรมและความพอเพียงเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้

2. สามารถอธิบายถึงคุณคา่และความส าคญัของเอกลกัษณท่ี์ดีงามของไทย 
ศิลปวัฒนธรรม การใชภ้าษา การแต่งกาย และกิริยามารยาทอันดีงาม รวมทัง้คุณธรรม ความ
กตญัญกูตเวที มีความภมิูใจในภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ตอ้งการอนรุกัษแ์ละสบืทอดใหค้งอยูส่บืไป 

3. มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมา แนวคิด และองคค์วามรู ้อนัน าไปสูค่วาม
เขา้ใจในตนเอง สงัคมศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ สามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง เม่ืออยู่
ในสภาวะแหง่ดลุยภาพท่ียอมรบัไดข้องหุน้สว่นนัน้ ๆ 

4. มีทักษะส าคัญของการเรียนรูต้ลอดชีวิต สามารถในการประเมินตนเอง
และก าหนดเปา้หมายท่ีตอ้งการพฒันา ทัง้รา่งกาย จิตใจ ความมีสนุทรยีะ และมิติทางจิตวิญญาณ 
ทกัษะการวางแผนและด าเนินการแสวงหาขอ้มูล ความรู ้จากแหล่งและวิธีการท่ีพัฒนาตนเอง
อยา่งตอ่เน่ือง 

5. มีทักษะการคิดแบบองคร์วม สามารถคิดเช่ือมโยงความสมัพันธ์ของสิ่ง
ตา่ง ๆ ในเชิงเหตุผล เพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรอบดา้นและมีประสิทธิภาพ เลอืกวิธีคิดพิจารณาท่ี
เหมาะสมต่อการน าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้องเหมาะสม และสามารถใหแ้นวทางแก้ปัญหาท่ี
สรา้งสรรค ์ไดมี้ล  าดบัการคิดน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงตนเอง  

6. มีจิตอาสา แสดงออกในรูปของการกระท าท่ีมุ่งประโยชน์สุขแก่ผูอ่ื้นบน
พืน้ฐานของความตัง้ใจดี เจตนาดี และเป็นไปตามความสมัครใจของตน โดยไม่มีการบงัคบั ส  านึก
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สาธารณะเห็นคณุคา่ของการดแูลรกัษาสมบติัตา่ง ๆ ท่ีเป็นของสว่นรวมการเป็นพลเมืองท่ีมีคณุค่า 
สามารถเป็นท่ีพึ่งของตนเองและของสงัคมไทยและสงัคมโลกได ้ใฝ่รู ้มีวิสยัทศันก์วา้งไกล เขา้ใจ 
และตระหนกัในคณุคา่และความเทา่เทียมในศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุยแ์ละวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
พรอ้มปฏิบติัตอ่กนัดว้ยความเคารพ ยติุธรรม และเสมอภาคอยา่งเหมาะสม 

7. สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาปัญญา ความรูด้า้นต่าง ๆ 
และเพื่อการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ สบืคน้ขอ้มูล คดักรอง รวบรวม วิเคราะห ์และน าเสนอ
ขอ้คน้พบไดอ้ยา่งเหมาะสมและซื่อสตัย ์

8. สามารถสื่อสารไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้ในการพดู การฟัง การอ่าน การ
เขียนและเลอืกใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม ส  าหรบักลุม่บุคคลท่ีแตกตา่งกนัได  ้

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ประกอบกลุ่มวิชาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์กลุม่ภาษา กลุม่วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์และกลุม่บูรณาการ  
รายวิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิติในชีวิตประจ าวัน (Mathematics and Statistics in Daily Life) 
เป็นรายวิชาซึ่งอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์มีค าอธิบายรายวิชา : การประยุกต์
คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพื่อใช้กับชีวิตประจ าวัน การวัดและหน่วยการวัด พื ้นท่ี และปริมาตร 
อตัราสว่น สดัสว่นและรอ้ยละ คณิตศาสตรก์ารเงินเบือ้งตน้ การใชส้ถิติส  าหรบัอธิบายเหตุและผล
ของปรากฏการณต์่างๆ การอธิบายปรากฏการณท่ี์ไม่แน่นอนดว้ยความนา่จะเป็น ระเบียบวิธีสถิติ
พืน้ฐาน การใชซ้อฟทแ์วรป์ระยุกตส์  าหรบัวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูสรุป
ท่ีไดจ้ากระเบียบวิธีทางสถิติ 

ในการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยจะใช้เนือ้หาสาระทางคณิตศาสตร ์เรื่อง อัตราส่วน สดัสว่น
และรอ้ยละ พืน้ท่ีและปรมิาตร และคา่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้ม มาเป็นขอบเขตในการคน้หา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เพื่ อน ามาสรา้งกิจกรรมการเรียนกา รสอนเพื่ อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
 

2.2 กระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นช้ันเรียน 
ในการเรียนการสอน กระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรมี์สว่นส  าคญัต่อผูเ้รียน

อย่างมากเพราะจะท าให้มีความซาบซึง้ในเนือ้หาสาระท่ีศึกษา และมองเห็นการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตรใ์นสถานการณต์า่ง ๆ ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวบกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้
เรยีน ของนกัการศกึษา ดงันี ้
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สถานการณจ์รงิ                    
(Real World) 

ตวัแบบจรงิ                     
(Real Model) 

ขอ้สรุป                     
(Conclusion) 

ตวัแบบในชัน้เรยีน                    
(Classroom Model) 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์                   
(Mathematical Model) 

ท าใหเ้ป็นค าพดูและท าใหง้า่ยขึน้
(Verbalize and Simplify) 

ทดสอบและใช ้
(Test and Use) 

ทดสอบและใช ้
(Test and Use) 

ทดสอบและใช ้
(Test and Use) 

ใชค้ณิตศาสตร ์เช่น       
การอนมุาน,  
การวิเคราะห,์  
การแกปั้ญหา 

(Apply Mathematics) 

ท าใหง้า่ยกวา่เดิมและจดัใหม ่
(Simplify Further and Reset) 

แทนขอ้ความดว้ยสญัลกัษณต์า่ง ๆ 
(Replace Word with Symbols) 

มากิและเคอร ์จูเนียร  ์(Maki & Kerr, 1979, pp. 1-7) ได้แบ่งกระบวนการศึกษา
สถานการณ์จริงโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรส์  าหรบัใช้ในชั้นเรียน ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดัง
ภาพประกอบ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7  กระบวนการการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ส  าหรบัใช้
ในชัน้เรยีนตามแนวคิดของ มากิและเคอร ์จูเนียร ์

 
จากแผนภาพกระบวนการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการศึกษาสถานการณ์จริง

ของมากิและเคอร ์จูเนียร ์ประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน แต่ในกรณีส  าหรบัการน ามาใชใ้นชั้น
เรยีนจะเพิ่มขัน้ตอนขึน้อีกหนึ่งขัน้ตอน คือ ตวัแบบในชัน้เรยีน เป็นขัน้ตอนตอ่จากตวัแบบจรงิ โดย
ตวัแบบจรงิจะถกูท าใหง้า่ยยิ่งขึน้เพื่อใหน้่าสนใจส  าหรบันกัเรยีนและนกัเรยีนสามารถเขา้ใจไดดี้ขึน้ 
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ดอสซี่ (Dossey, 1996, pp. 275-276) กลา่วถึงการศกึษาสถานการณจ์ริงโดยใชต้วั
แบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียน โดยดอสซี่กล่าวว่าการศึกษาเรื่องดังกล่าวในชั้นเรียนนัน้โดย
สว่นมากตอ้งเป็นสถานการณง์่าย ๆ ท่ีไม่ซบัซอ้น ตอ้งการใหมี้การสิน้สดุของผลลพัธ์ท่ีชัดเจนหรือ
การประมาณท่ีสมเหตุสมผลอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดอสซี่ยงัไดก้ลา่วอีกวา่แมใ้นการเรียนการสอนจะมี
การอภิปรายของนกัเรยีนคอ่นขา้งนอ้ยแตห่ากนกัเรยีนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีความกระตือรอืรน้ในการ
ท ากิจกรรมแลว้ก็สามารถถือไดว้า่ นกัเรียนไดท้  าคณิตศาสตรแ์ลว้ กระบวนการท่ีดอสซี่น  าเสนอมี 5 
ขัน้ตอน คือ 

1. การท าใหส้ถานการณปั์ญหางา่ยขึน้ 
2. การใช้ความรูเ้ก่ียวกับคณิตศาสตรม์าสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง

สถานการณปั์ญหา 
3. การเปลี่ยนรูปจากตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปสูค่  าตอบของสถานการณปั์ญหา 
4. การแปลความหมายของค าตอบไปยงัสถานการณปั์ญหา 
5. การตรวจสอบวา่ค าตอบมีความสมเหตสุมผลและใชไ้ดก้บัสถานการณปั์ญหา

เริ่มตน้ 
ดอสซี่ ได้เสนอกระบวนการของการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใช้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรท่ี์เป็นพลวตัร ดงัภาพประกอบ ตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 8 กระบวนการการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ส  าหรบัใน
ชัน้เรยีนตามแนวคิดของ ดอสซี่ 

 
จากภาพประกอบขา้งตน้สามเหลี่ยมของขัน้ตอนตัง้แตข่ัน้ตอนท่ี 2 ถึงขัน้ตอนท่ี 4 ถือ

ว่าเป็นสิ่งท่ีส  าคญั การใชค้วามรูเ้ก่ียวกับคณิตศาสตรเ์พื่อหาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เหมาะสม 
การเปลี่ยนรูปจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปสู่ค  าตอบของสถานการณ์ปัญหา  และการแปล
ความหมายของค าตอบ ทัง้ 3 ขัน้ตอนนี ้อาจจ าเป็นหรอืตอ้งการการท าซ  า้หลาย ๆ ครัง้ จนกว่าตวั
แบบเชิงคณิตศาสตรจ์ะอยูใ่นระดบัท่ีสามารถน ามาตดัสนิสถานการณจ์รงิไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

คอมเบอร ์(Comber, 1999, p. 1) ไดน้  าเสนอกระบวนการของการศกึษาสถานการณ์
จรงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 4 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

สถานการณปั์ญหาใน
สถานการณจ์รงิ                 

Real-World                 
Problem Situation 

ตัง้ปัญหา                 
Problem                 

Formulation 

ค าตอบท่ีไดจ้ากตวัแบบ                                  
Solution Within the Model 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์                                
Mathematical Model 

3  
การเปลี่ยนรูป

Transformation 

4  การแปลความหมาย
Interpretation                                   

(การท าซ  า้ ขัน้ 2-4) 

5  
การรบัรองวา่ใชไ้ด ้

Validation 

1  
ท าใหง้า่ย

Simplification 

2  
ท าใหอ้ยูใ่นรูป
คณิตศาสตร ์

Mathematization 

สภาพจรงิ                                 
Real 

นามธรรม
Abstract 
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ภาพประกอบ 9 กระบวนการการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ส  าหรบัใช้
ในชัน้เรยีนตามแนวคิดของ คอมเบอร ์

 
จากขั้นตอนหลักขา้งต้น คอมเบอร ์น ามาใส่รายละเอียด จนได้กระบวนการของ

การศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรส์  าหรบัใชใ้นชัน้เรยีน ดงันี ้
1. ท าการศกึษาสถานการณจ์รงิ 
2. พยายามเดาตวัแปร 
3. พฒันาขึน้เป็นตวัแบบอยา่งงา่ย ๆ โดยการ  

3.1 สรา้งสมมติฐาน  
3.2 สมมติขอ้มลู 
3.3 สรา้งสมการ 

4. พยายามหา “ผลลพัธเ์ชิงคณิตศาสตร”์ จากตวัแบบท่ีพฒันาขึน้โดย 
4.1 การแกส้มการ 
4.2 เขียนกราฟ 

5. แปลความหมายของผลลพัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์โดยการตอบค าถาม 
5.1 ความหมายของผลลพัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
5.2 กราฟบอกอะไรกบัเราบา้งเก่ียวกบัสถานการณจ์รงิ 

6. เปรยีบเทียบขอ้สรุปกบัสถานการณจ์รงิ โดยการตอบค าถาม 
6.1 ขอ้สรุปนัน้มีเหตผุลหรอืไม่ 
6.2 ขอ้สรุปนัน้เป็นจรงิหรอืไม่ 
6.3 สมมติฐานอะไรที่ท  าใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ช่นนัน้ 
6.4 สมมติฐานนัน้สมเหตสุมผลหรอืไม่ 

สถานการณจ์รงิ 
(Real World) 

ขอ้สรุป 
(Conclusion) 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
(Mathematical Model) 

ผลลพัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
(Mathematical Solution) 

Comparison       เปรยีบเทียบ Solve/analysis       แกปั้ญหา/วิเคราะห ์

แทนดว้ย 
Presentation 

แปลความหมาย 
Interpretation  
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โดยการใชก้ระบวนการขา้งตน้ คอมเบอรก์ลา่วว่าตัวแบบแรก ๆ อาจยงัไม่เป็นจริง
มากนกั แต่ก็จะช่วยใหน้กัเรยีนมีความเขา้ใจกระบวนทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับสถานการณ์
จรงินัน้มากขึน้ รวมทัง้เห็นว่าตวัแปรทัง้หลายสมัพนัธก์ันอยา่งไร และตวัแปรใดบา้งท่ีเป็นตวัแปรท่ี
ส  าคญัท่ีสดุ จากนัน้ พยายามแกไ้ขและแปลความหมายของผลลพัธท่ี์ได ้นกัเรยีนจะสามารถสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์อยูใ่นรูปทั่วไปและมีความเป็นไปไดจ้รงิเพิ่มขึน้อยา่งชา้ ๆ 

หนงัสอืประจ าปีของสภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งของสหรฐัอเมรกิา (National Council of 
Teachers of Mathematic, 2016, pp. 266-267) ได้แสดงแผนภาพกระบวนการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรข์องกรอบหลักสูตรคณิตศาสตรแ์กนกลางของประเทศสหรฐัอเมริกา (CCSSM) 
เพื่อใหค้รูไดอ้อกแบบการเรยีนการสอนเก่ียวกบัการแกปั้ญหาดงัภาพประกอบ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 กระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องหลกัสตูรแกนกลาง CCSSM ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (NGA Center and CCSSO 2010, p.72 อา้งจาก Annual Perspectives 

in Mathematics Education, NCTM 2010: 266) 
 

และไดน้  าเสนอกระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ดังภาพประกอบ 11 และ
ภาพประกอบ12 โดยภาพประกอบ 12 เป็นการผนวกเอากระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
จากภาพประกอบ10 และภาพประกอบ 11 เขา้ดว้ยกนั 

 
 
 

ปัญหา 
(Problem

) 

 รายงาน
(Report) 

ก าหนดสตูร 
(Formulate) 

สมเหตสุมผล 
(Validate) 

ค านวณ              
(Compute) 

อธิบาย                 
(Interpret) 
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ภาพประกอบ 11 กระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์Getting Started, Getting Solutions 
(Bill et al. 2014, p.6 อา้งจาก Annual Perspectives in Mathematics Education, NCTM 

2010: 267) 
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ภาพประกอบ 12 การผนวกกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องหลกัสตูรแกนกลาง 
CCSSM ของประเทศสหรฐัอเมรกิา และกระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์Getting 

Started, Getting Solution (Annual Perspectives in Mathematics Education, NCTM 2010: 
267) 

 
สรุสาล ผาสขุ (2546, น.5-6) ไดน้  าเสนอกระบวนการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์น

ชัน้เรยีน ประกอบดว้ยขัน้ตอนตา่ง ๆ เป็นวงจร 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.  การท าความเขา้ใจสถานการณจ์รงิ 
2.  การเช่ือมโยงสถานการณจ์รงิไปสูต่วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
3.  การหาขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
4.  การทดสอบและขดัเกลาตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
5.  การเช่ือมโยงขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตรไ์ปสูส่ถานการณจ์ริง 

ซึ่งกระบวนการของการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชั้น
เรยีนขา้งตน้ แสดงไดด้งัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 13 กระบวนการการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ส  าหรบัใน
ชัน้เรยีนตามแนวคิดของ สรุสาล ผาสขุ 

 
ในการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยใชด้ดัแปลงแนวคิดกระบวนการการศึกษาสถานการณจ์รงิโดยใช้

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง จิโออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ ์และกระบวนการการศกึษาสถานการณ์
จริงโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรส์  าหรบัในชั้นเรียนตามแนวคิดของสุรสาล ผาสุข มาสรา้ง
ขัน้ตอนของกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ 

1. ขัน้ท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั (Understanding a daily life 
situation) 

2. ขัน้ปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
(Applying the daily life situation to the mathematical problem) 

3. ขัน้ใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Adapting 
and applying a mathematical model to solve the mathematical problem) 

4. ขัน้แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั (Interpreting the answer to daily life situation) 

 

สถานการณจ์รงิ                     
(Real World) 

การแปลความหมาย  
(Interpretation)       

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
(Mathematical Model) 

ฟังกช์นั , กราฟ 

 

การทดสอบขดัเกลา                    
(Testing and Refinement) 

ขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตร ์                   
(Mathematical Conclusion) 

การท านาย / อธิบาย วเิคราะห-์สงัเคราะห ์

ไมเ่หมาะสม 
ใชค้วามรูเ้ก่ียวกบั
คณิตศาสตร ์

เหมาะสม 

เปรียบเทียบกบัขอ้มลูจรงิ 
ตรวจสอบคณุสมบตัิ 
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2.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหา

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนันัน้ จะใชแ้นวการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนผา่นการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร ์ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเนือ้หาทางคณิตศาสตรโ์ดยผ่านสถานการณ์ปัญหาท่ี
เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของนกัเรยีน โดยใหน้กัเรยีนไดมี้ประสบการณใ์นการแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองตามขัน้ตอนส ารวจ สืบสวน สรา้งขอ้ความคาดการณ์ อธิบาย และตดัสินขอ้สรุปในกรณี
ทั่วไปของตนเอง โดยมีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้(สถาบนัสง่เสริมการ
สอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2555, น.153-158)  

1. ครูควรใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบรว่มมือ หรือการท างานรว่มกันเป็น
กลุม่ย่อยซึ่งท าใหน้กัเรยีนไดพู้ดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไดส้ื่อสารและน าเสนอ
กลยุทธ์แก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาของตน ได้อภิปรายถึงกลยุทธ์แก้ปัญหาและ
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไดส้ะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์
แก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีกระท ารว่มกัน ตลอดจนไดเ้รียนรูท่ี้จะยอมรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

2. ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ซึ่ง
อาจเริ่มตน้จากการใหน้กัเรยีนลงมือปฏิบติัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซึ่งจะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะ
การคิดและกระบวนการของการแกปั้ญหา 

3. ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ด อธิบายในสิ่งท่ีตนคิดและน าเสนอแนวคิด
ของตนเอง อาจเริ่มตน้จาการใหน้กัเรียนเติมค าตอบเพียงค าเดียว เติมค าตอบสัน้  ๆ แลว้จึงเติม
ค าตอบเป็นขอ้ความหรือประโยค และเม่ือนกัเรียนคุน้เคยกับการไดคิ้ด อธิบายในสิ่งท่ีตนเองคิด 
และน าเสนอแนวคิดของตนแลว้ ครูควรใหล้งมือปฏิบติัแกปั้ญหาเป็นกลุม่ เพราะจะช่วยใหน้กัเรยีน
ฝึกทกัษะการคิด การใหเ้หตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรแ์ละการน าเสนอ
รว่มกบัเพื่อนสมาชิกในกลุม่ 

4. ครูควรยอมรบัความคิดเห็นของนกัเรยีนไม่ว่าจะถูกหรอืผิด ซึ่งการตอบผิดของ
นักเรียนจะท าใหค้รูไดรู้ว้่าขอ้ผิดพลาดนัน้มาจากไหนและมีมากนอ้ยเพียงใด และควรซักถาม
อภิปรายและเปิดอภิปราย เพื่ อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์ถกูตอ้ง 
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5. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนเริ่มต้นคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน 
เน่ืองจากมีนกัเรยีนจ านวนมากท่ีไม่ทราบวา่จะเริ่มตน้คิดแกปั้ญหาอยา่งไร จึงรอใหค้รูแนะและตัง้
ค  าถามน า ท าใหน้กัเรยีนไม่คิดเพื่อหาวิธีแกปั้ญหาหรอืกระบวนการดว้ยตนเอง 

6. ครูควรสนับสนุนใหน้ักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตามขัน้ตอนและ
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อใหน้ักเรียนมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับขัน้ตอนและกระบวนการ
แกปั้ญหาท่ีถกูตอ้ง 

7. ครูควรสนบัสนุนใหน้ักเรยีนใชก้ลยุทธ์แกปั้ญหามากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ เพื่อให้
นกัเรยีนตระหนกัวา่ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถใชก้ลยทุธไ์ดม้ากกวา่หนึ่งกลยทุธ์  

8. ครูควรสนับสนุนใหน้กัเรียนส  ารวจ สืบสวน สรา้งขอ้คาดการณ์ อธิบายและ
ตดัสนิขอ้สรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง ซึ่งอาจเริ่มจากใหน้กัเรียนฝึกการตัง้ค าถามกบัตวัเองบ่อย ๆ 
โดยเป็นค าถามท่ีตอ้งการค าอธิบาย เช่น เพราะเหตุใด ท าไม และอย่างไร แลว้ใหน้ักเรียนลงมือ
ส  ารวจ สืบสวน รวบรวมขอ้มูล คน้หาความสมัพนัธ์และแบบรูป สรา้งขอ้ความคาดการณอ์ธิบาย
และตรวจสอบขอ้ความคาดการณ ์ตลอดจนตดัสนิขอ้สรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง 

9. ครูควรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนใชช้่องทางการสื่อสารไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทางใน
การน าเสนอกลยทุธแ์ละกระบวนการแกปั้ญหา เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัวา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการน าเสนอไดม้ากกวา่หนึ่งช่องทางการสื่อสาร 

10. ครูควรสนบัสนุนใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัแกปั้ญหาทัง้ในคณิตศาสตรแ์ละใน
บริบทอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าว่าคณิตศาสตรส์ามารถประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากคณิตศาสตรไ์ด ้การแกปั้ญหาหลาย  ๆ แบบมีคุณค่ามากกว่าการแกปั้ญหาแบบ
เดียวตลอดเวลา 

11. ครูควรสนบัสนุนใหน้กัเรียนสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม โดยอาศัย
แนวคิดกลยทุธแ์ละกระบวนการแกปั้ญหาจากปัญหาเดิม ซึ่งจะช่วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาความคิด
รเิริ่มสรา้งสรรคข์องตนไดอ้ยา่งหลากหลายและเป็นอิสระ 

12. ครูควรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนรบัรูก้ระบวนการคิดของตนเอง ตรวจตราการคิด
และกระบวนการคิดของตนเองว่า มีสิ่ งใดบ้างท่ี รู ้และมีสิ่งใดบ้างท่ีไม่ รู ้ตลอดจนสะท้อน
กระบวนการแกปั้ญหาของตนออกมาดว้ย โดยการใหน้กัเรียนเขียนอนุทินในหวัขอ้เก่ียวกับทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
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13. ครูควรเปิดอภิปรายร่วมกับนักเรียนเก่ียวกับกลยุทธ์และกระบวนการ
แก้ปัญหาท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดท้  าแลว้ร่วมกัน พิจารณาและสรุปว่ากลยุทธ์และกระบวนการ
แกปั้ญหาใดท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

จากการศกึษาขอ้มลูแนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะน ามา
พัฒนาเป็นบทบาทของอาจารย์ท่ีใช้ในการวิจัยนี ้โดยให้อาจารย์ท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก ซึ่งอาจารยต์อ้งท างานหนกัมาก่อนท่ีนกัศึกษาจะปฏิบติักิจกรรมในหอ้งเรยีน เริ่มตัง้แตก่าร
พิจารณาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเหมาะสม ท าการศึกษาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
เหล่านั้นเป็นอย่างดี จัดหาสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ อาจารยท์  าหนา้ท่ีเป็นผู้ให้
ค  าแนะน าเท่าท่ีจ าเป็น ควบคุมการจัดกิจกรรมให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม รูจ้ักตั้งค าถามท่ี
เหมาะสม รวมไปถึงการสงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษาในขณะปฏิบติักิจกรรม 

 
2.4 การวัดและประเมินผลการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

การประเมินผลการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ของการวิจยันี ้จะท าการประเมินผลเก่ียวกบัความสามารถและพฤติกรรมในการใช้
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ในขั้นตอนต่าง  ๆ             
4 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้ท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั (2) ขัน้ปรบัเปลี่ยนสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์(3) ขัน้ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร ์(4) ขัน้แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั เทคนิคการประเมินท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนนี ้คือ
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) กรมวิชาการ (2539, น.11-62) ได้ให้
ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงไวว้่า เป็นกระบวนการการสงัเกต การบนัทึกและ
รวบรวมขอ้มลูจากงานและวิธีการท่ีผูเ้รยีนท าเพื่อเป็นพืน้ฐานของการตดัสินใจ จะเนน้การประเมิน
ทกัษะการคิดท่ีซบัซอ้นในการท างานของผูเ้รยีน ความสามารถในการแกปั้ญหา และการแสดงออก
ท่ีเกิดจากการปฏิบติัในสภาพจริง เกณฑก์ารประเมินท่ียอมรบัและน ามาใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย คือ 
การใหค้ะแนนแบบรูบริก (Rubric scoring) ซึ่งเป็นการใหค้ะแนนท่ีประเมินผลจากผลงานท่ีผูเ้รยีน
ท าหรอืพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออก มีการก าหนดระดบัคะแนนพรอ้มระบุรายละเอียดของผลงาน 
หรือพฤติกรรมของผูเ้รียนไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2555, น.168-169) กล่าวว่า การให้คะแนนแบบรูบริก เป็นการให้คะแนนท่ี
ประเมินผลงานท่ีผูเ้รียนท าหรือพฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออก ซึ่งไม่ไดพ้ิจารณาท่ีค าตอบหรือ



  45 

ผลลพัธส์ดุทา้ยเพียงอยา่งเดียว แตย่งัพิจารณาท่ีขัน้ตอนการท างานของผูเ้รยีนดว้ย ตลอดจนมีการ
ก าหนดระดบัคะแนนพรอ้มระบุรายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนไวอ้ย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบรกิสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามเหมาะสม ในการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร ์การใหค้ะแนนแบบรูบรกิท่ีนิยมใชมี้ 2 แบบ คือ การใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์
(Analytic scoring) และการใหค้ะแนนแบบองคร์วม (Holistic scoring) 

การใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์เป็นการใหค้ะแนนตามองคป์ระกอบของสิ่งท่ีตอ้งการ
ประเมิน ในการใหค้ะแนนจะก าหนดเกณฑข์องคะแนนในแต่ละดา้น แลว้รายงานผลโดยจ าแนก
เป็นดา้น ๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทุกดา้นดว้ยก็ได ้สว่นการใหค้ะแนนแบบองคร์วม เป็นการให้
คะแนนท่ีระบุระดบัคะแนนพรอ้มระบุรายละเอียดของผลงานหรอืพฤติกรรมของผูเ้รยีนท่ีควรมี เป็น
ภาพรวมการท างานทัง้หมด ไม่ตอ้งแยกแยะเป็นดา้น ๆ 

ตวัอยา่งของการใหค้ะแนนแบบวิเคราะหแ์ละการใหค้ะแนนแบบองคร์วม แสดงไดด้งั
ตาราง 1 และตาราง 2 
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ตาราง 1 ตวัอยา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์

ขัน้การแกปั้ญหา คะแนน ค าอธิบาย 
ขัน้การท าความ       
เขา้ใจปัญหา 

0 
1 
2 

นกัเรยีนเขา้ใจปัญหาผิดทัง้หมด 
นกัเรยีนเขา้ใจปัญหาผิดบางสว่น 
นกัเรยีนเขา้ใจปัญหาถกูทัง้หมด 

ขัน้การวางแผน 
แกปั้ญหา 

0 
 
1 
2 

นกัเรยีนไม่ไดพ้ยายามวางแผนแกปั้ญหา หรอืวางแผนไม่
เหมาะสม 
นกัเรยีนวางแผนไดเ้หมาะสม แตแ่กปั้ญหาไดบ้างสว่น 
นกัเรยีนวางแผนแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม และสามารถหาค าตอบได ้

ขัน้การไดค้  าตอบ 0 
 
1 
2 

ไม่มีค าตอบหรอืค าตอบผิดเน่ืองจากวางแผนการแกปั้ญหา
ผิดพลาด 
ผิดพลาดจากการค านวณหาค าตอบหรอืค าตอบไม่ครบถว้น 
ค าตอบถกูและระบุหนว่ยของค าตอบถกูตอ้งทัง้หมด 

 
ท่ีมา : Berinderjeet Kaur (2008) 
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ตาราง 2 ตวัอยา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบองคร์วม 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ตอบไดถ้กูตอ้ง สามารถแสดงขอ้มลูเปรยีบเทียบและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 20 
ตอบไดถ้กูตอ้ง สามารถแสดงขอ้มลูเปรยีบเทียบและอธิบายพอสื่อใหเ้ขา้ใจไดค้รบถว้น 15 

ตอบไดถ้กูตอ้ง สามารถแสดงขอ้มลูเปรยีบเทียบและอธิบายพอสื่อใหเ้ขา้ใจไดบ้างสว่น 10 

ตอบไดถ้กูตอ้ง แตไ่ม่สามารถอธิบายขอ้มลูเปรยีบเทียบและอธิบายไดห้รอืตอบไม่
ถกูตอ้ง แตส่ามารถแสดงขอ้มลูเปรยีบเทียบและอธิบายพอสื่อใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นบางสว่น 

5 

ตอบไม่ถกูตอ้ง ไม่สามารถแสดงขอ้มลูเปรยีบเทียบและอธิบายได ้หรอือธิบายผิด 0 

 
ท่ีมา : สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555, น.176) 
 

ในการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยไดจ้ะพัฒนาเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริกซึ่งใชยุ้ทธวิธีการให้
คะแนนแบบวิเคราะห ์เพราะกระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการวิจัยมีลักษณะเป็น
ขัน้ตอน เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบรกิท่ีจะพฒันาขึน้นี ้จะน าไปใชใ้นการประเมินความสามารถ
ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ า ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 
1 ระดบัปรญิญาตร ี

 
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

3.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
คิตาซาวาและคณะ (Kitazawa & et al, 2000, p. 86) ไดน้  าเสนอการวิจัยเรื่องการ

พฒันาหลกัสตูรเพื่อยกระดบัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์โดยการสรา้งกรอบ
ของการพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นไปท่ีการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่ งกรอบของการพัฒนา
หลกัสตูรประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ชนิด ไดแ้ก่ การเรียนรูพ้ืน้ฐาน การแก้ปัญหาสถานการณจริง 
และการสื่อสารเชิงคณิตศาสตร ์การเรียนรูพ้ืน้ฐานจะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตรใ์น
ลกัษณะของการฝึกฝน ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้เครื่องมือทางคณิตศาสตรท่ี์จ าเป็นส  าหรบัการ
ประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์จริงไดอ้ย่างมีประสิทธ์ิภาพเหมาะสมกับระดบัชั้นของ
นกัเรียน กิจกรรมการแกปั้ญหาสถานการณ์จรงิจะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร ์ซึ่งจะ
ยกระดบัความสามารถของนกัเรียนไปสูก่ารใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ประยุกตใ์ชค้ณิตศาสตรท่ี์
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เรียนในชั้นเรียน ส  าหรบักิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมการสื่อสารเชิงคณิตศาสตรน์ั้นจะใช้เป็น
กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูพ้ืน้ฐานกับกิจกรรมการแกปั้ญหาสถานการณ์จริง ผลของ
การศกึษา คิตาซาวาและคณะไดพ้ฒันาหลกัสตูรนีข้ึน้มาและไดเ้ริ่มใชห้ลกัสตูรนีแ้ลว้ 

แวงและยี (Wang & Ye, 2000, pp. 124-125) ไดศ้กึษาเรื่องตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ของประเทศจีน โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 3 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 เป็นกิจกรรมการแข่งขนัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จากปี 1997- 2000 ซึ่งมีกิจกรรมมี 3 สว่น 
คือ 

1. ใหปั้ญหาประยุกตท์างคณิตศาสตรท่ี์เป็นปัญหาปลายเปิด โดยใหเ้วลา 3 
วนั ในการแกปั้ญหา นักเรียนสามารถน าปัญหากลบัไปท าท่ีบา้น ใชเ้ครื่องมือและเอกสารอา้งอิง
ตา่ง ๆ ในการแกปั้ญหาได ้แวงและยีพบวา่นกัเรยีนสนกุสนานกบัปัญหาชนิดนีม้าก 

2. ใหน้ักเรียนเขียนปัญหาจากชีวิตจริงของนกัเรียนท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบ 
จากนัน้จึงใหน้กัเรยีนใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละความรูจ้ากวิชาอ่ืน ๆ ตลอดจนวิธีการตา่ง ๆ ใน
การแกปั้ญหาแวงและยีพบวา่ปัญหาหลายๆ ปัญหาของนกัเรยีนเป็นปัญหาท่ียอดเยี่ยม 

3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบปัญหาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์นกัเรียนท่ีเขา้รว่ม
กิจกรรมการแขง่ขนัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท่ี์มีความพอใจ
และสนกุสนานในการท ากิจกรรมดงักลา่ว 

สว่นท่ี 2 กลา่วถึงปัญหาท่ีมีความสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการปฏิบติัตาม
โจทยปั์ญหาของนกัเรยีน ซึ่งมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการศกึษาคณิตศาสตร ์

สว่นท่ี 3 กลา่วถึงปัญหาของครูในการปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขนัการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ในประเทศจีน 

แชมเบอริน และมูน  (Chamberlin., S. A., & Moon S. M., 2005, pp. 37-47) ได้
ศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ผลการศึกษาพบว่า
หลกัสตูรท่ีสรา้งขึน้มาช่วยพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน 
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3.2 งานวิจัยในประเทศ 
สรุสาล ผาสขุ (2546, น.78-87)  ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การศึกษาความสามารถและการ

คิดเก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละผลในดา้นเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรใ์นระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ่งการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรป์ระกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ 5 ขัน้ตอนคือ 
1) การท าความเขา้ใจสถานการณจ์รงิ 2) การเช่ือมโยงสถานการณจ์รงิไปสูต่วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ 
3)  การหาขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ 4) การทดสอบและขดัเกลาตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร ์และ 5) การเช่ือมโยงขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตรไ์ปสูส่ถานการณจ์รงิ โดยกิจกรรมที่ใช้
ในการทดลองเป็นชุดกิจกรรมจ านวน 12 ชุดกิจกรรม แตล่ะชุดกิจกรรมประกอบดว้ย แผนการสอน
สถานการณปั์ญหา ประเด็นปัญหาเพิ่มเติม แบบรายงานผลการปฏิบติักิจกรรมและเอกสารส  าหรบั
ครู กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 32 คน เม่ือทดลองใชชุ้ดกิจกรรมแต่ละ
ชุดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างแลว้ก็จะประเมินความสามารถและการคิดในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรจ์ากแบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างท าและสังเกตพฤติกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและสังเคราะห์ความรูท่ี้
เก่ียวขอ้งมาสรา้งตวัแบบท่ีเป็นฟังกช์ันเชิงเสน้และเอกซโ์พเนเชียลได ้คิดหาขอ้สรุปจากตวัแบบใน
รูปของฟังก์ชันและทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบได ้แค่การคิดเช่ือมโยงขอ้สรุปเก่ียวกับ
คณิตศาสตรไ์ปสูส่ถานการณจ์ริงยงัท าไดไ้ม่ดีนกั สว่นเจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตรห์ลงัจากการ
ทดลองใชกิ้จกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรอ์ยูใ่นเกณฑดี์ 

พรพิศ ศรีชาค า (2548, น.63-65) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาส าหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสรา้งกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา การศึกษา
ความสามารถในการใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา และเปรยีบเทียบเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา กลุม่ตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 32 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมปูพืน้ฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลการใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ผลการวิจัยปรากฏว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการ
แกปั้ญหา ท่ีระดบันยัส  าคญั .01 และมีเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตรห์ลงัเรยีนดีกวา่ก่อนเรยีน ท่ีระดบั
นยัส  าคญั .01 
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เบญจมินทร ์อรญัเพิ่ม (2548, น.47-48) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สรา้งชุดการสอนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และเพื่อ
ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี6 จ านวน 30 คน เครื่องมือ ท่ีใช้
ประกอบดว้ย บทเรียนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์คู่มือครูและแผนการจดัการเรยีนรูส้  าหรบั
ครู  และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการเรียนเรื่องแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรท่ี์ระดบันยัส  าคญั .01 

เทพสดุา เกตทุอง (2548, น.111-114) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ผลของการจดักิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการของแบบจ าลองทางคณิตศาสตรท่ี์มีต่อความสามารถในการแกปั้ญหา
และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส  านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่ อ  (1) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรร์ะหวา่งนกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจดักิจกรรม
การเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการของแบบจ าลองทางคณิตศาสตรก์บันกัเรยีนกลุม่ควบคมุท่ีไดร้บัการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามปกติ(2) เปรียบเทียบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์
ระหว่างนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการของแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตรก์บันกัเรียนกลุม่ควบคุมท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการเรยีนตามปกติ (3) ศึกษาและ
เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรร์ะหว่างนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการของแบบจ าลองทางคณิตศาสตรก์ับ
นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามปกติ  (4) ศึกษาและเปรียบเทียบ
พฒันาการความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรร์ะหว่างนกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการ
จดัการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการของแบบจ าลองทางคณิตศาสตรก์ับนกัเรียนกลุม่
ควบคุมท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามปกติประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักัดส  านกังานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส  าหรบัเขตพืน้ท่ี
การศกึษาลพบุร ีเขต 2 จงัหวดัลพบุร ีกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2551 โรงเรยีนท่าหลวงวิทยาคม นกัเรียนกลุม่ทดลองและนกัเรียนกลุม่ควบคุม กลุม่
ละ 36 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการของ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์และนักเรียนกลุม่ควบคุมไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามปกติ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์และแผนการจัดการเรียนรูต้ามปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 และ
วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าสถิติ (t-test) คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ (Relative Growth: RG) และค่าซี  
(z-test) ผลการวิจัยปรากฏว่า  (1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรส์งูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคุมอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2). นกัเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 (3). นักเรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 38.520 ในขณะท่ีนกัเรียนกลุม่ควบคุมมี
พฒันาการของคา่เฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 20.206 เม่ือ
เปรียบพัฒนาการระหว่างนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่ารอ้ยละของพฒันาการของ
คา่เฉลี่ยความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรร์ะหว่างการวดัฉบบัท่ี 1 กับการวดัฉบบัท่ี 
2 ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยคะแนนการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตรเ์พิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 
30.719 ในขณะท่ีนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฒันาการของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตรเ์พิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 18.519 เม่ือเปรียบเทียบพัฒนาการระหว่าง
นกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมพบว่ารอ้ยละของพัฒนาการของค่าเฉลี่ยการใหเ้หตุผลทาง
คณิตศาสตรร์ะหวา่งการวดัฉบบัท่ี 1 กบัการวดัฉบบัท่ี 2 ของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอยา่ง
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วรนิฐ์ญา พิลาวรรณ (2556, กนัยายน-ธันวาคม, น.129-138) ผลการของการจัดการ
เรียนรูท่ี้ใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์มีตอ่ความสามารถในการแกปั้ญหา ทกัษะ
การเช่ือมโยง และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 การวิจัยครัง้นีมี้
ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูท่ี้ใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์มี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะการเช่ือมโยง และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ของ
นกัเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ส  านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ านวน 52 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากไดร้บั
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การจดัการเรยีนรู ้ท่ีใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) ความรูค้วามสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากไดร้บัการจัดการเรียนรู ้ท่ีใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
สูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (3) ทักษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตรข์องนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากไดร้บัการจัดการเรียนรูท่ี้ใช้กระบวนการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส  าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 (4) ทกัษะการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากไดร้บัการจัดการเรียนรูท่ี้ใช้
กระบวนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์สูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (5) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภายหลงัไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูท่ี้ใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

บญัชา ชินโณ (2557, มกราคม-มีนาคม, น.75-88) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมือโดยใชรู้ปแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) รว่มกับการะบวนการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์สง่ผลตอ่ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์พฤติกรรม
การท างานกลุม่ และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4มีความมุ่งหมาย
เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 
รว่มกับกระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์หมี้ประสทิธิภาพตามเกณฑ ์70/70 (2) หาดชันี
ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ (STAD) 
รว่มกับกระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์หไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ 50 ขึน้ไป (3) 
เปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
ไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ (STAD) รว่มกับ
กระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรก์ับเกณฑก์ารประเมิน (4) เปรยีบเทียบความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรร์ะหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน (5) เปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมือโดยใชแ้บบแบ่งกลุ่ม
ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) รว่มกบักระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดไว ้(6) เปรียบเทียบ
เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  (STAD) ร่วมกับกระบวนการสรา้งตัวแบบเชิง



  53 

คณิตศาสตร ์ระหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรียน (7) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียนต่างกัน หลังได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) รว่มกบักระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร)์  ผลการวิจัยปรากฏวา่ (1) 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) 
รว่มกับกระบวนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีค่าเท่ากับ 72.46/71.44 (2) แผนการจัดการ
เรียนรูร้ว่มมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ (STAD) รว่มกับกระบวนการสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์มีดชันีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6034 (3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) รว่มกับกระบวนการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรมี์ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านเกณฑร์อ้ยละ 
65 ขึน้ไป อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (4) นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) รว่มกับกระบวนการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีน อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (5) นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ (STAD) รว่มกับกระบวนการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึน้ไป อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (6) นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรมี์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (7) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือโดยใช้
รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับกระบวนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตรแ์ตกต่างกัน อยา่ง
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

พรรณี ฤาชากูล (2557, มกราคม-เมษายน, น.237-248) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง การ
พฒันากิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์รื่องก าหนดการเชิงเสน้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์หมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 (2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
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ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน (3) เปรียบเทียบความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์
เรื่อง ก าหนดการเชิงเสน้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรร์ะหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน (4) เปรยีบเทียบเจตคติ
ตอ่วิชาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
ส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 22 อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนมผลการวิจัย
พบว่า (1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ท่ีผู ้วิจัยพัฒนาขึน้  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.98/83.95 สูงกาว่าเกณฑ ์75/75 ท่ีตัง้ไว  ้(2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัจากไดร้บัการจัดการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร ์สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (3) ความสามารถในการ
ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัจากไดร้บัการจัดการเรียนรู ้โดย
ใช้กระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.01 (4)  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัไดร้บัการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์สงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 

ศิรชัชรนิทร ์ยศสวรนิทร ์(2559, น.84-89) ท าการวิจยัเรื่อง กิจกรรมการเรยีนการสอน
ท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัพีชคณิต ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อสรา้ง
กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัพีชคณิต ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 แลว้ศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพีชคณิต ของนกัเรยีนท่ีเรียน
ดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ผลการวิจัยพบวา่ นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับพีชคณิต มีความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับพีชคณิตผ่านเกณฑ ์มีจ านวนมากกว่า
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส  าคญั .01  
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จากงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องประเทศไทย ผูว้ิจัย
พบว่าลกัษณะการศึกษาการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ งานวิจัยท่ี
ศกึษาเก่ียวกบักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีใชก้ระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถของนักเรียนเก่ียวทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตรใ์นด้านต่าง  ๆ เช่น การ
แกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การเช่ือมโยง งานวิจยัลกัษณะนีมี้จุดเนน้เพื่อศกึษากระบวนการของการ
ใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์จะส่งผลต่อความสามารถและพฤติกรรมของนักเรียนอย่างไร ส่วน
งานวิจัยอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเนือ้หาของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
โดยตรง เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
ความมุ่งหมายในการวิจัยครัง้นี  ้คือ เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์

เก่ียวขอ้งกับการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชา
คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปริญญาตร ีและพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีพรอ้มทัง้ศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับ
ปริญญาตรี ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ โดยผูว้ิจัยไดแ้บ่งขัน้ตอนการ
ด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั 
ระดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษาและอาจารย ์

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

โดยทัง้ 3 ระยะ แสดงไดด้งัภาพประกอบ 14 
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ภาพประกอบ 14 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวติประจ าวนัของอาจารยแ์ละนกัศกึษา 
 

ระยะที ่2 การพฒันาและหาประสทิธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพ่ือแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวติประจ าวนั 
ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรี 
 

ระยะที ่3 การศกึษาความสามารถและ
พฤตกิรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพ่ือแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวติประจ าวนั  
ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี
 

3.1 การก าหนดกลุม่เป้าหมายของ    
      การศกึษาความสามารถและพฤตกิรรม 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษา  
      ความสามารถและพฤตกิรรม 
3.3 การด าเนินการจดักิจกรรม 
      การเรียนการสอนและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 
3.5 การทดสอบสมมตฐิาน 

    

2.1 การก าหนดกลุม่ทดลองน ารอ่งส  าหรบั   
      การพฒันาและหาประสทิธิภาพ 
      ของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 
      เสรมิสรา้งความสามารถในการใช ้
      ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.2 การก าหนดกรอบแนวคดิของ 
      กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 
      เสรมิสรา้งความสามารถในการใช ้
      ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.3 การสรา้งกิจกรรมและเคร่ืองมือ 
      ส  าหรบัการพฒันากิจกรรม 
2.4 การหาประสทิธิภาพของเครื่องมือ 
วจิยั 

1.1 1.1 การก าหนดกลุม่เป้าหมายส าหรบั 
      ศกึษาสภาพการเรียนการสอน 
1.2 การก าหนดกรอบแนวคดิ 
      การศกึษาสภาพการเรียนการสอน 
1.3 การสรา้งเครื่องมือ 
1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวติประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาและอาจารย ์  

การศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรเ์ก่ียวกับการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปริญญา
ตร ีของนกัศกึษาและอาจารย ์แบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน  คือ นักศึกษาท่ีผ่านการ

ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
เลอืกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน ท าการศกึษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับ
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาใน 2 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
นกัศกึษา และ (2) ดา้นความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา และกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นอาจารย์ผู ้สอนวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน 
ท าการศึกษาสภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของอาจารยใ์น 2 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์
และ   (2) ดา้นการจดัการเรยีนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ของอาจารย ์

 
1.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 

การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์
เก่ียวขอ้งกับการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชา
คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ระดบัปริญญาตรี ของนักศึกษาและอาจารย ์แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน 
ดงันี ้
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1.2.1 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะหเ์ชิงเอกสาร 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการในขัน้ตอนนี ้เพื่อท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 
ระดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษาและอาจารย ์ดงันี ้

1) ศึกษาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่ วไป  ท่ี เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนัเพื่อใหท้ราบถึง ค าอธิบายรายวิชา ระบบการจดัการศกึษา มาตรฐานผลการเรยีนรู ้
กลยุทธก์ารสอนและประเมินผล หลกัเกณฑใ์นการประเมินผล ของหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
และน าขอ้มูลขา้งต้นมาออกแบบเครื่องมือในการวิจัยของการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษาและอาจารย ์

2) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์และ
คอมพิวเตอรใ์นชีวิตประจ าวัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากผลการ
ประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา ของภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2560 ประกอบดว้ย 
แบบประเมินการสอน และแบบประเมินอุปกรณ์และหอ้งเรียน เพื่อท าให้ทราบขอ้มูลเบือ้งต้น
เก่ียวกบัเก่ียวกบัการเรยีนการสอนของรายวิชานี ้

1.2.2 การส ารวจและการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
วตัถุประสงคก์ารด าเนินในขัน้ตอนนี ้คือ เพื่อส  ารวจและเก็บขอ้มูลภาคสนาม

เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปริญญาตร ี
ของนกัศกึษาและอาจารย ์มีรายละเอียดดงันี ้

1) การส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามจากนักศึกษา 
ในการส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามเก่ียวสภาพการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา 
กลุม่เป้าหมายเป็นนกัศึกษาท่ีผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีโดยเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน ท าการศึกษาสภาพการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดับปรญิญาตรี ของนกัศึกษาใน 2 ดา้น 
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ประกอบด้วย (1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา และ (2) ดา้นความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษา 

2) การส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามจากอาจารย ์
ในการส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามเก่ียวสภาพการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปรญิญาตร ีของอาจารย ์กลุม่เปา้หมาย
เป็นอาจารยผ์ูส้อนวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน ท าการศกึษาสภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับ
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี ของอาจารย์ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์
และ (2) ดา้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ของอาจารย  ์

 
1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือส  าหรบัการศกึษาสภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใช้
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวนั ระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ย (1) เครื่องมือท่ีใช้ในการส  ารวจและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนามจากนกัศึกษา (2) เครื่องมือท่ีใชใ้นการส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม
จากอาจารย ์  

1.3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจาก
นักศึกษา  

1) แบบสอบถามความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจาก รุง่ฟ้า จันทจ์ารุภรณ์ (Janjaruporn, 2005, 
pp. 127-130) เพื่ อใช้ในการส  ารวจและตรวจสอบความเช่ือเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรข์องนักศึกษา แบบสอบถามฉบับนีมี้ลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า 
(Rating scale) จ านวน  30 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือที่ เก่ียวกับ
คณิตศาสตร ์ด้านความเช่ือที่เก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์และ ด้านความเช่ือที่
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เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์โดยมีดา้นละ 10 ขอ้ ซึ่งแต่ละขอ้สามารถเลือกแสดง
ความเช่ือได ้4 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสดุ มาก นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 4 
3 2 และ 1 ตามล าดับ ถ้าความเช่ือนั้นเป็นความเช่ือทางบวก ในขณะท่ีก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน 1 2 3 และ 4 ถา้ความเช่ือนัน้เป็นความเช่ือทางลบ ส  าหรบัเกณฑก์ารแปลผลดดัแปลงมา
จากสถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555, น.193)  โดยก าหนดคะแนนความ
เช่ือ  ดงันี ้

ถา้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต  3.50 – 4.00 เป็นระดบัมากท่ีสดุ 
ถา้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต  2.50 – 3.49 เป็นระดบัมาก 
ถา้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต  1.50 – 2.49 เป็นระดบันอ้ย 
ถา้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต  1.00 – 1.49 เป็นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อ
การแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน เป็นแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ตามแนวคิดของ  
จิออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ์ (Giordano; Weir; & Fox) เพื่ อใช้ในการส  ารวจและตรวจสอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัโดยใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง
นกัศกึษา แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบอตันยั จ านวน 2 ขอ้ โดยมีเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชา
คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ รูบริกในการตรวจสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาจาก ด้านการท าความเข้าใจสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ดา้นปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ดา้น
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และดา้นแปลความหมายค าตอบของ
ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการส  ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากนักศึกษา ผู้วิจัยสรา้งแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์ซึ่งมีขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งมีประเด็นค าถามจ านวน 3 ขอ้ 
เสนอตอ่คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์เพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย เม่ือ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ จึงน าเสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจัยคัดเลือกขอ้ค าถาม และประเด็น
ค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency (IOC)) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามา
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ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถาม และแบบสมัภาษณต์ามท่ี
ก าหนด 

1.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจาก
อาจารย ์

1) แบบสอบถามความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ของอาจารย ์ เป็นแบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจาก รุง่ฟ้า จันทจ์ารุภรณ์ (Janjaruporn, 2005, 
pp. 127-130) เพื่ อใช้ในการส  ารวจและตรวจสอบความเช่ือเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรข์องอาจารย ์แบบสอบถามฉบบันีมี้ลกัษณะเป็นมาตราสว่นแบบประมาณคา่ (Rating 
scale) จ านวน 30 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความเช่ือที่เก่ียวกับคณิตศาสตร ์
ด้านความเช่ือที่เก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์และ ด้านความเช่ือที่เก่ียวกับการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีดา้นละ 10 ขอ้ ซึ่งแต่ละขอ้สามารถเลือกแสดงความเช่ือได ้4 
ระดับ ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ ถ้าความเช่ือนัน้เป็นความเช่ือทางบวก ในขณะท่ีก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 2 3 
และ 4 ถ้าความเช่ือนัน้เป็นความเช่ือทางลบ ส  าหรบัเกณฑก์ารแปลผลดัดแปลงมาจากสถาบัน
สง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555, น.193)  โดยก าหนดคะแนนความเช่ือ  ดงันี ้

ถา้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต  3.50 – 4.00 เป็นระดบัมากท่ีสดุ 
ถา้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต  2.50 – 3.49 เป็นระดบัมาก 
ถา้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต  1.50 – 2.49 เป็นระดบันอ้ย 
ถา้มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต  1.00 – 1.49 เป็นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

2) แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ี
ผูว้ิจัยดัดแปลงมาจาก สมมาต บรรจงรตัน ์(2540, น.193-199) เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการ
จดัการเรยีนการสอนการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั แบบสมัภาษณฉ์บบันีมี้ประเด็น
ค าถามจ านวน 10 ขอ้ โดยแบง่เป็นประเด็นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน และดา้นผูเ้รยีน 
ซึ่งแตล่ะขอ้เปิดโอกาสใหอ้าจารยแ์สดงความคิดเห็นในการตอบค าถามอยา่งอิสระ 

การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการส  ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากอาจารย์ ผู ้วิจัยสร ้างแบบสอบถามความเช่ือ ท่ีเก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์ซึ่งมีขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้ และแบบสมัภาษณเ์ก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
การแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบัอาจารย ์
ซึ่งมีประเด็นค าถามจ านวน 10 ขอ้ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
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ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย เม่ือปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงน าเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้
หลงัจากนัน้ผูว้ิจัยคัดเลือกขอ้ค าถาม และประเด็นค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of 
Consistency (IOC)) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถาม และแบบสมัภาษณต์ามท่ีก าหนด 

 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษา 
1) น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการ

แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไปทดสอบกบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นนกัศกึษา  
2) น าแบบสอบถามความเช่ือเก่ียวกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปเก็บขอ้มลู

กบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นนกัศกึษา 
1.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลของอาจารย ์

1) สมัภาษณ์อาจารยท่ี์เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบสมัภาษณ์เก่ียวกับสภาพ
การเรียนการสอนการแก้ปัญหาสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนั ในการสมัภาษณจ์ะบนัทกึการสมัภาษณโ์ดยการบนัทกึเสยีงและการจดบนัทกึ 

2) น าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปเก็บ
ขอ้มลูจากอาจารยท่ี์เป็นกลุม่เปา้หมายท่ีเป็นอาจารย ์

 
1.5 การวิเคราะหข้์อมูล 

1.5.1 การวิเคราะหข้์อมูลส าหรับนักศึกษา 
1) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการ

แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัส  าหรบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นนกัศกึษามาวิเคราะหข์อ้มลูเชิง
คณุภาพ 

2) น าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรส์  าหรบั
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษามาวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
( X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.5.2 การวิเคราะหข้์อมูลส าหรับอาจารย ์
1) น าผลการสัมภาษณ์ เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนการแก้ปัญหา

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  ารบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นอาจารยม์าวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ  
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2) น าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ส  าหรบั
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นอาจารยม์าวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยได้แบ่งประเด็นการ
ด าเนินการเป็นขัน้ตอน ดงันี ้

2.1. การก าหนดกลุ่มทดลองน าร่อง 
กลุ่มทดลองน าร่องของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี เสริมสร้าง

ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 ระดับปริญญาตรี เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนั ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพืน้ท่ีบางพระ ในภาคเรยีนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 สาขาวิชา โดยเลือกแบบเจาะจง พิจารณาเกรดเฉลี่ยของนกัศึกษา 
แลว้แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) อยู่ในระดบัสงู ปานกลางและต ่า โดย
ใชน้กัศกึษาในการทดลองหาประสทิธิภาพ 3 ครัง้ ดงันี ้

2.1.1 การทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล โดยใชน้กัศกึษาจ านวน 3 คน ท่ีไดจ้าก
การเลอืกแบบเจาะจงจากนกัศกึษาทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน แบบคละกนั เพื่อตรวจสอบความเป็น
ปรนยัของสถานการณปั์ญหาและขอ้ค าถาม และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการสอน
และเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัอ่ืน ๆ 

2.1.2 การทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย โดยใชน้ักศึกษาจ านวน 9 คน ท่ีได้
จากการเลือกแบบเจาะจงท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีได้จากการเลือกในขอ้ 2.1.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรยีนการสอนและเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัอ่ืน ๆ 

2.1.3 การทดลองหาประสทิธิภาพภาคสนามโดยใชน้กัศึกษาจ านวน 24 คน จากการ
เลือกแบบเจาะจงท่ีไม่ใช่กลุม่ท่ีไดจ้ากการเลือกในขอ้ 2.1.1 และ 2.1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรยีนการสอนและเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัอ่ืน ๆ 
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2.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีโดยดดัแปลงมาจากกรอบแนวคิดของ 
รุง่ฟา้ จนัทจ์ารุภรณ ์ (Janjaruporn, 2005, pp. 47-54) และ สรุสาล ผาสขุ (2546, น.38-43) ดงันี ้

2.2.1 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญา
ตรี มีจุดมุ่งหมายหลกั คือ เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตร ีท่ีสอดคลอ้ง
กับรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ในด้านต่าง  ๆ ดังนี ้ (1) ด้านการท าความเข้าใจ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั (2) ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์(3) ดา้นการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และ(4) 
ดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

2.2.2 ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญา
ตรี ประกอบดว้ย แผนการจัดการเรียนรูจ้  านวน 12 แผนแต่ละแผนใช้เวลา 90 นาทีซึ่งแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ต่ละแผน ประกอบดว้ย จุดประสงค์การเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ 
กิจกรรมการเรยีนรู ้ การวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู ้ 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนนี ้นักศึกษาจะไดเ้รียนรู  ้กระบวนการในการใชต้วั
แบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical modeling process) เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ซึ่ง
ดดัแปลงมาจากกระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya)  กระบวนการแกปั้ญหาท่ี
เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ (Wilson and others) และกระบวนการศึกษา
สถานการณ์จริงโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของจิออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ ์
(Giordano; Weir; & Fox) ซึ่งกระบวนการในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นงานวิจัยนี ้ จะ
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ขัน้ปรบัเปลี่ยน
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ ขัน้ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการ
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แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และขัน้แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็น
ค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดงัภาพประกอบ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 กระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ในกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

 
จากภาพประกอบขา้งตน้ สามารถอธิบายไดด้งันี ้
เม่ือเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีเป็นปัญหา  นักศึกษาจะตอ้งเริ่มท า

ความเข้าใจกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันก่อน หลังจากนั้นวิเคราะห์สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัโดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั  
แลว้ปรบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ พรอ้มทัง้ก าหนดตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรท่ี์เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนันั้น  แลว้ด าเนินการแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู ้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จนกระทั่ งสามารถหาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ด ้ หลงัจากนัน้พิจารณาความถูกตอ้ง  ความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดโ้ดยการ
เปรียบเทียบหรือตรวจสอบกับข้อมูลจริง แล้วแปลออกมาเป็นค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั สดุทา้ยบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนันัน้  

นอกจากเรียนรูก้ระบวนการในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ลว้ นกัศึกษายงัจะ
ไดฝึ้กฝนและมีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั (Daily life situation) 
โดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ท่ีไม่
เกินเนือ้หาของรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ในเรื่อง อตัราสว่น สดัสว่นและรอ้ยละ พืน้ท่ี
และปรมิาตร และคา่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้ม ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ระดบัปรญิญาตร ี

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ 
 

ท าความเขา้ใจ แลว้
วเิคราะหส์ถานการณโ์ดย
ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์ แกปั้ญหา โดยใชค้วามรู/้

กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
บรรยาย 
หรืออธิบาย 

ค าตอบของสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั 

ค าตอบของ                          
ปัญหาคณิตศาสตร ์

เปรียบเทียบ/ตรวจสอบ                    
กบัขอ้มลูจรงิ                                      

แลว้แปลค าตอบ 
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ดว้ยตนเอง (Learning by doing) ไดมี้สว่นรว่มในการเรยีนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative learning) 
โดยนักศึกษาต้องลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม (Group problem solving) ซึ่ งในแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบดว้ยนกัศึกษา 4 คน แบบคละความสามารถ กลา่วคือ มีนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนสงู 1 คน ปานกลาง 2 คน และต ่า 1 คน โดยนกัศึกษาแต่ละคนตอ้งรว่มกันรบัผิดชอบในการ
แกปั้ญหาของกลุม่ น าเสนอผลการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ทัง้
ของตนเองและของกลุม่ ตลอดจนมีสว่นรว่มในการอภิปรายผลการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีน 

2.2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดงัท่ีกลา่วมาแลว้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการ

ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
ระดบัปรญิญาตรี ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรยีนรูจ้  านวน 12 แผน แต่ละแผนใชเ้วลา 90 นาที  
ผูว้ิจัยจะท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยส์อน โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแกปั้ญหา 
(Problem solving approach) 

เพื่ อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อ
แกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ส  าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนดว้ย
กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีสรา้งขึน้  ผูว้ิจยัแบง่กิจกรรมการเรยีนการสอนนีอ้อกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 คาบเรยีน 1 – 4 
ช่วงท่ี 2 คาบเรยีน 5 – 8 
ช่วงท่ี 3 คาบเรยีน 9 – 12 

โดยแตล่ะช่วงมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรยีนการสอน ดงันี ้
ช่วงที่ 1 (คาบเรียน 1 – 4)  กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียน 1 เป็นการ

แนะน ากระบวนการในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
โดยใหน้ักศึกษาลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่มผ่านการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีไม่
ซับซ้อน ในคาบเรียน 2–3 เป็นการฝึกฝนกระบวนการในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยให้นักศึกษาลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่มผ่านการ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีก าหนดตามกระบวนการในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ในคาบเรียน 4 เป็นการตรวจสอบความสามารถในการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาแตล่ะคน โดยใหน้กัศกึษาลงมือแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนัท่ีก าหนดเป็นรายบุคคล  
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ช่วงที่ 2 (คาบเรียน 5 – 8)  กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียน 5–7 เป็น
การเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละมีประสบการณ์มากขึน้ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยให้นักศึกษาลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่มผ่านการ
แกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีหลากหลายและมีความซบัซอ้นขึน้ตามกระบวนการใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีเรียนรู ้ และในท านอง
เดียวกัน คาบเรียน 8 ให้นักศึกษาลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีก าหนดเป็น
รายบุคคล เพื่ อตรวจสอบความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาแตล่ะคน 

ช่วงที่  3 (คาบเรียน 9 – 12) เป็นช่วงท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรยีนการสอนในคาบเรียน 9–11 ยงัคงเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีก าหนด โดยให้นักศึกษาลงมือ
แกปั้ญหาเป็นกลุม่ผ่านการปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีก าหนดตามกระบวนการในการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีเรยีนรู ้และในคาบเรยีน 12 
ซึ่งเป็นคาบเรียนสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้วิจัยให้นักศึกษาลงมือแก้ปัญหา
สถานการณส์ถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีก าหนดเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความสามารถใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาแตล่ะคน 

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนได้
ดดัแปลงมาจากแนวคิดของรุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ ์(Janjaruporn, 2005, p. 53) โดยเฉพาะกิจกรรม
การแกปั้ญหาเป็นกลุม่และการแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล ผูว้ิจยัด าเนินตามขัน้ตอนดงัภาพประกอบ 
16 
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ภาพประกอบ 16 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

 
ท่ีมา: Janjaruporn (2005, p. 53) 

เริ่ม 

อาจารยน์  าเสนอ “สถานการณจ์รงิ” 

อาจารย ์“สรา้งแรงจูงใจ” เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาอยากแกปั้ญหา 

นกัศกึษาแกปั้ญหาเป็นกลุม่หรอืรายบุคคลโดยเนน้ 
  - การเรยีนแบบลงมือปฏิบติัจรงิ 
  - กระบวนการในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
- ความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทาง 
  คณิตศาสตร ์และค าตอบของสถานการณจ์รงิ 
 

อาจารยส์งัเกต
พฤติกรรมการ
ใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์

นกัศกึษาใช้
ความรู ้และ
ประสบการณ ์

นกัศกึษา“น าเสนอ” ผลการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

เปิดโอกาสใหน้กัศกึษา
แสดงความคิดเห็น, 
ถาม-ตอบ 

จบ 

อาจารยเ์ปิดประเด็น “อภิปราย” เก่ียวกบัผลการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

และ “น าเสนอ” การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรแ์บบอ่ืน (ถา้มี) 

อาจารยแ์ละนกัศกึษารว่มกนั “สรุป” ผลการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องสถานการณจ์รงิท่ีก าหนด 
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2.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย (1) เครื่องมือส  าหรบัจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน (2) เครื่องมือส  าหรบัการวดัและประเมินผลความสามารถในการใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

2.3.1 เคร่ืองมือส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถใน

การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ประกอบดว้ย แผนการ
จัดการเรียนรูจ้  านวน 12 แผน ซึ่งแต่ละแผนประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้กิจกรรมการเรยีนรู ้การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้โดยใชเ้วลา 90 นาทีในการ
ด าเนินการแตล่ะแผน เนือ้หาท่ีใชเ้ป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกบั อตัราสว่น สดัสว่นและรอ้ยละ พืน้ท่ีและ
ปรมิาตร คา่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้ม 

2.3.2 เคร่ืองมือส าหรับการวัดและประเมินผล 
ในงานวิจัยครัง้นี ้ เครื่องมือส  าหรับการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย            

(1) แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั (2) แบบสงัเกตพฤติกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั และ (3) แบบสมัภาษณ์นกัศึกษาเก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายละเอียด มีดงันี ้

1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั เป็นแบบทดสอบอัตนยัท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถ
ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 
1 ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ซึ่งประกอบดว้ย ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีไม่ซบัซอ้น ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัหลายขัน้ตอนหรอืซบัซอ้น ซึ่งแตล่ะ
ขอ้ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ก่ียวกับเรื่อง อัตราสว่น สดัสว่นและรอ้ยละ 
พืน้ท่ีและปรมิาตร คา่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้มและมีการใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์ดงัตาราง 3 

 
 



  71 

ตาราง 3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์องกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 

ด้านการท าความเข้าใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน (5 คะแนน) คะแนน 

 ระบุสิ่งท่ีสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดถ้กูตอ้ง 1 

 ระบุสิ่งท่ีสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไม่ถกูตอ้ง 0 

 ระบุขอ้มลูหรอืเงื่อนไขในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 2 

 ระบุขอ้มลูหรอืเงื่อนไขในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดถ้กูตอ้ง เพียงบางสว่น 1 

 ระบุขอ้มลูหรอืเงื่อนไขในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไม่ถกูตอ้ง 0 

 อธิบายแนวคิดท่ีน าไปสูก่ารคน้หาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 2 

 อธิบายแนวคิดท่ีน าไปสูก่ารคน้หาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรพ์อสื่อใหเ้ขา้ใจได ้เพียง
บางสว่น 

1 

 อธิบายแนวคิดท่ีน าไปสูก่ารคน้หาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง 0 

ด้านการปรับเปล่ียนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 
ให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์(8 คะแนน) 

คะแนน 

 แสดงวิธีการค านวณท่ีน าไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรอืเงื่อนไขในสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั ใหอ้ยูใ่นรูปตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลู เงื่อนไข หรอืสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

4 

 แสดงวิธีการค านวณท่ีน าไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรอืเงื่อนไขในสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั ใหอ้ยูใ่นรูปตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลู เงื่อนไข หรอืสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง สว่นใหญ่ 

3 

 แสดงวิธีการค านวณท่ีน าไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรอืเงื่อนไขในสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั ใหอ้ยูใ่นรูปตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลู เงื่อนไข หรอืสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เพียงบางสว่น 

2 

 แสดงวิธีการค านวณท่ีน าไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรอืเงื่อนไขในสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั ใหอ้ยูใ่นรูปตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลู เงื่อนไข หรอืสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง หรอืไม่แสดง 

0 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ด้านการปรับเปล่ียนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 
ให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์(8 คะแนน) 

คะแนน 

 ปรบัเปลี่ยน “ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญั” ในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ใหอ้ยูใ่น
รูปตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลู เงื่อนไข หรอืสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น 

2 

 ปรบัเปลี่ยน “ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญั” ในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ใหอ้ยูใ่น
รูปตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลู เงื่อนไข หรอืสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เพียง
บางสว่น 

1 

 ปรบัเปลี่ยน “ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญั” ในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ใหอ้ยูใ่น
รูปตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลู เงื่อนไข หรอืสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง 

0 

 ก าหนดตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 2 

 ก าหนดตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เพียงบางสว่น 1 

 ก าหนดตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง 0 

ด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) คะแนน 

 แสดงวิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งครบถว้น 

3 

 แสดงวิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งสว่นใหญ่ 

2 

 แสดงวิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งเพียงบางสว่น 

1 

 แสดงวิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง 

0 

 สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 2 

 สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เพียงบางสว่น 1 

 สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง 0 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

ด้านการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์      
ให้เป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน (2 คะแนน) 

คะแนน 

 แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

2 

 แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดถ้กูตอ้ง เพียงบางสว่น 

1 

 แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไม่ถกูตอ้ง 

0 

 
2) แบบสังเกตพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 
แบบสังเกตพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเป็นแบบบันทึกท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อบันทึกพฤติกรรมในการใช้ตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ขณะลงมือ
แกปั้ญหาประกอบดว้ยแบบตรวจสอบรายการและแบบบนัทกึภาคสนาม 

3) แบบสัมภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาสถานการณส์ถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

แบบสมัภาษณน์กัศกึษาเก่ียวกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณ์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู ้วิจัยสรา้งขึน้เพื่อสอบถาม
นักศึกษาเก่ียวกับกระบวนการในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ของแตล่ะคน โดยใชห้ลงัสิน้สดุคาบเรยีนแตล่ะครัง้ 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย/ขอบเขตของเครื่องมือแตล่ะชนิด 
2. ด  าเนินการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้

2.1 สรา้งแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยเริ่มจากรวบรวมสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันท่ีน่าสนใจและสามารถใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับเรื่อง อัตราส่วน 
สดัสว่นและรอ้ยละ พืน้ท่ีและปรมิาตร คา่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้ม มาแกปั้ญหาสถานการณ์
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ในชีวิตประจ าวนัได ้ หลงัจากนัน้น ามาปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 แสดงกระบวนการในการคน้หาค าตอบพรอ้มทัง้ค  าอธิบายท่ีชัดเจน แลว้เขียน
แผนการจัดการเรียนรูจ้  านวน 12 แผน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแ้ต่ละแผนประกอบด้วย 
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้กิจกรรมการเรยีนรู ้การวดัผลและประเมินผล
การเรยีนรู ้ 

2.2 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยเลอืกสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีนา่สนใจและ
สามารถใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับเรื่อง อัตราส่วน สดัส่วนและรอ้ยละ พืน้ท่ีและ
ปรมิาตร คา่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้ม ในการแกปั้ญหา และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 

2.3 สรา้งแบบสงัเกตพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึก
ภาคสนาม โดยดดัแปลงมาจากแบบสงัเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์อง รุ่งฟ้า 
จนัทจ์ารุภรณ ์(Janjaruporn, 2005, pp. 132-133) 

 2.4 สรา้งแบบสมัภาษณพ์ฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
การแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผูส้มัภาษณน์กัศกึษาเปา้หมาย
แตล่ะคนหลงัสิน้สดุคาบเรยีนแตล่ะครัง้ 

3. น าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธเ์พื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เม่ือแกไ้ขตามค าแนะน า แลว้น าเครื่องมือวิจัยทัง้หมด
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใชแ้ละความชดัเจนของขอ้ความ โดยก าหนดระดบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน +1 หมายถึง ใชไ้ด ้
คะแนน   0 หมายถึง ไม่แนใ่จวา่ใชไ้ดห้รอืไม่ 
คะแนน -1 หมายถึง ใชไ้ม่ได ้

4. น าเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัทัง้หมดมาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น ส  าหรบัแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ผูว้ิจัยคดัเลือกสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเฉพาะขอ้ท่ีมี
คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  
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5.  น าเครื่องมือไปทดลองหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและ
หาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย จากนักศึกษาน าร่องซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี ท่ี 1 ในช่วงต้นของ         
ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพืน้ท่ีบางพระ      
จ านวน 1 สาขา 36 คน 

6. น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรท่ี์ไดจ้ากการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม มาวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย (PE) 
และคา่อ านาจจ าแนก (D) เป็นรายขอ้จ านวน 3 ขอ้ โดยสถานการณปั์ญหามีค่าความยากงา่ย ตัง้แต ่
0.48 - 0.56 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.41 ขึน้ไป เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั (รายละเอียดดูภาคผนวก 
ก) 

7. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีได้ในขอ้ 6 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ( - Coefficient) ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั เทา่กบั 0.969 (รายละเอียดดภูาคผนวก ก) 

8. ปรบัแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั แบบสงัเกตพฤติกรรมในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และแบบสมัภาษณพ์ฤติกรรมในการ
ใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ใหเ้หมาะสมและมีความ
ชดัเจน เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

 
2.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือวิจัย 

ในการหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ี
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองน ารอ่งส  าหรบัการพฒันากิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัและหาประสทิธิภาพของเครื่องมือ ดงันี ้

2.4.1 การทดสอบหาประสิทธิภาพรายบุคคล เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพ
รายบุคคล กับนกัศึกษาจ านวน 3 คน โดยใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาและขอ้
ค าถาม แลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการสอนและเครื่องมือ
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ท่ีใชใ้นการวิจยัอ่ืน ๆ จากนัน้น าขอ้มูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด ถา้
ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใชใ้นการทดลองขัน้ตอ่ไป 

2.4.2 การทดสอบหาประสิท ธิภาพ เป็ นกลุ่มย่อย  เป็ นการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเป็นกลุ่มกับนักศึกษาจ านวน 9 คน โดยใหน้ักศึกษาท าความเขา้ใจสถานการณ์
ปัญหาและขอ้ค าถาม แลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอนและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยอ่ืน ๆ จากนัน้น าขอ้มูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกับ
เกณฑท่ี์ก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูว้ิจัยด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใชใ้นการ
ทดลองขัน้ตอ่ไป 

2.4.3 การทดสอบหาประสิทธิภาพภาคสนาม เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ภาคสนาม กับนกัศกึษาจ านวน 24 คน โดยใหน้กัศกึษาท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาและขอ้
ค าถาม แลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการสอนและเครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการวิจัย จากนัน้น าขอ้มูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกับเกณฑท่ี์ก าหนด ถ้าไม่
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข และใชใ้นการทดลองภาคสนามอีกครัง้ 

 
ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤตกิรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
การแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี ผูว้ิจัยไดแ้บ่ง
ประเด็นการด าเนินการเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตรใ์น

ชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก เขตพืน้ท่ีอุเทนถวาย จ านวน 1 สาขาวิชา จ านวน 28 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง  

นอกจากนั้นผู้วิจัยเลือกนักศึกษาเป้าหมาย (Target Student) เพื่อศึกษาเชิงลึก
เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ซึ่งได้
จากการสมัภาษณอ์าจารยท่ี์ปรกึษาของนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายเก่ียวกบัความกลา้แสดงออก 
การสื่อสารและน าเสนอแนวคิดของนักศึกษาแต่ละคน แล้วใช้การพิจารณางานเขียน การ
สมัภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั จากช่วงแรกของกิจกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งนกัศกึษาเปา้หมายนีไ้ดจ้ากการเลอืก
แบบเจาะจง จ านวน 4 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 28 คน แบ่งเป็นนักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
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เรียนสงู 1 คน นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 2 คน และนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการท าความเข้าใจ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ ดา้นการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และดา้นการ
แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้เป็นค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์กระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาแตล่ะคน หลงัสิน้สดุคาบเรยีนแตล่ะครัง้ 

 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 

การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ผูว้ิจยัศกึษา สภาพการการเรยีนการ
สอนการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
กระบวนการศึกษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของจิออรด์าโน เวียร ์
และฟอกซ ์กระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียนของ สุรสาล ผาสุข แนวการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนผ่านการแกปั้ญหา  และแนวทางการประเมินผลและการใหค้ะแนนแบบ
รูบริก เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
ในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ด้านการท าความเข้าใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยพิจารณาการ
แสดงออกของนกัศึกษาในการวิเคราะหแ์ละระบุสว่นส  าคญัของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ซึ่ง
ได้แก่ สิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันต้องการหาข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ตลอดจนอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

2. ด้านการปรับ เปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยพิจารณาการแสดงออกของนักศึกษาในการค้นหาความเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันต้องการหา ข้อมูลหรือเงื่อนไขของ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน แลว้น ามาวิเคราะห์โดยใช้ความรูท้างคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวข้อง 
ผสมผสานกับประสบการณ์ในการแกปั้ญหา หลงัจากนัน้ปรบัเปลี่ยน ขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคัญ
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ของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ใหอ้ยู่ในรูปตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูล เงื่อนไข หรือสญัลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร ์

3. ดา้นการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดย
พิจารณาการแสดงออกของนักศึกษาในการก าหนดตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันนั้น การด าเนินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยใช้ความรูแ้ละ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์และการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

4. ดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบ
ของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยพิจารณาการแสดงออกของนกัศกึษาในการเปรยีบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ไดก้บัขอ้มลูจรงิ การแปลความหมายออกเป็น
ค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และการบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั 

 
3.3 การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการในขัน้ตอนนีเ้ป็นการก าหนดแบบแผนท่ีใชใ้นการทดลอง กลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิจยั ระยะเวลาในการทดลอง ขอ้มลูท่ีน ามาวิเคราะหแ์ละการวิเคราะหข์อ้มลู โดยในแต่
ละขัน้ตอนมีรายละเอียดดงันี ้

3.3.1 แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจยัท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบกลุม่เดียว มีการทดสอบหลงัการ

ทดลอง (One-Group Posttest-Only Design)  ซึ่งไดเ้ป็นแบบแผนการวิจยัท่ีเลอืกใชก้ลุม่ตวัอย่าง
เพียงกลุ่มเดียว มีการใหต้ัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่าง และท าการทดสอบหลงัการทดลอง แลว้
พิจารณาผลการทดลอง 

3.3.2 การด าเนินการทดลอง 
ในการทดลองครัง้นีผู้ว้ิจยัใชเ้วลาในการด าเนินการทดลองทัง้หมด 14 คาบเรียน 

คาบเรียนละ 90 นาที โดยแบ่งเป็นเวลาส  าหรบัด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 12 คาบเรียน ระยะเวลาในการทดสอบย่อยครัง้ท่ี 1 - 3 จ านวน   
3 คาบเรียน (คาบเรียนท่ี 4 , 8, 12 ตามล าดับ) และระยะเวลาส  าหรบัทดสอบหลงัเรียน 2 คาบ
เรยีน (คาบเรยีนท่ี 13 -14) ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการ มีดงันี ้

1) ผูว้ิจัยด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษา
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เป้าหมายในช่วงปลายของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใชเ้วลาเรียนปกติ ในแต่ละคาบ
เรยีนผูว้ิจัยท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อนและผูส้งัเกตการณโ์ดยมีผูช้่วยวิจัย 2 คน ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้งัเกตและ
บนัทกึพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั
ของนกัศึกษาเป้าหมายและสมาชิกในกลุม่ขณะลงมือแกปั้ญหา โดยบนัทึกพฤติกรรมเหลา่นัน้ลง
ในแบบสงัเกตพฤติกรรม 

2)  ผูว้ิจัยใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัเพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนักศึกษาท่ีเรยีนดว้ย
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ เม่ือสิน้สุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สมัภาษณน์กัศึกษากลุม่เปา้หมายจ านวน 4 คน เพื่อวิเคราะหเ์ชิงลกึเก่ียวกบัความสามารถในการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

 
3.4 การทดสอบสมมติฐาน 

1. น าคะแนนจากใบ กิจกรรมรายบุ คคลและคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
หลังการทดลองจากกลุ่มเป้าหมาย มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ อศึกษา
ความสามารถการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของ
นกัศกึษา โดยใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณ 

2. หาจ านวนนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั สงูกวา่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม 

3. ทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรยีนโดยใชกิ้จกรรมการเรยีนการสอน
ท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัส  าหรบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความสามารถการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัสงูกวา่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่า
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด โดยการทดสอบทวินาม 

4. น าแบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัและงานเขียนของนกัศกึษามาวิเคราะหพ์ฤติกรรมท่ี
แสดงความสามารถการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
ในด้านการท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ใน
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ชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ดา้นการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร ์และดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบ
ของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา่รอ้ยละ 
2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ คา่ดชันีความสอดคลอ้ง ค่า

ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่ นของแบบทดสอบวัดโดยใช้วิ ธีการหา
สมัประสทิธ์ิแอลฟา (  Coefficient) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบทวินาม (Binomial test) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยนี ้คือ เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์

เก่ียวขอ้งกับการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชา
คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี และเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อ แก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีแลว้ศกึษาความสามารถและพฤติกรรม
ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 
ระดบัปรญิญาตร ีท่ีเรยีนดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับ
ปรญิญาตรี ท่ีผูว้ิจัยพฒันาขึน้ ซึ่งขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมน ามาวิเคราะหท์ัง้เชิงปรมิาณและ
เชิงคณุภาพ และน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพการ
เรยีนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาและ
อาจารย ์ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรี และระยะที่ 3 การศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบั
ปรญิญาตร ี

 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวติประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาและอาจารย ์

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 
ระดบัปริญญาตรี ของนกัศึกษาและอาจารย ์ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา (1) ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วั
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาและอาจารย ์        
(2) ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของ
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นกัศึกษา และ (3) แนวการจัดการเรยีนการสอนการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของ
อาจารย ์มีผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้   

ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเก่ียวกบัสภาพ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ของนกัศึกษาและอาจารย์ 
ดงันี ้

ตอนที่ 1 ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาและอาจารย ์

ในการศกึษาความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาและ
อาจารย ์ผูว้ิจัยพิจารณาความเช่ือจ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร ์2) 
ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์และ 3) ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์ของนกัศึกษาและอาจารย ์จากแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนจากแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาใน
แตล่ะขอ้ แตล่ะดา้นและทัง้ฉบบั ปรากฏผลดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 คา่เฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษา 
 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
ความเช่ือที่เก่ียวกับคณิตศาสตร ์

1 ผลลพัธใ์นวิชาคณิตศาสตรอ์าจยืดหยุน่ปรบัเปลี่ยนได ้ 3.02 0.73 มาก 
2 ผลลพัธ์ในวิชาคณิตศาสตรมี์ความเท่ียงตรง แม่นย าและ

ตายตวัเสมอ 
2.12 0.75 นอ้ย 

3 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาเชิงสรา้งสรรคท่ี์ว่าดว้ยเหตุผล ความ
จรงิ กระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 

3.45 0.55 มาก 

4 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีเก่ียวกับการท่องจ าสตูร การท าตาม
ขัน้ตอน และการคิดค านวณเทา่นัน้ 

2.32 0.79 นอ้ย 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
5 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนเป็นคนท่ีมี

เหตุผล มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

3.17 0.78 มาก 

6 คณิตศาสตรมี์เนือ้หาท่ีซบัซอ้น ตอ้งท่องจ าสูตร ท าใหย้าก
แก่การเขา้ใจ 

1.75 0.66 นอ้ย 

7 คณิตศาสตรมี์เนื ้อหาท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและ
ประกอบการตดัสนิใจในชีวิตประจ าวนั 

3.10 0.63 มาก 

8 การท่องจ าสูตร การท าตามขัน้ตอน และการคิดค านวณ 
เป็นสิ่งส  าคญัท่ีสดุในวิชาคณิตศาสตร ์

1.82 0.78 นอ้ย 

9 ความรูใ้นวิชาคณิตศาสตรเ์กิดขึน้เกิดใหม่ตลอดเวลา 3.15 0.57 มาก 
10 วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีเก่ียวกับการด าเนินการทางเลข

คณิต 
2.05 0.71 นอ้ย 

 สรุปผลด้านความเช่ือเก่ียวกับคณิตศาสตร ์ 2.59 0.92 มาก 

ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวัน 

11 เราสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้
หลากหลายวิธี 

3.27 0.50 มาก 

12 การแกปั้ญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั โดยการใช้
กระบวนการในการน าเสนอหรืออธิบายสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้อยู่ในรูปปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละ
เลือกใช้ความรูข้องปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ะช่วยในการ
คน้หาค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

2.75 0.70 มาก 

13 ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เราไม่
สามารถใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรม์าช่วยในการแกปั้ญหา
ทกุปัญหา 

2.05 0.74 นอ้ย 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
14 ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์

ในชีวิตประจ าวนั อาจเลือกตวัแบบท่ีมีอยู่ หรือสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรข์ึน้มาใหม่ เพื่อการแกปั้ญหา 

3.15 0.66 มาก 

15 การแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ของสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวนั จะเลือกตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดจ้ากสตูร 
ฟังกช์นั หรอืสมการตา่ง ๆ ท่ีมีอยูเ่ทา่นัน้ 

2.55 0.81 มาก 

16 การก าหนดปัญหาและเป้าหมายของการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์มีการปรบัเปลี่ยนไปตามสมมติฐาน ตัวแปร 
วิธีการ และการตีความ 

3.20 0.51 มาก 

17 ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องทั้งบริบททางคณิตศาสตร ์และ
บรบิทโลกแหง่ความจรงิ 

3.22 0.73 มาก 

18 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรน์ัน้มีความ
แนน่อน ตายตวัเสมอ 

2.25 0.83 นอ้ย 

19 การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน/กระบวนการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

2.87 0.68 มาก 

20 เราสามารถใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรม์าช่วยแก้ปัญหาได้
เลย โดยไม่ค านึงถึงขั้นตอน/กระบวนการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์

2.60 0.98 มาก 

 สรุปผลด้านความเช่ือเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์น

ชีวิตประจ าวัน 

2.79 0.83 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
ความเช่ือที่เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์

21 ในการจัดการเรียนรูก้ารแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีน  ามาใช้ควรเป็นสถานการณ์ ปัญหาท่ี
นกัศกึษาคุน้เคย 

2.07 0.57 นอ้ย 

22 เพื่อใหน้กัศกึษาเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง อาจารยค์วรจัด
กิจกรรมเป็นกลุม่และใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัศกึษาคิดอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

3.50 0.55 มาก
ท่ีสดุ 

23 เพื่อใหน้กัศกึษาเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง อาจารยค์วรจัด
กิจกรรมเป็นกลุม่และใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัศกึษาคิดอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

2.32 0.91 นอ้ย 

24 การเรยีนการสอนท่ีใหน้กัศกึษาไดอ้ธิบายเหตผุล แลว้คน้หา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีก าหนด จะช่วยให้นักศึกษามี
ความสามารถในการใหเ้หตผุลได ้

3.25 0.58 มาก 

25 การเรียนการสอนท่ีใหน้ักศึกษาค้นหาค าตอบเพียงอย่าง
เดียวจะช่วยใหน้ักศึกษามีความสามารถในการใชต้ัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร ์

2.50 0.87 มาก 

26 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นเครื่องมือส  าคัญในการวัด
ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของ
นกัศกึษา 

2.77 0.80 มาก 

27 แบบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรต์อ้ง
มีขอ้ค าถามท่ีเฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกับกระบวนการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

2.05 0.67 นอ้ย 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
28 กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการ

ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ควรใช้สถานการณ์ปัญหาท่ี
เฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกับกระบวนการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์

3.12 0.64 มาก 

29 กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการ
ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรค์วรใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีไม่
จ  าเป็นต้องสอดคล้องกับกระบวนการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์

2.12 0.75 นอ้ย 

30 ในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยค์วรใหค้ะแนน
แบบภาพรวม เพื่อประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ต่
ละขัน้ตอนของนกัศกึษา 

1.67 0.72 นอ้ย 

 สรุปผลด้านความเช่ือเก่ียวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

2.54 0.91 มาก 

 รวมทั้งฉบับ 2.64 0.89 มาก 

 

จากตาราง 4 ผลการประเมินความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาทัง้ฉบับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 แสดงว่า
นักศึกษามีความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่าคะแนนจากแบบสอบถามดา้นความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร ์มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 ดา้นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83  และด้านความเช่ือเก่ียวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 แสดงว่า
นกัศกึษามีความเช่ือทัง้สามดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาความเช่ือของนักศึกษาแต่ละขอ้ คะแนนความเช่ือท่ีมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยท่ีสุดสองอันดับแรก ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีอยู่ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ (1) ความเช่ือ
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ท่ีว่า “ในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ควรให้คะแนนแบบภาพรวมเพื่อประเมิน
กระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ต่ละขัน้ตอนของนักศึกษา” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.67 และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 (2) ความเช่ือท่ีว่า “คณิตศาสตรมี์เนือ้หาท่ีซบัซอ้น ตอ้งท่องจ าสตูร ท า
ใหย้ากแก่การเขา้ใจ” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.75 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 โดยความ
เช่ือท่ีมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยท่ีสดุอนัดบัแรกเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
สว่นความเช่ือท่ีมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตอนัดบัสองเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร  ์

สว่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถาม
ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องอาจารยใ์นแต่ละขอ้ แต่ละด้านและทัง้
ฉบบั ปรากฏผลดงัตาราง 5 

 
ตาราง 5 คา่เฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์
 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
ความเช่ือที่เก่ียวกับคณิตศาสตร ์

1 ผลลพัธใ์นวิชาคณิตศาสตรอ์าจยืดหยุน่ปรบัเปลี่ยนได ้ 2.40 0.54 นอ้ย 
2 ผลลพัธ์ในวิชาคณิตศาสตรมี์ความเท่ียงตรง แม่นย าและ

ตายตวัเสมอ 
2.20 0.83 นอ้ย 

3 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาเชิงสรา้งสรรคท่ี์ว่าดว้ยเหตุผล ความ
จรงิ กระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 

3.80 0.44 มาก
ท่ีสดุ 

4 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีเก่ียวกับการท่องจ าสตูร การท าตาม
ขัน้ตอน และการคิดค านวณเทา่นัน้ 

3.20 0.44 มาก 

5 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนเป็นคนท่ีมี
เหตุผล มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

3.80 0.44 มาก
ท่ีสดุ 

6 คณิตศาสตรมี์เนือ้หาท่ีซบัซอ้น ตอ้งท่องจ าสูตร ท าใหย้าก
แก่การเขา้ใจ 

2.80 0.44 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
7 คณิตศาสตรมี์เนื ้อหาท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและ

ประกอบการตดัสนิใจในชีวิตประจ าวนั 
3.20 0.44 มาก 

8 การทอ่งจ าสตูร การท าตามขัน้ตอน และการคิดค านวณ เป็น
สิ่งส  าคญัท่ีสดุในวิชาคณิตศาสตร ์

2.80 0.44 มาก 

9 ความรูใ้นวิชาคณิตศาสตรเ์กิดขึน้เกิดใหม่ตลอดเวลา 2.80 0.44 มาก 
10 วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีเก่ียวกับการด าเนินการทางเลข

คณิต 
2.60 0.54 มาก 

 สรุปผลด้านความเช่ือเก่ียวกับคณิตศาสตร ์ 2.96 0.69 มาก 

ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวัน 

11 เราสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้
หลากหลายวิธี 

3.60 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

12 การแก้ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยการใช้
กระบวนการในการน าเสนอหรืออธิบายสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้อยู่ในรูปปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละ
เลือกใช้ความรูข้องปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ะช่วยในการ
คน้หาค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

3.20 0.44 มาก 

13 ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เราไม่
สามารถใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรม์าช่วยในการแกปั้ญหา
ทกุปัญหา 

2.40 0.54 นอ้ย 

14 ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั อาจเลือกตวัแบบท่ีมีอยู่ หรอืสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรข์ึน้มาใหม่ เพื่อการแกปั้ญหา 

3.40 0.54 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
15 การแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ของสถานการณ์ ใน

ชีวิตประจ าวนั จะเลือกตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดจ้ากสตูร 
ฟังกช์นั หรอืสมการตา่ง ๆ ท่ีมีอยูเ่ทา่นัน้ 

3.20 0.44 มาก 

16 การก าหนดปัญหาและเป้าหมายของการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์มีการปรบัเปลี่ยนไปตามสมมติฐาน ตัวแปร 
วิธีการ และการตีความ 

3.40 0.54 มาก 

17 ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องทั้งบริบททางคณิตศาสตร ์และ
บรบิทโลกแหง่ความจรงิ 

3.40 0.54 มาก 

18 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรน์ัน้มีความ
แนน่อน ตายตวัเสมอ 

2.20 0.44 นอ้ย 

19 การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน/กระบวนการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

3.20 0.44 มาก 

20 เราสามารถใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรม์าช่วยแก้ปัญหาได้
เลย โดยไม่ค านึงถึงขั้นตอน/กระบวนการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์

3.20 0.44 มาก 

 สรุปผลด้านความเช่ือเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์น

ชีวิตประจ าวัน 

3.12 0.62 มาก 

ความเช่ือที่เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
21 ในการจัดการเรียนรูก้ารแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ท่ีน  ามาใช้ควรเป็นสถานการณ์ ปัญหาท่ี
นกัศกึษาคุน้เคย 

1.40 0.54 นอ้ย
ท่ีสดุ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
22 เพื่อใหน้กัศกึษาเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง อาจารยค์วรจัด

กิจกรรมเป็นกลุม่และใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัศกึษาคิดอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

2.60 0.54 มาก 

23 เพื่อใหน้กัศกึษาเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง อาจารยค์วรจัด
กิจกรรมเป็นกลุม่และใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัศกึษาคิดอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

3.00 0.00 มาก 

24 การเรยีนการสอนท่ีใหน้กัศกึษาไดอ้ธิบายเหตผุล แลว้คน้หา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีก าหนด จะช่วยให้นักศึกษามี
ความสามารถในการใหเ้หตผุลได ้

3.60 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

25 การเรียนการสอนท่ีใหน้ักศึกษาค้นหาค าตอบเพียงอย่าง
เดียวจะช่วยใหน้ักศึกษามีความสามารถในการใชต้ัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร ์

3.00 0.00 มาก 

26 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นเครื่องมือส  าคัญในการวัด
ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของ
นกัศกึษา 

3.00 0.00 มาก 

27 แบบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรต์อ้ง
มีขอ้ค าถามท่ีเฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกับกระบวนการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

1.60 0.54 นอ้ย 

28 กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการ
ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ควรใช้สถานการณ์ปัญหาท่ี
เฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกับกระบวนการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์

3.00 0.00 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ข้อ ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 
29 กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการ

ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรค์วรใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีไม่
จ  าเป็นต้องสอดคล้องกับกระบวนการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์

3.00 0.70 มาก 

30 ในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยค์วรใหค้ะแนน
แบบภาพรวม เพื่อประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ต่
ละขัน้ตอนของนกัศกึษา 

2.60 0.54 มาก 

 สรุปผลด้านความเช่ือเก่ียวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

2.66 0.77 มาก 

 รวมทั้งฉบับ 2.91 0.72 มาก 

 

จากตาราง 5 ผลการประเมินความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ของอาจารยท์ั้งฉบับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  แสดงว่า
อาจารยมี์ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
แต่ละดา้น พบว่า คะแนนจากแบบสอบถามดา้นความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร ์มีคะแนนเฉลี่ย
เทา่กับ 2.96 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.69 ดา้นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.12 และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 และด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์         
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.77 แสดงวา่อาจารยมี์ความเช่ือ
ทัง้สามดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั     

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาความเช่ือของอาจารยแ์ต่ละข้อ คะแนนความเช่ือท่ีมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยท่ีสุดสองอันดับแรก ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุและระดบันอ้ย 
ไดแ้ก่ (1) ความเช่ือท่ีว่า “ในการจดัการเรยีนรูก้ารแกปั้ญหา สถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์
น ามาใชค้วรเป็นสถานการณปั์ญหาท่ีนกัศึกษาคุน้เคย” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.40 และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54  (2) ความเช่ือท่ีวา่ “แบบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ตอ้งมีขอ้ค าถามท่ีเฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกับกระบวนการการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์”        
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มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเทา่กบั 1.60 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 โดยความเช่ือทัง้สองเป็นความ
เช่ือท่ีเก่ียวกบัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์

 
ตอนที่  2 ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 
การศกึษาความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์

ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั เป็นแบบทดสอบแบบอัตนยัจ านวน    
2  ขอ้ ซึ่งเป็นสถานการณ์เก่ียวกับการคิดดอกเบีย้เงินฝาก และสถานการณเ์ก่ียวกับโปรโมชั่นการ
ลดราคาสินค้า ผู ้วิจัยศึกษาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแกปั้ญหาในดา้น 1) การท าความ
เขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 2) การปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์3) การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และ 4) การ
แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์                   
ในชีวิตประจ าวนั มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ด้านการท าความเข้าใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 
ผลจากการวิ เคราะห์ผลงานเขียนของนักศึกษาเก่ียวกับการแก้ปัญหา

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่มีพฤติกรรมในการแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวันด้านการท าความเข้าใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันใน 3 ลักษณะ ได้แก่          
1) นกัศกึษาใชเ้วลานอ้ยมากในการท าความเขา้สถานการณใ์นท่ีชีวิตประจ าวนั เฉลี่ยประมาณครึ่ง
นาที ทัง้ๆ ท่ีสถานการณมี์ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขคอ่นขา้งซบัซอ้น อ่านโดยไม่ค านงึถึงขอ้มูลหรอืเงื่อนไข
ท่ีส  าคญัของสถานการณปั์ญหา 2) นกัศึกษาไม่แสดงรอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท่ีท าความเขา้ใจ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และ 3) นักศึกษาไม่ เขียนค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

2.2 ด้านการปรับเปล่ียนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

ผลจากการวิ เคราะห์ผลงานเขียนของนักศึกษาเก่ียวกับการแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่มีพฤติกรรมในการแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนัดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) นกัศึกษาเขียนค าอธิบายกระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงหรอืความสมัพนัธ์
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ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันตอ้งการหาไดน้อ้ยมาก ท าใหไ้ม่สามารถน าขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขท่ีส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันมาอธิบายความเช่ือมโยงหรือความสมัพันธ์
ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหา และ 2) นกัศึกษาเขียนตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูล
หรอืเงื่อนไขท่ีส  าคญั ไดไ้ม่ครบถว้น และไม่สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งท่ีสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหา ท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีผิดพลาดในการก าหนดตวัไม่ทราบคา่หรอืสญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร ์

2.3 ด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนกัศกึษาเก่ียวกบัการแกปั้ญหาสถานการณใ์น

ชีวิตประจ าวนั พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่มีพฤติกรรมในการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
ด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 ลักษณะ ได้แก่                 
1) นกัศึกษาเขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นหรอืไม่เขียนเลย ท าใหไ้ดต้วั
แบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  2) นักศึกษาไม่เขียน
ค าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร  ์

2.4 ด้านการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็น
ค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

ผลการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนกัศกึษาเก่ียวกบัการแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั พบวา่ ไม่มีนกัศึกษาเขียนอธิบายการเปรียบเทียบหรอืตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์รวมถึงไม่เขียนบรรยายหรืออธิบาย
ค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

 
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน                     

วิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ของอาจารย ์
การศกึษาการจัดการเรยีนการสอนการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั วิชา

คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์ผูว้ิจัยพิจารณาความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์
การสอนของอาจารยท่ี์เป็นกลุม่เป้าหมาย จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นหลกัสูตร  2) ดา้นผูส้อน และ 
3) ดา้นผูเ้รยีน 

3.1 ด้านหลักสูตร 
ผลการสมัภาษณ์อาจารย์กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ให้ข้อมูลเก่ียวกับรายวิชา

คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีใชส้อนนกัศกึษา ดงันี ้
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(1) รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนัเป็นวิชาหนึ่งในหลกัสตูรศึกษาทั่วไป มี
เนือ้หาสาระท่ีหลากหลายเหมาะต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรใ์หก้บันกัศกึษา 

(2) หลกัสตูรศึกษาทั่วไปไดก้ าหนดระยะเวลาในการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวันน้อยเกินไป ถ้าจะต้องจัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถของ
นกัศึกษาทัง้ทางดา้นเนือ้หาสาระและทกัษะและกระบวนการควรใหเ้วลาในการจัดการเรียนการ
สอนมากกวา่นี ้

3.2 ด้านผู้สอน 
ผลการสมัภาษณอ์าจารยก์ลุม่เปา้หมาย อาจารยใ์หข้อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

สอนของอาจารยใ์นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) ดา้นรูปแบบการสอน 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และ 
3) ดา้นศาสตรก์ารสอนการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

(1) รูปแบบการสอน  อาจารย์ให้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการสอน รายวิชา
คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ดงันี ้

1.1) อาจารย์ใช้วิ ธีการสอนแบบบรรยายเนื ้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยายเพื่อใหน้ักศึกษาท าตาม และใชร้ายละเอียดของรายวิชาท่ีเตรียมไวอ้ยู่แลว้ 
ส่วนใหญ่มุ่งเนน้เนือ้หาสาระมากกว่าการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

1.2) อาจารยมี์การทดสอบความรูพ้ืน้ฐานของนกัศึกษาก่อนเรียนและมีการ
เรยีนซอ่มเสรมิความรูพ้ืน้ฐานของนกัศกึษาในวิชานีน้อ้ยมาก  

1.3) อาจารยใ์ชเ้อกสารประกอบการสอน และใหน้กัศกึษาท าแบบฝึกหดัตาม
เอกสารท่ีเตรยีมไว ้

1.4) อาจารยมี์การน าเทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียมาใช้กับรายวิชานีน้้อย
มาก 

(2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อาจารยใ์ห้ข้อมูลเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ดงันี ้

2.1) อาจารยจ์ดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีมุ่งเนน้การสอนเนือ้หาสาระทาง
คณิตศาสตรม์ากกวา่การสอนท่ีเสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 
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2.2) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหา อาจารย์ใช้
สถานการณปั์ญหาท่ีคุน้เคยมากกว่าสถานการณปั์ญหาในชีวิตประจ าวนัหรอืสถานการณปั์ญหา
ในชีวิตจรงิ 

2.3) อาจารย์จัดกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนันอ้ยมาก เน่ืองจากอาจารยมี์ประสบการณน์อ้ยในการจัด
กิจกรรมที่เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์  

(3) ด้านศาสตรก์ารสอนการแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ า อาจารย์
ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัศาสตรก์ารสอนการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดงันี ้

3.1) อาจารยมี์ความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับแนวคิดการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา  

3.2) อาจารยมี์ความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัแนวทางในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนแนวทางการวัดและประเมินผลการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

3.3 ด้านผู้เรียน 
ผลจากการสมัภาษณอ์าจารยก์ลุม่เปา้หมาย อาจารยใ์หข้อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรม

การเรยีนของนกัศกึษาท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดงันี ้ 
(1) นกัศกึษาสว่นใหญ่มีความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรน์อ้ย  
(2) นกัศกึษามีเจตคติทางลบตอ่วิชาคณิตศาสตร ์ 
(3) นักศึกษามีประสบการณ์น้อยในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ

แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
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ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

ในการศึกษานี ้ผูว้ิจัยพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
ระดบัปรญิญาตรี แลว้น าไปหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปี
ท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี โดยใชน้กัศึกษากลุม่ทดลองน ารอ่งเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือและพิจารณา
คะแนนดิบของนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุม่นกัศึกษาท่ีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง 
ปานกลาง และต ่า และน ามาทดลองหาประสทิธิภาพจ านวน 3 ครัง้ ไดแ้ก่ (1) การหาประสทิธิภาพ
รายบุคคล (2) การหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ย และ (3)  การหาประสทิธิภาพภาคสนาม  ผลการ
พฒันาและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการสอน มีดงันี ้

ตอนที่ 1 การทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
ในการหาประสทิธิภาพรายบุคคล ผูว้ิจัยใชน้กัศึกษาจ านวน 3 คน ท่ีไดจ้ากการเลอืก

แบบเจาะจงจากนกัศึกษาทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน ผูว้ิจัยน ากิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตร ีใหน้กัศึกษาลงมือปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นรายบุคคลและท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล 1 – 3 และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัไปวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบเกณฑ ์โดย E1 เป็นคา่เฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนท่ีนกัศกึษาได้
จากกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียนจ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนท่ี
นักศึกษาได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัหลงัเรยีน โดยมีเกณฑก์ารตดัสนิ E1/E2 เป็น 60/60  ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสทิธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี
 

E1 E2 E1/E2 

62.22 60.83 62.22 / 60.83    

 
จากตาราง 6  พบว่า กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
ระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 62.22 / 60.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตป ระจ าวัน ส  าหรับนักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 ระดับปริญญาตรี มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 นอกจากนัน้เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ย ผูว้ิจัย
ไดป้รบัภาษาบางสว่นในกิจกรรมและแบบทดสอบ 

 
ตอนที่ 2 การทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย 

ในการหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ย ผูว้ิจัยใชน้กัศกึษาจ านวน 9 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่ท่ีได้
จากการหาประสิทธิภาพรายบุคคล ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงจากนกัศึกษาทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
3 คน  ผู้วิจัยน ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญา
ตรี ใหน้ักศึกษาลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุม่และท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และน า
คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล 1 – 3 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันไปวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ ์             
โดย E1 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนท่ีนกัศึกษาไดจ้ากกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียนจ านวน  
3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนท่ีนักศึกษาได้จากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัหลงั
เรยีน โดยมีเกณฑก์ารตดัสนิ E1/E2 เป็น 60/60  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ยของกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ี
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

 
จากตาราง 7 พบวา่ กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วั

แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบั
ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 65.19 / 64.72 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์60/60 แสดงว่า กิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์60/60 

 
ตอนที่ 3 การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม 

ในการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม ผูว้ิจัยใชน้ักศึกษาจ านวน 24 คน ท่ีไม่ใช่
กลุ่มท่ีได้จากการหาประสิทธิภาพรายบุคคลและกลุ่มย่อย ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงจาก
นกัศกึษาทัง้ 3 กลุม่ ผูว้ิจยัน ากิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับ
ปริญญาตรี ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มและท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั และน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล 1 – 3 และแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบเกณฑ ์โดย E1 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนท่ีนกัศึกษาไดจ้ากกิจกรรมรายบุคคล
ระหว่างเรียนจ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนท่ีนักศึกษาไดจ้ากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัหลงัเรยีน   โดยมีเกณฑก์ารตดัสนิ E1/E2 เป็น 60/60  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงั
ตาราง 8 
  

E1 E2 E1/E2 

65.19 64.72 65.19 / 64.72 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสทิธิภาพภาคสนามของกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ี
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี
 

E1 E2 E1/E2 
70.30 69.10 70.30/69.10 

 
จากตาราง 8  พบว่า กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.30/69.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรับนักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 ระดับปริญญาตรี มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ ์60/60 

 
ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤตกิรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

ในการศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมผูว้ิจัยน ามาวิเคราะหท์ัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล
เป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

ตอนที่  1 ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

1.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการศึกษาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี ผูว้ิจัยน าคะแนนจากใบ
กิจกรรมรายบุคคลในชัน้เรียนและแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีมาหาคา่เฉลี่ย
เลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 คา่เฉลี่ยเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนใบกิจกรรมรายบุคคลและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย 
 

 
จากตาราง 9 พบว่า คา่เฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล เท่ากับ 

35.54 มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  7.64 ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั เท่ากับ 29.57 ซึ่งมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.23 สง่ผลใหค้่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของคะแนนรวมจากใบกิจกรรมรายบุคคล และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั เทา่กับ 65.11 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 10.42 

 
1.2 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับปริญญาตร ี     
ท่ีเรยีนดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั มีความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกวา่
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยได้รวมคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน

แหลง่ท่ีมาของคะแนน 
คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลี่ย 
เลขคณิต 

( X ) 

คา่เฉลี่ยเลขคณิต 
คิดเป็นรอ้ยละ
ของคะแนนเต็ม 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ใบกิจกรรมยอ่ยรายบุคคล 60 35.54 59.23 7.64 
2. แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

40 29.57 73.93 4.23 

รวม 100 65.11 65.11 10.42 
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ชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีแลว้หาจ านวนนกัศึกษาท่ีมีความสามารถ
ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั มากกวา่รอ้ยละ 60 
ขึน้ไปของคะแนนเต็ม หลงัจากนัน้ท าการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใชก้ารทดสอบทวินาม 
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยัแสดงดงัตาราง 10 

 
ตาราง 10 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน
นักศึกษา 
(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวันที่ผ่านเกณฑ ์
(ร้อยละ) 

P-Value 

นกัศกึษา
กลุม่เปา้หมาย 

28 22 (78.57) 0.031* 

 
* ท่ีระดบันยัส  าคญั .05 
 

จากตาราง 10 พบว่า นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 
60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์

ในชีวิตประจ าวัน 
ในการศึกษาพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์

ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี ผู ้วิจัยพิจารณาการแสดงออกของ
นกัศกึษาขณะลงมือแกปั้ญหาผ่านการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรจ์  านวน 4 ขัน้ ไดแ้ก่  ข้ันการท า
ความเข้าใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน ข้ันการปรับเปล่ียนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั
ให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ ข้ันการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และข้ันแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้เป็นค าตอบ
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ของสถานการณปั์ญหาในชีวิตประจ าวัน แลว้น าเสนอผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการใชต้วั
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย 
โดยการอธิบายพฤติกรรมของนกัศกึษาทัง้ชัน้เรยีนและนกัศึกษาท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายจ านวน 4 คน 
ประกอบดว้ย ธาร  ธีรา  สายน า้ และวาริน (นามสมมติ) โดยท่ี ธาร เป็นนักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง ชอบแสดงความคิดเห็น กลา้แสดงออก ชอบซักถามเม่ือมีขอ้สงสัยและชอบ
อธิบายสิ่งต่าง ๆ ใหเ้พื่อนฟัง ธีราและสายน า้ เป็นนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 
ชอบคิดและซักถามบา้งเม่ือมีขอ้สงสยั ส่วน วาริน เป็นนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า     
ไม่ชอบคิด ชอบฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุม่ แตช่อบซกัถามเม่ือมีขอ้สงสยั 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี ผูว้ิจัยและผูช้่วยวิจัยจ านวน 2 ท่าน 
รว่มกันวิเคราะห ์(1) ผลงานเขียนในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (2) ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
เปา้หมายในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัขณะลง
มือแกปั้ญหาท่ีก าหนดของผูว้ิจัยและผูช้่วยวิจัย (3) ผลการสมัภาษณร์ะหวา่งผูว้ิจัยและนกัศึกษา
เปา้หมายเก่ียวกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยมี
แบบสมัภาษณก์ารใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั  

ในการอธิบายพฤติกรรมแต่ละดา้นของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ผูว้ิจยัแบง่กิจกรรมการเรยีนการสอนออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 คาบเรยีน 1 – 4  
ช่วงท่ี 2 คาบเรยีน 5 – 8  
ช่วงท่ี 3 คาบเรยีน 9 – 12 

ในแตล่ะช่วงของการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน ผูว้ิจยัเลอืกคาบเรยีนท่ีนกัศกึษามี
พฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีเดน่ชดัมา
อธิบายรายละเอียดพฤติกรรมของนกัศกึษา ดงันี ้ 

ช่วงท่ี 1  ผูว้ิจัยเลือกคาบเรียน 1 มาอธิบาย โดยอธิบายการแสดงพฤติกรรมใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษามีลกัษณะ
อยา่งไร  
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ช่วงท่ี 2  ผูว้ิจัยเลือกคาบเรียน 6 มาอธิบาย โดยอธิบายการแสดงพฤติกรรมใน
การใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา มีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปบา้ง และเปลี่ยนแปลงอยา่งไร  

ช่วงท่ี 3 ผูว้ิจัยเลือกคาบเรยีน 11 มาอธิบาย โดยอธิบายการแสดงพฤติกรรมใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษา อะไรบา้งท่ี
เปลี่ยนแปลงในช่วงท่ี 2 และนักศึกษายังแสดงพฤติกรรมนั้นต่อเน่ืองไปยังในช่วงท่ี 3 อย่าง
สม ่าเสมอ     

รายละเอียดของพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ ในขัน้ตา่ง ๆ มีดงันี ้

 
2.1 พฤติกรรมด้านการท าความเข้าใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

ในการศึกษาพฤติกรรมดา้นการท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ผูว้ิจยัพิจารณาการแสดงออกของนกัศึกษาในการวิเคราะหแ์ละระบุสว่นส  าคญั
ของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งไดแ้ก่ สิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหา ขอ้มูล
หรือเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ตลอดจนอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั 

ผลจากการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนักศึกษาในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และผลการสงัเกตของผูว้ิจยัและผูช้่วยวิจยัเก่ียวกบัการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั พบวา่ นกัศกึษามีพฤติกรรม
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัดา้นการท าความเขา้ใจ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) นักศึกษาใช้เวลาในการท าความเข้าใจ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ (2) นักศึกษาแสดงรอ่งรอยการขีดเขียนมากขึน้ในขณะท า
ความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และ (3) นกัศึกษาเขียนค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดม้ากขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้
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(1) นักศึกษาใช้เวลาในการท าความเข้าใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
มากขึน้ 

ในช่วงท่ี 1 คาบท่ี 1 ของกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถ
ในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั เรื่อง กระบวนการ
แกปั้ญหาโดยการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละกิจกรรม “เลือกจ่ายแบบไหนดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
ตอ้งการใหน้ักศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา
และกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์พรอ้มทัง้ใหน้กัศกึษาลง
มือปฏิบติักิจกรรม “เลือกจ่ายแบบไหนดี” กิจกรรมนีต้อ้งการใหน้กัศึกษาตดัสนิใจเลอืกวิธีการจ่าย
ช าระคา่รถจกัรยานกบัทางรา้นคา้หรอืทางธนาคารแบบใดจะประหยดัมากกวา่กัน ส  าหรบักิจกรรม
นีน้ักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัน้อยมาก (เฉลี่ยประมาณ 1 – 2 
นาที) ทั้ง ๆ ท่ีสถานการณ์มีขอ้มูลหรือเงื่อนไขค่อนขา้งซับซอ้น อ่านโดยไม่ค านึงถึงขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขท่ีส  าคัญของสถานการณ์ปัญหา หลงัจากท่ีนกัศึกษาอ่านสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนันี ้
แล้วนักศึกษาลงมือปฏิบัติในทันที นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สามารถระบุสิ่งท่ีสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาและสว่นส าคญัของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัได ้จึงตอ้งยอ้นกลบัมา
อ่านใหม่อีกหลาย ๆ ครัง้ พรอ้มทัง้ถามผูว้ิจยัและผูช้่วยวิจยัดว้ยค าถามท่ีคลา้ย ๆ กนั เช่น ผมเขียน
ถูกไหมครบั หนูเขียนแบบนีไ้ดไ้หมค่ะ แสดงว่านักศึกษายงัขาดความมั่นใจในการเขียน ส  าหรบั
นกัศึกษาเป้าหมาย ธาร ธีรา สายน า้ และวาริน ใชเ้วลาในการอ่านสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั
ประมาณ  1 – 2 นาที สว่นวารนิไม่ค่อยสนใจท่ีจะอ่านผูว้ิจยัตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจท่ีจะท า
กิจกรรม หลังจากอ่านสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันแล้ว นักศึกษาเป้าหมายทั้งสี่คนลงมือ
แกปั้ญหาทนัทีแตไ่ม่สามารถระบุขอ้มูลหรอืเงื่อนไขของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได ้เน่ืองจาก
ใช้เวลาในการอ่านน้อยและอ่านแบบไม่ได้ค  านึงถึงความส าคัญของข้อมูลหรือเงื่อนไขของ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งหยดุการลงมือท ากิจกรรม แลว้ยอ้นกลบัไปอ่านสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจขอ้มลูหรอืเงื่อนไขของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัมากขึน้ 

ในช่วงท่ี 2 คาบเรยีนท่ี 6 เม่ือนกัศกึษาไดร้บัใบกิจกรรม “การจดัเรียงกระป๋อง
ส”ี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการใหน้กัศกึษาตดัสินใจเลอืกการจดัเรยีงกระป๋องสีแบบใดเพื่อจะไดผ้ลิต
บรรจุภัณฑท่ี์จะบรรจุกระป๋องสีประหยัดท่ีสุด กิจกรรมนี ้นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่าน
สถานการณ์มากขึน้ (ประมาณ 2 – 3 นาที) โดยอ่านสถานการณ์ปัญหาดว้ยความตัง้ใจและให้
ความส าคญักับการท าความเขา้ใจขอ้มลูหรือเงื่อนไขของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัก่อนลงมือ
ท ากิจกรรม ส  าหรับนักศึกษาเป้าหมาย ธาร ใช้เวลาในการอ่านท าความเข้าสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัทัง้หมดประมาณ 3 นาที หลงัจากนัน้จึงลงมือแกปั้ญหาไดส้  าเรจ็ไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว 
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สว่น ธีรา และ สายน า้ ใชเ้วลาท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัดว้ยเวลาท่ีใกลเ้คียงกัน
ประมาณ 2 นาทีครึง่ โดยอ่านขอ้มูลและค านึงถึงเงื่อนไขท่ีส  าคญัไดม้ากขึน้ แตใ่นการแกปั้ญหายงั
ตอ้งยอ้นกลบัไปอ่านสถานการณซ์  า้อีกเม่ือไม่สามารถแกปั้ญหาได ้สว่น วารนิ ใชเ้วลาประมาณ 2 
นาที ในการอ่านท าความเข้าใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และยังไม่สามารถแก้ปัญหา
สถานการณไ์ด ้ผูว้ิจยัตอ้งอธิบายเพิ่มเติม ท าใหว้ารนิกลบัไปอ่านสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหม่ 
จนท าใหส้ามารถแกปั้ญหาได ้

ในช่วงท้ายของการเรียนการสอน คาบเรียน 11 เม่ือนักศึกษาได้รับใบ
กิจกรรม “ดัชนีคุณภาพอากาศ” ซึ่งเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีต้องการให้นักศึกษา
ตดัสนิใจใหก้บัรุง่เรืองท่ีจะอยู่กบับา้นหรือเดินทางไปบา้นเพื่อน โดยพิจารณาจากค่าดชันีคณุภาพ
อากาศท่ีนกัศกึษาค านวณได ้นกัศึกษาสว่นใหญ่ใชเ้วลาในการอ่านสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั
ประมาณ 3 – 4 นาที และใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจขอ้มูลหรอืเงื่อนไขของสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนัก่อนลงมือท ากิจกรรม โดยนกัศึกษาเป้าหมาย ธาร ใหเ้วลาในการท าความเขา้ใจ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัประมาณ 4 นาที สว่น ธีรา สายน า้ และวารนิ ใหเ้วลากบัการท าความ
เขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัประมาณ 3 – 4 นาที โดยใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจ
ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัก่อนการลงมือท ากิจกรรมดีกวา่ช่วงท่ี 1 และ 2 
ตามล าดบั 

จากรายละเอียดขา้งตน้สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมของการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั นกัศึกษาสว่นใหญ่ใหเ้วลาในการอ่านสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนันอ้ย และไม่ได้
ใหค้วามส าคัญกับขอ้มูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ก่อนลงมือท ากิจกรรม ท าใหเ้ม่ือลงมือท า
กิจกรรมไม่สามารถตีความ วิเคราะหแ์ละระบุสว่นท่ีส  าคญัของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได ้จึง
ตอ้งยอ้นกลบัไปอ่านท าความเขา้ใจสถานการณ์ใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจขอ้มูลหรือเงื่อนไขส  าคัญของ
สถานการณม์ากขึน้ ต่อมาในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรยีนการสอน นกัศกึษามีประสบการณจ์าก
การไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมในช่วงท่ี 1 ท าใหน้ักศึกษาสว่นใหญ่ใหเ้วลากับการอ่านเพื่อท าความ
เขา้ใจกบัสถานการณม์ากขึน้ สามารถวิเคราะหข์อ้มลูหรอืเงื่อนไขของสถานการณไ์ดช้ดัเจนก่อนลง
มือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่ งนักศึกษายังแสดงพฤติกรรมดังกล่าวนี ้จนสิ ้นสุดการเรียนการสอน  
สอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณข์องนกัศึกษาเปา้หมายทัง้ 4 คน ท่ีพบวา่สาเหตุท่ีนกัศกึษาใชเ้วลา
ในการท าความเขา้ใจสถานการณ์ประจ าวนัมากขึน้นัน้เน่ืองมาจากในช่วงแรกของกิจกรรมการ
เรยีนการสอนนกัศกึษายงัไม่คุน้เคยกบัการท ากิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถ
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ในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน จึง ไม่สามารถ
วิเคราะห์และระบุเงื่อนไขท่ีส  าคัญของสถานการณ์ได้ แต่เม่ือมีประสบการณ์เก่ียวกับการท า
กิจกรรมนีแ้ลว้ ท าใหเ้ม่ือท ากิจกรรมถดั ๆ ไปจึงใชเ้วลาในการอ่านมากขึน้ วิเคราะหข์อ้มลูและระบุ
สว่นส  าคญัของสถานการณล์ะเอียดมากขึน้ก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรม 

(2) นักศึกษาแสดงร่องรอยการขีดเขียนมากขึ้นในขณะท าความเข้าใจ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

ในช่วงแรกของการเรียนการสอน คาบเรียนท่ี 1 ขณะท่ีนักศึกษาท าความ
เขา้ใจสถานการณปั์ญหาของกิจกรรม “เลอืกจ่ายแบบไหนดี” พบวา่มีนกัศกึษาเพียง 7 คน (คิดเป็น
รอ้ยละ 25 ของจ านวนนกัศึกษาทัง้หมด) ท่ีมีการแสดงรอ่งรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ
ในสถานการณปั์ญหา หรอืเขียนรูปประกอบการท าความเขา้ใจ ซึ่งมีทัง้ขอ้ความท่ีเป็นสาระส  าคญั
และไม่เป็นสาระส  าคญัของสถานการณปั์ญหา ส  าหรบันกัศกึษาเป้าหมาย ธาร ธีรา และสายน า้ มี
การขีดเสน้ใตห้รอืลอ้มรอบขอ้ความในสถานการณปั์ญหาเช่นกนั แต ่วารนิ ไม่แสดงรอ่งรอยการขีด
เขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดงัภาพประกอบ 17 – 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหา ในคาบเรยีนท่ี 1 
ของ ธาร 
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ภาพประกอบ 18 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหา ในคาบเรยีนท่ี 1 
ของ ธีรา 

 
ในช่วงท่ี 2 คาบเรียน 6  ขณะท่ีนักศึกษาท าความเข้าใจสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวนั เรื่อง การจดัเรยีงกระป๋องส ี พบวา่มี นกัศกึษาแสดงรอ่งรอยการขีดเขียนจ านวน 15 
คน (คิดเป็นรอ้ยละ 53.57 ของจ านวนนกัศึกษาทัง้หมด) โดยมีทัง้ขอ้ความท่ีเป็นสาระส  าคญัและ
ไม่เป็นสาระส  าคญัของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาเป้าหมาย ธาร ธีรา สายน า้ 
ไดแ้สดงการขีดเขียนขอ้ความในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัขอ้มูลส  าคญัไดค้รบถว้น พรอ้มทัง้
วาดรูปเพื่อขยายความเขา้ใจในการคน้หาค าตอบของสถานการณ ์ดงัภาพประกอบ 19  สว่นวาริน
เริ่มมีการขีดเขียนขอ้ความในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนับา้ง แต่ยังไม่พบการวาดรูปท่ีจะสื่อ
ความหมายได ้ดงัภาพประกอบ 20 
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ภาพประกอบ 19 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาในคาบเรยีน 6 
ของ ธีรา 
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ภาพประกอบ 20 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาในคาบเรยีน 6 
ของ วารนิ 

 
ในช่วงท่ี 3 คาบเรียน 11 เม่ือนักศึกษาท าความเข้าใจสถานการณ์ ใน

ชีวิตประจ าวนั  กิจกรรม “ดชันีคณุภาพทางอากาศ” พบวา่นกัศกึษาจ านวน 23 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 
82.14 ของจ านวนนกัศึกษาทัง้หมด) มีการแสดงการขีดเสน้ใตข้อ้มูลและเงื่อนไขของสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวัน  เน้นจุดส  าคัญ  เพื่ อขยายความเข้าใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาระส  าคัญของ
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สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั  รวมถึง  นกัศกึษากลุม่เปา้หมาย ธาร ธีรา สายน า้ และวารนิ  โดยทัง้
สี่คนมีการขีดเขียนและลอ้มรอบขอ้ความท่ีส  าคญั  เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลจากสถานการณ์ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัไปใชใ้นการแกปั้ญหาสถานการณด์งัภาพประกอบ 21 – 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาในคาบเรยีน 11 
ของ ธาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาในคาบเรยีน 11 
ของ ธีรา 
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ภาพประกอบ 23 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาในคาบเรยีน 11                 
ของ สายน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาในคาบเรยีน 11 
ของ วารนิ 

 
จากรายละเอียดขา้งตน้สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวันนัน้   มีนักศึกษาจ านวนน้อยท่ีแสดงรอ่งรอยการแสดงความเขา้ใจสถานการณ์
ปัญหา เช่น การขีดเขียน การลอ้มรอบข้อความท่ีส  าคัญ รวมถึงการวาดรูปประกอบ ส  าหรับ
กิจกรรมในช่วงท่ี 2 ปรากฏวา่นกัศกึษามีประสบการณใ์นการท ากิจกรรมมากขึน้ จึงมีการขีดเสน้ใต ้
ขีดลอ้มรอบขอ้ความในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัขณะท าความเขา้ใจสถานการณ ์รวมถึงมีการ
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วาดรูปประกอบการแกปั้ญหาไดม้ากกว่าขึน้ และกิจกรรมในช่วงสดุทา้ย นกัศึกษาสว่นใหญ่ยงัคง
แสดงพฤติกรรมเหล่านัน้อย่างสม ่าเสมอ  นั่นคือมีการขีดเสน้ใตห้รือขีดลอ้มรอบขอ้ความท่ีเป็น
สาระส  าคญัของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัในขณะท าความเขา้ใจสถานการณ์ พรอ้มทัง้แสดง
การวาดภาพประกอบระบุเหตผุลท่ีส  าคญัเพื่อช่วยเนน้ย า้จุดท่ีส  าคญั 

นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์งานเขียนของนักศึกษาเป้าหมายจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั พบว่า ธาร ซึ่งเป็นนักศึกษาในกลุม่เก่งแสดงรอ่งรอยการขีดเสน้ใตห้รือลอ้มรอบ
ขอ้ความในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั พรอ้มทัง้แสดงการวาดภาพประกอบ ทัง้ 3 ขอ้ ซึ่งทุก
ขอ้ความเป็นสาระส  าคญัเป็นจุดเนน้ของของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั ธีรา และสายน า้ 
ซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มปานกลาง แสดงร่องรอยการขีดเส้นใต้ข้อความในสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวันทุกข้ออย่างคร่าวๆ ซึ่งข้อความส่วนใหญ่เป็นสาระส  าคัญของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบัวารินแสดงรอ่งรอยการขีดเสน้ใตแ้ละลอ้มรอบขอ้ความทัง้ขอ้ความท่ีส  าคญั
และไม่ส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 2 ขอ้ ตัวอย่างการขีดเสน้ใต้หรือขีดลอ้มรอบ
ขอ้ความในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาเปา้หมายธารและวารนิ ดงัภาพประกอบ 25 
- 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 รอ่งรอยการขีดเขียนท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ขอ้สอบเรื่อง 
“อตัราแลกเปลี่ยนเงิน” ในการท าแบบทดสอบของธาร 
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ภาพประกอบ 26 รอ่งรอยการขีดเขียนในขณะท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ขอ้สอบ
เรื่อง “การจดัแซนวิสลงกลอ่ง” ในการท าแบบทดสอบ ของวารนิ 

 
(3) นักศึกษาเขียนค าอธิบายแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันได้มากขึน้ 
ในช่วงท่ี 1 คาบท่ี 1 ของกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถ

ในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั เรื่อง กระบวนการ
แก้ปัญหาโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และกิจกรรม “เลือกจ่ายแบบไหนดี” ซึ่งเป็น
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีใหน้กัศึกษาไดค้น้หาวิธีการเลือกผ่อนช าระค่ารถจักรยานระหว่าง
การผ่อนช าระกบัทางรา้นและผ่อนช าระกบัธนาคาร แบบใดจะประหยดัมากกว่ากนั นกัศึกษาสว่น
ใหญ่เขียนค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันไดน้อ้ยมาก โดยเขียน
ค าอธิบายสัน้ ๆ หรอืไม่เขียนค าอธิบายเลย สว่นนกัศกึษาเปา้หมาย ธาร  ธีรา และสายน า้ ไดแ้สดง
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แนวคิดเก่ียวกบัสถานการณใ์นรูปของสตูรท่ีนกัศึกษารูจ้ัก สว่น วาริน ไม่เขียนค าอธิบายใด ๆ เลย 
ดงัภาพประกอบ 27 - 28  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัคาบเรยีน 1 ของ 
ธาร 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัคาบเรยีน 1 ของ 
วารนิ 

 
ในช่วงท่ี 2 คาบเรยีนท่ี 6 เม่ือนกัศกึษาไดร้บัใบกิจกรรม “การจดัเรียงกระป๋อง

สี” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีต้องการให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกการจัดเรียงกระป๋องสีเพื่อจะได้บรรจุ
ผลติภณัฑท่ี์ประหยดัท่ีสดุ นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียนค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัเพื่อคน้หาค าตอบไดถู้กตอ้งมากขึน้ พรอ้มทัง้เขียนรูปประกอบเพื่อขยายความเขา้ใจ
ในสถานการณท่ี์ก าหนดมาให ้ แต่มีนกัศึกษาบางสว่นเขียนค าอธิบายไม่ชดัเจน กลา่วคือไม่เขียน
ค าอธิบายถึงท่ีมาของแต่ละบรรทดั เขียนไม่เป็นระบบ ไม่เรยีงล  าดบัตามความส าคญัของปัญหา 
และระบุขอ้มูลเพื่อขยายความเขา้ใจเพียงเล็กนอ้ย ส  าหรบันกัศึกษาเป้าหมายธาร เขียนอธิบาย
แนวคิดไดอ้ยา่งชดัเจน มีล  าดบัขัน้ตอน เช่นเดียวกบั ธีรา ดงัภาพประกอบ 29 – 30 
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ภาพประกอบ 29 ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 6 ของ
ธาร 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 30 ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน ของ  

ธีรา 
 

สว่นวารินเขียนค าอธิบายแนวคิดได ้แต่ยงัมีพืน้ความรูท้างคณิตศาสตรไ์ม่
คอ่ยดีนกั บางครัง้ตอ้งถามผูว้ิจยั ดงัตวัอยา่ง  

วาริน :  อาจารยค์รบั วงกลมแนบในรูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมจะตอ้งเป็น
รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดครบั 

ผูว้ิจยั :  วารนิลองอาศยัสว่นประกอบของวงกลมซิ  
วารนิ : วงกลม ประกอบดว้ย เสน้รอบรูป รศัมี เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
ผูว้ิจยั : ลองดคูวามสมัพนัธข์องรศัมีกบัดา้นของรูปสี่เหลี่ยมซิ 
วารนิ : อ๋อ ทราบแลว้ครบั .... 

หลังจากได้สนทนากับผู้วิ จัย  ท าให้วาริน  เขียนค าอ ธิบายแนวคิด                 
ดงัภาพประกอบ 31 
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ภาพประกอบ 31 ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 6 ของ
วารนิ 

 
ในช่วงทา้ยของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียน 11 เม่ือนกัศึกษาไดร้บั

ใบกิจกรรม “ ดัชนีคุณภาพอากาศ ” ซึ่งเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีตอ้งการใหน้กัศึกษา
ตดัสินใจใหรุ้ง่เรืองว่าจะอยู่กับบา้นหรือเดินทางไปบา้นเพื่อน โดยพิจารณาจากค่าดัชนีคุณภาพ
อากาศ นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียนอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั เพื่อจะ
ไดท้ราบขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณดชันีคุณภาพอากาศ โดยเขียนอธิบายขอ้มูลไดค้รบถว้นถูกตอ้ง 
ส  าหรบันักศึกษาเป้าหมายธาร ธีรา สายน า้ และวารินเขียนอธิบายแนวคิดเก่ียวกับเรื่องดัชนี
คณุภาพทางอากาศ ไปในแนวทางเดียวกนั  ดงัภาพประกอบ 32 – 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 32 ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 11 
ของ ธาร 
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ภาพประกอบ 33 ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 11 
ของ ธีรา 

 
สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียน

ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดน้อ้ยมาก โดยเขียนค าอธิบายสัน้ ๆ 
แสดงเพียงค าตอบหรือไม่แสดงเลย อย่างไรก็ตามในช่วงท่ี 2 นักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มเขียน
ค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัไดม้ากขึน้ พฤติกรรมดังกลา่วนีย้ัง
ปรากฏจนสิน้สดุกิจกรรมการเรยีนการสอน 

 
2.2 พฤติกรรมด้านการปรับเปล่ียนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้เป็น

ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ในการศึกษาพฤติกรรมดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็น

ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษา ผูว้ิจัยพิจารณาการแสดงออกของนกัศึกษาในการคน้หา
ความเช่ือมโยงหรอืความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหา ขอ้มูลและ
เงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน แลว้น ามาวิเคราะห์โดยใช้ความรูท้างคณิตศาสตรท่ี์
เก่ียวขอ้ง ผสมผสานกับประสบการณใ์นการแกปั้ญหา หลงัจากนัน้ปรบัเปลี่ยน ขอ้มูลหรอืเงื่อนไข
ท่ีส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ให้อยู่ในรูปตัวไม่ทราบค่า ข้อมูล เงื่อนไข หรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์
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ผลจากการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนกัศึกษาในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และผลการสงัเกตของผูว้ิจยัและผูช้่วยวิจยัเก่ียวกบัการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ผลปรากฏวา่ นกัศึกษา
มีการแสดงพฤติกรรมการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน
ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(1) นักศึกษาเขียนค าอธิบายกระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงหรือความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งท่ี
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันตอ้งการหาไดม้ากขึน้ และ (2) นักศึกษาเขียนตัวไม่ทราบค่า ระบุ
ขอ้มูลหรอืเงื่อนไขท่ีส  าคญัไดค้รบถว้นและสอดคลอ้งกบัความเช่ือมโยงหรือความสมัพนัธ์ระหว่าง
สิ่งท่ีสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดม้ากขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

(1) นักศึกษาเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาความเช่ือมโยง หรือ
ความสัมพันธร์ะหว่างส่ิงที่สถานการณใ์นชีวิตประจ าวันต้องการหาได้มากขึน้ 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียน 1 กิจกรรม “เลือกจ่าย
แบบไหนดี” นักศึกษาส่วนใหญ่  (รอ้ยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ) เขียนค าอธิบาย
กระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงหรือความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ตอ้งการหาไดน้อ้ยมาก นักศึกษาสว่นใหญ่หาดอกเบีย้ของการช าระค่ารถจักรยานของรา้นคา้ได ้
แต่ไม่สามารถหาเงินต้นของราคารถจักรยานท่ีต้องช าระค่ารายงวดได้หรือหาได้ไม่ถูกต้อง 
ตวัอย่างเช่น นักศึกษาเป้าหมาย ธาร ไดแ้สดงค าอธิบายความเช่ือมโยงหรือความสมัพันธ์ขอ ง
ขอ้มูล แตไ่ม่ครบถว้น  ส  าหรบั ธีรา ไดแ้สดงค าอธิบายโดยใชส้ตูรท่ีนกัศึกษาคุน้เคยเพื่อหาค าตอบ
ของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน แต่ไม่สามารถหาข้อมูลมาประกอบได้อย่างสมบูรณ์ ดัง
ภาพประกอบ 34 – 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 34 ค าอธิบายกระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงและความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งท่ี
สถานการณใ์นชีวิตประจ าตอ้งการหาในคาบเรยีน 1 ของ ธาร 
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ภาพประกอบ 35 ค าอธิบายกระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงและความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งท่ี
สถานการณใ์นชีวิตประจ าตอ้งการหาในคาบเรยีน 1 ของ ธีรา 

 
ส าหรบัในช่วงท่ี 2 คาบเรียน 6 กิจกรรม “การจัดเรียงกระป๋องสี” นักศึกษา

สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 60) น าขอ้มลูหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัมาเขียนแสดงความ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดถู้กตอ้ง โดยพบวา่นกัศึกษา
ไดว้าดรูปตามสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีก าหนด เพื่อจะท าใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องขอ้มลูได้
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ พรอ้มทั้งเขียนความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปของสูตรรอ้ยละของพื ้นท่ีท่ีใช้ 
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาเป้าหมาย  ธาร น าข้อมูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคัญของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน มาอธิบายกระบวนการค้นหาความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ี
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันตอ้งการหา มีการเขียนอธิบายอย่างละเอียด ชัดเจน เป็นล  าดับ
ขัน้ตอนมากขึน้ ดงัภาพประกอบ 36  สว่น ธีรา สายน า้ และวารนิ เขียนวิธีการน าขอ้มลูหรอืเงื่อนไข
ท่ีส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน มาอธิบายกระบวนการค้นหาความเช่ือมโยงหรือ
ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหามีลกัษณะคลา้ย  ๆ กัน  มีการ
เขียนอธิบายแตไ่ม่คอ่ยละเอียดมากนกั  ดงัภาพประกอบ 37 
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ภาพประกอบ 36 ค าอธิบายกระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงและความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งท่ี
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาในคาบเรยีน 6 ของ ธาร 
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ภาพประกอบ 37 ค าอธิบายกระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงและความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งท่ี
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาในคาบเรยีน 6 ของ สายน า้ 

 
ในช่วงทา้ยของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียน 11 ในกิจกรรม “ดัชนี

คณุภาพทางอากาศ” พบว่านกัศกึษาสว่นใหญ่เขียนอธิบายกระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันต้องการหาได้มากขึน้ ค านวณดัชนี
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คณุภาพทางอากาศตามท่ีสถานการณ์ก าหนดโดยใชส้ตูรการค านวณตามใบความรู ้ตวัอย่างเช่น 
นักศึกษาเป้าหมายธารและสมาชิกในกลุ่ม  เขียนอธิบายการค้นหาความเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ ง ท่ีต้อ งการหาจากข้อมูล ท่ีก าหนด โดย อาศัยสูตรท่ี มีอยู่แล้ว                     
ดงัภาพประกอบ 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 38 ค าอธิบายกระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงและความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งท่ี
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาในคาบเรยีน 11 ของกลุม่ธาร 
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สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่เขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ี
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดน้อ้ยมาก โดยเขียนอธิบายเพียงขอ้ความสัน้ ๆ เขียน
ค าอธิบายไม่เป็นล  าดับขัน้ตอน อย่างไรก็ตามในกิจกรรมช่วงท่ี 2 นักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มเขียน
ค าอธิบายกระบวนการค้นหาความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดม้ากขึน้โดยพยายามน าขอ้มูลหรอืเงื่อนไขท่ีส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันมาวิเคราะหแ์ละเขียนอธิบายเป็นล  าดับขัน้มากขึน้ แต่มีค าอธิบายบางส่วนยงัไม่
ถูกต้องและชัดเจน นักศึกษายังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวและพยายามเขียนค าอธิบาย
กระบวนการคน้หาความเช่ือมโยงหรือความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ตอ้งการหาไดถ้กูตอ้งและชดัเจนมากขึน้ จนสิน้สดุการเรยีนการสอน 

(2) นักศึกษาเขียนระบุตัวไม่ทราบค่า ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส าคัญของ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ได้ครบถ้วนและสอดคล้องกับความเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธร์ะหว่างส่ิงที่สถานการณใ์นชีวิตประจ าวันต้องการหาได้มากขึน้ 

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียน 1 กิจกรรม “เลือกจ่าย
แบบไหนดี” นกัศกึษาจะตอ้งเปลี่ยนความเช่ือมโยงหรอืความสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นรูปของตวัไม่ทราบค่า 
ขอ้มูลหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา ซึ่งประกอบดว้ย 
ดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้เชิงเดียว เงินตน้ และระยะเวลา นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียนระบุตวัไม่ทราบค่า 
ขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนับางสว่นยังไม่ถูกตอ้งหรือเขียนไม่
สอดคลอ้งกับความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ท่ีได้หรือไม่เขียนเลย  ตัวอย่างเช่น นักศึกษา
กลุม่เปา้หมายธารและสมาชิกในกลุม่ เขียนระบุตวัไม่ทราบคา่โดยไม่ใหค้วามหมายของตวัแปรแต่
ละตวั และหาคา่ของตวัแปรแตล่ะตวั ดงัภาพประกอบ 39 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 39 การระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 1 ของกลุม่ของธาร 
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หลงัจากจบกิจกรรมผูว้ิจยัจึงไดส้มัภาษณน์กัศกึษากลุม่เปา้หมาย  ธาร ดงันี ้
ผูว้ิจัย : จากใบกิจกรรมขอ้ 5 ของกลุม่ธาร ธารไดใ้หค้วามหมายของตัว

แปรแตล่ะตวัไวอ้ยา่งไร 
ธาร : ครบั ผมให ้ m แทนจ านวนงวด  n แทนจ านวนงวดท่ีสง่  P แทนเงิน

ท่ีตอ้งจ่ายกบัทางรา้น  I แทน ดอกเบีย้ ครบั 
ผูว้ิจยั : แลว้ท าไมธารไม่เขียนความหมายของแตล่ะตวัลงในใบกิจกรรม 
ธาร : ผมนึกว่าเป็นการแทนค่าตัวแปรเลยครบั ผมเคยแต่ใชสู้ตรไปเลย

ครบั ไม่เคยตอ้งมาก าหนดตวัแปรเอง เลยยงัไม่คอ่ยเขา้ใจครบั 
จากการสมัภาษณ์ขา้งตน้ท าใหท้ราบว่านักศึกษาคุน้เคยกับการแทนค่าตัว

แปร แต่ไม่มีประสบการณ์การก าหนดหรือใหค้วามหมายของตวัแปรเพื่อน าไปสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรก์ลุม่ของสายน า้ เขียนระบุตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรอืเงื่อนไขท่ีส  าคญัของสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั โดยใช้ตวัแปรท่ีนกัศึกษาคุน้เคยจากการไดเ้รียนเรื่อง คณิตศาสตรก์ารเงิน  ดัง
ภาพประกอบ 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 40 การระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 1 ของกลุม่ของสายน า้ 

 
สว่นกลุม่ของวารินไม่เขียนระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคญัของ

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดงัภาพประกอบ 41 
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ภาพประกอบ 41 การระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 1 ของกลุม่ของวารนิ 

 
ส าหรบัในช่วงท่ี 2 คาบเรียน 6 กิจกรรม “การจัดเรียงกระป๋องสี” นักศึกษา

จะตอ้งเปลี่ยนความเช่ือมโยงหรือความสมัพันธ์ใหอ้ยู่ในรูปตัวไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ี
ส  าคญัของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งประกอบดว้ย พืน้ท่ีฐานของกระป๋องสี พืน้ท่ีฐานของ
กล่อง และรอ้ยละของพืน้ท่ีท่ีถูกใช้ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เขียนระบุตัวไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขท่ีส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันบางส่วนไดถู้กต้อง และสอดคลอ้งกับความ
เช่ือมโยงหรอืความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดม้ากขึน้ ส  าหรบั
นกัศกึษาเปา้หมายทัง้ 4 คน ไดเ้ขียนระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และสอดคลอ้งกับความเช่ือมโยงหรอืความสมัพนัธ์ระหว่าง
สิ่งท่ีสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหา มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ดงัภาพประกอบ 42 - 44 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 42 การระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 1 ของกลุม่ของ ธาร 
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ภาพประกอบ 43 การระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 1 ของกลุม่ของ ธีรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 44 การระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 1 ของกลุม่ของ สายน า้ 

 
ในช่วงทา้ยของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียน 11 ในกิจกรรม “ดัชนี

คณุภาพทางอากาศ” นกัศกึษาตอ้งเปลี่ยนความเช่ือมโยงหรือความสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นรูปตวัไม่ทราบ
คา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ซึ่งประกอบดว้ย ดชันียอ่ยคณุภาพ
ทางอากาศ ความเขม้ขน้ของสารพิษทางอากาศจากการตรวจวดัค่าต ่าสดุ สงูสุดของช่วงความ
เขม้ขน้สารมลพิษท่ีตรงความเขม้ขน้ท่ีตรวจวดัได ้คา่ต ่าสดุ และ สงูสดุของช่วงดชันีคุณภาพอากาศ
ท่ีตรงกับความเขม้ขน้ท่ีตรวจวัดได ้พบว่านักศึกษาสว่นใหญ่เขียนระบุตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขท่ีส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันไดค้รบถ้วน ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกับความ
เช่ือมโยงหรอืความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดม้ากขึน้ ส  าหรบั
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นกัศกึษาเปา้หมาย ธีราและสมาชิกในกลุม่เขียนระบุตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรอืเงื่อนไขท่ีส  าคญัของ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับความเช่ือมโยงหรือ
ความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เช่นเดียวกับธารและสมาชิกในกลุ่ม ท่ี
เขียนระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดถ้กูตอ้งและ
เป็นล  าดบัมากขึน้ ดงัภาพประกอบ 45 – 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 45 การระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 11 ของกลุม่ธีรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 46 การระบุตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัในคาบเรยีน 11 ของกลุม่ธาร 
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สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียน
ระบุตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคญัของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัไดเ้พียงบางส่วน 
ยงัไม่ถูกตอ้งครบถว้น และไม่สอดคลอ้งกบัความสมัพนัธ์ท่ีได ้ อย่างไรก็ตามในช่วงท่ี 2 นกัศึกษา
สว่นใหญ่เริ่มเขียนระบุตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรอืเงื่อนไขท่ีส  าคญั สอดคลอ้งกับความเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้มากขึน้ ในช่วงสุดท้ายของการท า
กิจกรรมพฤติกรรมลกัษณะนีข้องนกัศกึษายงัคงอยูจ่นกระทั่งสิน้สดุการเรยีนการสอน 

 
2.3 พฤติกรรมด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์
ในการศึกษาพฤติกรรมดา้นการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตรข์องนักศึกษา ผู้วิจัยพิจารณาการแสดงออกของนักศึกษาในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อด าเนินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละการค้นหาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

ผลจากการวิเคราะหก์ารแสดงออกดา้นการเขียนของนกัศึกษาในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรพ์บว่า นกัศึกษาแสดงพฤติกรรมในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรใ์น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) นกัศึกษาเขียนตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรท่ี์ใชแ้กปั้ญหาสถานการณไ์ดม้ากขึน้ (2) นกัศึกษาเขียนค าอธิบายกระบวนการใชต้วั
แบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ และ (3) นกัศกึษา
แสดงการไดม้าของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรมี์จ านวนมากขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

(1) นักศึกษาเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากขึน้ 

ในช่วงแรกของการเรยีนการสอน คาบเรยีน 1 กิจกรรม “เลอืกจ่ายแบบไหนดี” 
นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตรบ์างส่วนยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ตวัอย่างเช่น นกัศึกษาเป้าหมายธารและธีรา เขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรย์งัไม่
ชดัเจน ไม่มีการเช่ือมโยงหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหา 
อย่างไรก็ตาม ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ได้ยังถือได้ว่าเป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ถูกต้อง 
เพียงแต่ขาดขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคญับางสว่นของสถานการณ์ในชีวิตประจ า ดงัภาพประกอบ    
47 – 48 
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ภาพประกอบ 47 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ไดใ้นคาบเรยีนท่ี 1 ของธาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 48 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ไดใ้นคาบเรยีนท่ี 1 ของธีรา 
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ส าหรบัในช่วงท่ี 2 คาบเรียน 6 กิจกรรม “การจัดเรียงกระป๋องสี” นักศึกษา
สว่นใหญ่เขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดเ้หมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ โดย
นักศึกษาน าขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันมาเขียนตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ดค้รบถว้น ส  าหรบันกัศกึษาเปา้หมาย ธารและสมาชิกในกลุม่ มีการเขียนตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยน าขอ้มลูหรอืเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัมาใชใ้น
การเขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดค้รบถว้น แต่ยงัมีบางสว่นท่ีเขียนยังไม่ถกูตอ้ง ดงัภาพประกอบ 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 49 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ไดใ้นคาบเรยีนท่ี 6 ของกลุม่ธาร 
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ในช่วงทา้ยของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียน 11  ในกิจกรรม “ดชันี
คุณภาพทางอากาศ” พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสมกับ
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดถ้กูตอ้งมากขึน้ โดยนกัศกึษาเปา้หมาย ธาร ธีรา สายน า้และวาริน 
พยายามเขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดเ้หมาะสมกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัมากขึน้ โดยน า
ความเช่ือมโยงหรือความสมัพันธ์ท่ีไดม้าปรบัเปลี่ยนใหอ้ยู่ในรูปของตัวไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั แลว้เขียนเป็นตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
ดงัภาพประกอบ 50 
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ภาพประกอบ 50 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ไดใ้นคาบเรยีนท่ี 11 ของกลุม่ธาร 
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สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียน
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรย์ังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยมีการน าความ
เช่ือมโยงหรือความสมัพนัธ์ท่ีไดม้าปรบัเปลี่ยนใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ี
ส  าคัญของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันยังไม่ถูกตอ้ง ท าใหไ้ดต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ยังไม่
เหมาะสมกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั อยา่งไรก็ตามในช่วงท่ี 2 นกัศกึษาสว่นใหญ่ไดพ้ยายาม
น าขอ้มูลหรอืเงื่อนไขท่ีส  าคญัของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัมาเขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้
เหมาะสมกับสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดม้ากขึน้ ซึ่งนกัศึกษาสว่นใหญ่ยงัคงแสดงพฤติกรรม
ดงักลา่วจนสิน้สดุการเรยีนการสอน 

(2) นักศึกษาเขียนค าอธิบายกระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์น
การค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ 

ในช่วงแรกของการเรยีนการสอน คาบเรยีน 1 กิจกรรม “เลอืกจ่ายแบบไหนดี” 
จากความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันต้องการหา 
สามารถเขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ไดด้งันี ้

 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องการหาดอกเบีย้ คือ  

I P r t    
  เม่ือ I      แทนดอกเบีย้                                                                                           
   r   แทนอตัราดอกเบีย้     
        P  แทนเงินตน้      
    t        แทนเวลา 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรก์ารหาอตัราดอกเบีย้ คือ 
100I

r
P t





 

 
นกัศึกษาสว่นใหญ่เขียนค าอธิบายกระบวนใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการ

คน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้น้อยมาก โดยเขียนค าอธิบายสัน้ ๆ ไม่ระบุท่ีมา 
นกัศึกษาบางสว่นน าค่าของตวัแปรมาแทนในตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์นกัศึกษาสรา้งมาไดท้นัที 
โดยไม่ไดก้ าหนดคา่ตวัแปรวา่มีคา่เทา่ไร ดงันกัศกึษากลุม่เปา้หมาย ธาร ดงัภาพประกอบ 51 
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ภาพประกอบ 51 ค  าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหา
คณิตศาสตร ์ในคาบเรยีนท่ี 1 ของกลุม่ธาร 

 
ในช่วงท่ี 2 คาบเรียน 6 กิจกรรม “การจัดเรียงกระป๋องสี” ซึ่งจากความ

เช่ือมโยงหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาสามารถเขียนตวั
แบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ไดด้งันี ้

 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรร์อ้ยละของพืน้ท่ีกลอ่งท่ีถกูใช ้   

1

2

100
A

P
A

   

โดยท่ี P  แทน  รอ้ยละของพืน้ท่ีกลอ่งท่ีถกูใช ้   
   1A    แทน  พืน้ท่ีฐานของกระป๋อง       
    2A    แทน  พืน้ท่ีฐานของกลอ่ง     
       r  แทน  รศัมีของฐานกระป๋อง 
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นกัศึกษาสว่นใหญ่เขียนค าอธิบายกระบวนใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการ
คน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ ส  าหรบันักศึกษากลุ่มเป้าหมาย วารินและ
สมาชิกในกลุม่เขียนค าอธิบายกระบวนการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยพยายาม
เขียนแสดงการค้นหาค าตอบของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบและเป็นล  าดับ
ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 52 ค  าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหา
คณิตศาสตร ์ในคาบเรยีนท่ี 6 ของกลุม่วารนิ 
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ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบท่ี 11 ในกิจกรรม “ดัชนี
คุณภาพทางอากาศ” ซึ่งจากความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันตอ้งการหาสามารถเขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ไดด้งันี ้

 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรก์ารค านวณคา่ดชันีมลพิษทางอากาศ  

  j i

i i

j i

I I
I X X I

X X


  


 

  
2.5 10 3 2 2

, , , , ,PM PM O CO NO SOAQI Max I I I I I I   

 
จากสตูรขา้งตน้ สามารถปรบัสูตรดัชนีย่อยคุณภาพอากาศของขอ้มูลสาร

มลพิษแตล่ะชนิดได ้ดงันี ้
 

  
2.5

,0 25

2.18 30.73 ,26 37

4.08 104.17 ,38 50

2.54 28.54 ,51 90

200 , 91
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X X

X X

I X X

X X
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10

0.5 ,0 50

0.83 16.21 ,51 80

1.26 51.06 ,81 120

1.68 102.28 ,121 180

200 , 181
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X X

X X

I X X

X X

X

 


  


   
   

 

 

   

  
3

0.71 ,0 35

1.71 35.71 ,36 50

2.58 80.58 ,51 70

2.02 42.45 ,71 120

200 , 121

O

X X

X X

I X X

X X
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5.68 ,0 4.4

12.63 30.84 ,4.5 6.4

19.6 76.40 ,6.5 9.0
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2

0.42 ,0 60

0.53 6.53 ,61 106

0.78 32.46 ,107 170

0.59 0.83 ,171 340

200 , 341
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X X

X X

I X X

X X
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2

0.25 ,0 100

0.24 1.51 ,101 200

0.5 49.50 ,201 300

200 ,301 400

200 , 401

SO

X X

X X

I X X

X X
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 โดยท่ี I  แทนดชันียอ่ยคณุภาพอากาศ                                                                                          
 X  แทนดว้ยความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศจากการ 
  ตรวจวดั                                                    

  ,i jX X  แทนดว้ย คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ ของช่วงความเขม้ขน้สารมลพิษท่ีมี
  คา่ X  

                              ,i jI I    แทนดว้ย คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ ของช่วงดชันีคณุภาพอากาศท่ีตรง 
   กบัช่วงความเขม้ X    
     AQI  แทนดชันีมลพิษทางอากาศ 

 
นกัศึกษาสว่นใหญ่เขียนค าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์น

การคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้งและเป็นล  าดบัขัน้มากขึน้ ตัวอย่างเช่น 
นักศึกษาเป้าหมายสายน า้และสมาชิกในกลุ่ม ได้เขียนค าอธิบายกระบวนการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งและเป็นล  าดบัมากขึน้ ดงัภาพประกอบ 53 สว่นนกัศกึษาเปา้หมายคนอ่ืน ๆ 
มีลกัษณะการเขียนค าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งในท านองเดียวกนั 
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ภาพประกอบ 53 ค  าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหา
คณิตศาสตร ์ในคาบเรยีนท่ี 11 ของกลุม่สายน า้ 

 
สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียน

ค าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ไดน้อ้ยมาก โดยเขียนค าอธิบายอย่างสัน้ ๆ ไม่ระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคญัของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีนักศึกษาบางส่วนแทนค่าตัวแปรจากสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ก าหนดไม่ถูกตอ้ง แต่ในช่วงท่ี 2 นกัศึกษาสว่นใหญ่มีความพยายามเขียนค าอธิบายกระบวนการ
ใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยมีการ
เขียนระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคญัของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัก่อนการคน้หาค าตอบ แต่
ค าอธิบายบางสว่นยงัไม่ถูกตอ้ง ในช่วงทา้ยของการท ากิจกรรมนกัศึกษาสว่นใหญ่สามารถเขียน
ค าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ไดถ้กูตอ้งมากขึน้ 
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(3) นักศึกษาที่ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรม์ีจ านวนมากขึน้ 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบท่ี 1 กิจกรรม “เลือกจ่ายแบบ

ไหนดี” เป็นสถานการณท่ี์วายตุอ้งการซือ้รถจกัรยานแตว่ายมีุเงินไม่พอท่ีจะซือ้รถจกัรยานคนัท่ีชอบ 
วายุมีสองทางเลือกในการตัดสินใจซือ้รถจักรยานคนัดงักล่าวคือ ทางเลือกท่ี 1 ผ่อนช าระตามท่ี
รา้นคา้เสนอ และทางเลือกท่ี 2 คือ ผ่อนช าระกับธนาคารซึ่งคิดดอกเบีย้เชิงเดียว วายุควรเลือก
จ่ายเงินแบบไหนดี เพื่อท่ีจะไดเ้สียค่าใชจ้่ายนอ้ยท่ีสดุ จากการหาค าตอบของนกัศึกษาพบว่า มี
นกัศึกษาไดค้  าตอบของท่ีถกูตอ้งจ านวนเพียง 8 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 ของนกัศึกษาทัง้หมด) 
ซึ่งในบรรดานกัศึกษาเหลา่นีมี้กลุม่ของนกัศกึษาเป้าหมายสายน า้รวมอยูด่ว้ย จากการสงัเกตและ
วิเคราะหง์านเขียนพบว่า นกัศึกษาสว่นใหญ่ท่ีไม่ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งจะมีขอ้ผิดพลาดอยู่  3 กลุ่ม 
คือ (1) กลุม่ท่ีไม่สามารถหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์าหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด ้
(2) กลุม่ท่ีหาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรม์าหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด ้แต่เป็นตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรท่ี์ไม่ถูกต้อง และ (3) กลุ่ม ท่ีหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์าแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง แต่แทนค่าของตัวไม่ทราบค่าในตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง ดัง
ภาพประกอบ 54 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 54 ค  าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ในคาบเรยีนท่ี 1 ของกลุม่สายน า้ 
 

ในช่วงท่ี 2 คาบเรยีน 6 กิจกรรม “การจัดเรียงกระป๋องสี” เป็นสถานการณ์ท่ี
บรษิัทผลิตสีทาบา้นตอ้งการจัดเรียงกระป๋องสีลงในกลอ่ง 20 กระป๋อง โดยวางชัน้เดียว ทางบรษิัท
ตอ้งการหาวิธีการจดัเรียงกระป๋องสีท่ีใชพ้ืน้ท่ีนอ้ยท่ีสดุเพื่อผลิตกลอ่งใสส่ ี ถา้บรษิัทมีทางเลือกใน
การจัดเรียงกระป๋องสี  2 แบบ บริษัทควรเลือกวิธีการจัดเรียงแบบใด เพราะเหตุใด จากการหา
ค าตอบของนกัศึกษา พบว่านกัศึกษาไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งมีจ านวน 24 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 
ของนักศึกษาทัง้หมด) จากการสังเกตและวิเคราะห์งานเขียนพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เขียน
ค าตอบไดถู้กตอ้ง แต่มีนักศึกษาบางคนซึ่งรวมถึงนักศึกษากลุ่มเป้าหมายวารินเขียนค าตอบไม่
ถกูตอ้งมีขอ้ผิดพลาดในประเด็นท่ีเขียนตอบไม่อยูใ่นรูปรอ้ยละ ดงัภาพประกอบ 55 
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ภาพประกอบ 55 ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ในคาบเรยีนท่ี 6 ของกลุม่วารนิ 
 

ในช่วงสดุทา้ยของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรยีนท่ี 11 กิจกรรม “ดชันี
คุณภาพทางอากาศ” เป็นสถานการณ์ท่ีรุง่เรืองตอ้งการทราบดัชนีคุณภาพอากาศของวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 เพื่อประกอบการตดัสนิใจวา่ควรจะออกไปบา้นเพื่อนท่ีอยู่เขตรงัสติหรือไม่ จาก
การหาค าตอบของนกัศกึษา พบวา่นกัศกึษาไดค้  าตอบท่ีถกูตอ้งมีจ านวน 28 คน (จ านวนนกัศกึษา
ทัง้หมด) จากการสงัเกตและวิเคราะหง์านเขียนพบวา่ นกัศึกษาสว่นใหญ่มีประสบการณใ์นการน า
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์าใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรม์าพอสมควร ท าใหท้ราบแนว
ทางการเขียนค าตอบ จึงท าใหเ้ขียนค าตอบไดถ้กูตอ้งมากขึน้ ดงัภาพประกอบ 56   

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 56 ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ในคาบเรยีนท่ี 11 ของกลุม่ธาร 
 

สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรยีนการสอน มีนกัศกึษาจ านวนนอ้ยท่ี
ไดค้  าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรถ์กูตอ้ง อย่างไรก็ตามในช่วงท่ี 2 มีนกัศกึษาจ านวนมากขึน้
ไดค้  าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรถ์กูตอ้ง และในช่วงสดุทา้ยของการท ากิจกรรมนกัศกึษาสว่น
ใหญ่ยงัคงไดค้  าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรถ์กูตอ้ง 
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2.4 พฤติกรรมด้านการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้
เป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

ในการวิเคราะหพ์ฤติกรรมดา้นการแปลค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้
เป็นค าตอบของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ผูว้ิจัยพิจารณาการแสดงออกของนกัศึกษาในการ
เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์ได้กับข้อมูลจริง การแปลความหมายออกมาเป็นค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั  และการบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

ผลจากการวิเคราะหผ์ลงานเขียนของนกัศึกษาในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัในดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั พบวา่ (1) นกัศกึษาเขียนค าอธิบาย
การเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ และ (2) นักศึกษาเขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัไดม้ากขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

1) นักศึกษาเขียนค าอธิบายการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ 

ในช่วงแรก คาบเรยีน 1 กิจกรรม “เลือกจ่ายแบบไหนดี” พบวา่ นกัศกึษาสว่น
ใหญ่เขียนค าอธิบายการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรท์  าได้นอ้ยมาก ซึ่งในบรรดานักศึกษาเหล่านั้นมีกลุ่มของ
นักศึกษาเป้าหมาย สายน ้า รวมอยู่ด้วย ส  าหรบัธาร ธีรา และวาริน ไม่เขียนค าอธิบายการ
เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ดงัภาพประกอบ 57 
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ภาพประกอบ 57 ค าอธิบายการเปรยีบเทียบหรอืตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมเหตสุมผล
ของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นคาบเรยีน 1 ของ สายน า้ 

 
ในช่วงท่ี 2 คาบเรยีน 6 กิจกรรม “การจัดเรยีงกระป๋องสี” นกัศกึษาสว่นใหญ่

เขียนอธิบายการเปรยีบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตสุมผลของค าตอบของ
ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ ส  าหรบักลุ่มของนักศึกษาเป้าหมาย ธาร และธีรา เขียน
ค าอธิบายการเปรียบเทียบพืน้ท่ีท่ีถูกใช้ในการจัดเรียงกระป๋องสีไดถู้กตอ้ง ส่วนกลุม่ของสายน า้ 
และวารนิ ไม่เขียนค าอธิบายการเปรียบเทียบหรอืตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมเหตสุมผล
ของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดยนกัศึกษาเขียนสรุปเพียงค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ดงัภาพประกอบ 58 - 59 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 58 ค าอธิบายการเปรยีบเทียบหรอืตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมเหตสุมผล
ของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นคาบเรยีน 6 ของธาร 
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ภาพประกอบ 59 ค าอธิบายการเปรยีบเทียบหรอืตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมเหตสุมผล
ของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นคาบเรยีน 6 ของสายน า้ 

 
ในช่วงสดุทา้ยของกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรยีนท่ี 11 กิจกรรม “ดชันี

คณุภาพทางอากาศ” นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียนอธิบายการเปรยีบเทียบหรอืตรวจสอบความถกูตอ้ง
และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ ส  าหรบักลุ่มของ
นกัศึกษาเปา้หมาย ธาร ธีรา สายน า้ และวาริน เขียนค าอธิบายการเปรียบเทียบเปรียบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถกูตอ้ง
ไปในแนวเดียวกนั  ดงัภาพประกอบ  60 - 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 60 ค าอธิบายการเปรยีบเทียบหรอืตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมเหตสุมผล
ของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นคาบเรยีน 11 ของ กลุม่ธาร 
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ภาพประกอบ 61 ค าอธิบายการเปรยีบเทียบหรอืตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมเหตสุมผล
ของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นคาบเรยีน 11 ของ วารนิ 

 
สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศกึษาสว่นใหญ่เขียน

อธิบายการเปรยีบเทียบหรือตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหา
ทางคณิตศาสตรไ์ดน้อ้ยมาก แต่ในช่วงท่ี 2 นกัศกึษาสว่นใหญ่มีความพยายามเขียนค าอธิบายการ
เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ และยงัคงแสดงพฤติกรรมดงักลา่วจนกระทั่งสิน้สดุการเรยีนการสอน 

2) นักศึกษาเขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากขึน้ 

ในช่วงแรก คาบเรียน 1 กิจกรรม “เลือกจ่ายแบบไหนดี” นกัศึกษาส่วนใหญ่
เขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของสถานการณ์ในชีวิตประจ าไดน้อ้ย จากการสงัเกตงานเขียน
ของนกัศึกษา พบวา่ นกัศึกษาสว่นใหญ่ท่ีไม่เขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั เน่ืองมาจากนกัศึกษาใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
นอ้ย ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
สง่ผลใหก้ารคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกตอ้ง อาจเป็นเหตุผลท าใหน้กัศึกษา
สว่นใหญ่ไม่เขียนบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และบางสว่นเขียน
บรรยายหรืออธิบายแต่ไม่ทราบว่าสิ่งท่ีเขียนไม่ใช่ค  าตอบของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัเป็น
เพียงการเปรียบเทียบค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ซึ่งรวมถึงกลุม่ของ ธาร ธีรา และวาริน 
ดว้ย ดงัภาพประกอบ 62 – 63 
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ภาพประกอบ 62 ค าบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ในคาบเรยีน 1 

ของกลุม่ธาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 63 ค าบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ในคาบเรยีน 1 
ของกลุม่วารนิ 

 
ในช่วงท่ี 2 คาบเรยีน 6 กิจกรรม “การจัดเรยีงกระป๋องสี” นกัศกึษาสว่นใหญ่

เขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของสถานการณ์ในชีวิตประจ าไดม้ากขึน้ พฤติกรรมนีย้งัคงอยู่
จนถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนการสอนคือคาบเรียน 11 กิจกรรม “ ดัชนีคุณภาพทางอากาศ” 
ส าหรบักลุม่ของนกัศกึษาเปา้หมายธาร ธีรา สายน า้ และวารนิ มีการเขียนบรรยายหรอือธิบายไดดี้
ขึน้เช่นกนั  ดงัภาพประกอบ 64 - 65 



  146 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 64 ค าบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั  ในคาบเรยีน 6 
ของ กลุม่วารนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 65 ค าบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ในคาบเรยีน 11 
ของกลุม่วารนิ 

 
สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

ในช่วงแรกของการเรียนการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันไดน้อ้ยมาก เน่ืองจากนักศึกษายังไม่มีประสบการณ์ในการเขียน
บรรยายหรืออธิบายค าตอบของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั แต่อย่างไรก็ตามในช่วงท่ี 2 เม่ือมี
ประสบการณม์ากขึน้ พบว่านกัศกึษาสว่นใหญ่มีความพยายามเขียนบรรยายหรอือธิบายค าตอบ
ของสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัไดม้ากขึน้ และยังคงแสดงพฤติกรรมดงักลา่วจนกระทั่งสิน้สุด
การเรยีนการสอน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใชต้ัวแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 
ระดบัปรญิญาตร ี

2. เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับ
ปรญิญาตร ีใหมี้ประสทิธิภาพตามเกณฑ ์60/60 

3. เพื่ อศึกษาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรี ท่ีเรยีนดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญา
ตร ีท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์60/60  

2. นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1    
มีความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน        
สงูกวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกวา่รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันากิจกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจัย

เป็น 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการใช้
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี 

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ส  าหรบัศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์
เก่ียวขอ้งกับการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชา
คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปรญิญาตรี ประกอบดว้ย นกัศกึษาท่ีผา่นการลงทะเบียนเรยีน
วิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีจ  านวน 40 คน มหาวิทยาลยัละ 
20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และอาจารยผ์ูส้อนวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ในภาคเรยีนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2561  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีจ  านวน 5 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั 
ระดบัปริญญาตรี ของนกัศึกษาและอาจารย ์มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะน ามาสรา้งและ
พฒันากิจกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกับสภาพและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษา
ชัน้ปีท่ี 1 แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย (1) การวิเคราะหเ์อกสาร และ (2) การส  ารวจและเก็บ
รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม 
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1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

เครื่องมือส  าหรบัการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง
กับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั  ในการวิจัยครัง้นี ้
ไดแ้ก่ (1) เครื่องมือท่ีใชใ้นการส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากนกัศกึษา ประกอบดว้ย 
(1.1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัส  าหรบันกัศึกษา เพื่อส  ารวจและตรวจสอบความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษา และ (1.2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อส  ารวจและตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐานและส ารวจความสามารถในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษา โดยแบบทดสอบอัตนยั
เป็นปัญหาท่ีใชเ้นือ้หาความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั (2) เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
ส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากอาจารย ์ ประกอบดว้ย (2.1) แบบสอบถามความเช่ือ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัส  าหรบั
อาจารย ์เพื่อส  ารวจและตรวจสอบความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์และ (2.2) แบบสมัภาษณก์ารจดัการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรเ์ก่ียวกับการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัส  าหรบัอาจารย ์เพื่อศึกษา
เชิงลึกเก่ียวกับแนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เก่ียวกับการแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์

หลังจากสรา้งเครื่องมือเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ผู ้วิจัยน าเครื่องมือเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เม่ือแกไ้ขตามค าแนะน าจนผา่น
การพิจารณาแลว้น าเครื่องมือทัง้สองท่ีใช้ในการส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามของ
นกัศึกษาและอาจารยเ์สนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และความชัดเจนของขอ้ความ หลงัจากนัน้ผูว้ิจัยคดัเลอืกขอ้ความท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามามาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ ในชีวิตประจ าวันส  าหรับนัก ศึกษาและอาจารย์ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัส  าหรบั
นักศึกษาและแบบสัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เก่ียวกับการแก้ปัญหา
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สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันส  าหรบัอาจารย์ตามท่ีก าหนด จากนัน้น าเครื่องมือไปส ารวจกับ
กลุม่เปา้หมายท่ีใช ้

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการส  ารวจนี ้ผูว้ิจยัด าเนินการส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามดงันี ้
1) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักศึกษา 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้นัดกลุ่มเป้าหมายท า
แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั และแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เป็นรายบุคคล โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาท่ีผ่านการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีจ  านวน 
40 คน มหาวิทยาลยัละ 20 คน 

2) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากอาจารย ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้นัดกลุ่มเป้าหมายท า

แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนัและสมัภาษณ์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั เป็นรายบุคคล โดยมีเครื่องบันทึกเสียงช่วยบนัทึกบทสนทนาขณะ
สมัภาษณ ์โดยกลุม่เปา้หมายเป็นอาจารยผ์ูส้อนวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ในภาคเรยีนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ีจ  านวน 5 คน 

1.5 การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการส  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม

เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศึกษาและ
อาจารย ์ดงันี ้

1) การวิเคราะหค์วามเช่ือที่เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรข์องนักศึกษาและอาจารย ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามท่ี
ก าหนด หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเช่ือแต่ละขอ้ แต่ละดา้นและทัง้
ฉบบั แลว้แปลผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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2) การวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั มาวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ
รูบรกิในการตรวจสอบความสามารถแตล่ะดา้น แลว้แปลผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

3) การวิเคราะหก์ารจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน วิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 

ผูว้ิจัยน าแบบสมัภาษณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการแกปั้ญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน วิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนัของอาจารย ์มาวิเคราะหข์อ้มูล
โดยพิจารณาค าตอบของอาจารย ์3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นหลกัสตูร  2) ดา้นผูส้อน และ 3) ดา้นผูเ้รียน 
แลว้แปลผลในเชิงพรรณนา 

 
ระยะที่  2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

2.1 การก าหนดกลุ่มน าร่องที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียน
การสอน 

กลุ่มทดลองน าร่องของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 ระดับปริญญาตรี เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เขตพืน้ท่ีบางพระ จ านวน 1 สาขาวิชา 36  คน โดยเลือกแบบเจาะจง พิจารณาเกรด
เฉลี่ยของนกัศึกษา แลว้แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) อยู่ในระดบั สูง 
ปานกลางและต ่า โดยใชน้กัศกึษาในการทดลองหาประสทิธิภาพ 3 ครัง้ ดงันี ้

2.1.1 การทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล โดยใชน้ักศึกษาจ านวน 3 
คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน แบบคละกัน เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นปรนยัของสถานการณปั์ญหาและขอ้ค าถาม และหาประสทิธิภาพของกิจกรรม
การเรยีนการสอนและเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัอ่ืน ๆ 
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2.1.2 การทดลองหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ย่อย โดยใชน้กัศึกษาจ านวน 
9 คน ท่ีไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงท่ีไม่ใช่กลุม่ท่ีไดจ้ากการเลอืกในขอ้ 2.1.1 เพื่อหาประสทิธิภาพ
ของกิจกรรมการเรยีนการสอนและเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัอ่ืน ๆ 

2.1.3 การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนามโดยใช้นักศึกษาจ านวน     
24 คน จากการเลือกแบบเจาะจงท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีไดจ้ากการเลือกในขอ้ 2.1.1 และ 2.1.2 เพื่อหา
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการสอนและเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัอ่ืน 

2.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
และหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจัยไดน้  าผลท่ีได้จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์
เก่ียวขอ้งกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิ ตประจ าวัน ของ
นักศึกษาและอาจารย์กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya)  กระบวนการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ (Wilson and others) และกระบวนการ
ศกึษาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของจิออรด์าโน เวียร ์
และฟอกซ ์(Giordano; Weir; &Fox) มาก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตร ีซึ่งประกอบดว้ย แผนการจัดการเรียนรู ้
จ  านวน 12 แผนแต่ละแผนใช้เวลา 90 นาทีซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแ้ต่ละแผน ประกอบดว้ย 
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้กิจกรรมการเรยีนรู ้การวดัผลและประเมินผล
การเรียนรู ้ใชเ้วลาปกติในการท ากิจกรรม มีจุดมุ่งหมายหลกั คือ เพื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 
1 ระดับปริญญาตรี ท่ีสอดคลอ้งกับรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ในด้านต่าง  ๆ ดังนี ้     
(1) ดา้นการท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั (2) ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์(3) ด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และ(4) ดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ใหเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

2.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย (1) เครื่องมือส  าหรบัจดักิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัจ านวน 
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12 แผน ซึ่งแต่ละแผนประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้สื่อการเรยีนรู ้กิจกรรม
การเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (2) เครื่องมือส  าหรบัการวดัและประเมินผลกิจกรรมการเรยีนการ
สอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ประกอบดว้ย (2.1) แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนยัท่ี
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 (2.2) แบบสงัเกตพฤติกรรมในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัซึ่งเป็นแบบบนัทกึท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ เพื่อ
บนัทกึพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ขณะลงมือแกปั้ญหา ซึ่งประกอบดว้ย แบบตรวจสอบรายการ (Checking List) 
และแบบบนัทกึภาคสนาม (Field Note) และ (2.3) แบบสมัภาษณน์กัศกึษาเก่ียวกบัการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ี
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เพื่อสอบถามนกัศึกษาเก่ียวกับกระบวนการในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของแตล่ะคน โดยใชห้ลงัสิน้สดุคาบเรยีนแตล่ะครัง้ 

หลงัจากท่ีสรา้งเครื่องมือเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยน าเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจยัทัง้หมดเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธเ์พื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เม่ือปรบัปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแลว้ จึงน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละความชดัเจนของขอ้ค าถาม 
แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Consistency) ตั้งแต่ 0.5 ขึ ้นไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญเพื่ อให้ได้เครื่องมือวิจัยตามท่ีก าหนด หลังจากนั้นน าเครื่องมือไปทดลองหา
ประสทิธิภาพกบันกัศกึษากลุม่ทดลองน ารอ่ง ซึ่งเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ในช่วงตน้ของภาคเรยีนท่ี 1 
ปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพืน้ท่ีบางพระ โดย (1) การหา
ประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของสถานการณปั์ญหา ขอ้ค าถามและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน (2) การหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ย เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นปรนยัของสถานการณปั์ญหา ขอ้ค าถามและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการ
สอน และ (3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์
ปัญหา ขอ้ค าถาม หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั 
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ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อการแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับ
ปริญญาตรี 

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาความสามารถและ
พฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใชต้ัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ี
ลงทะเบียนเรยีนรายวิชารายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพืน้ท่ีอุเทนถวาย จ านวน 1 สาขาวิชา จ านวน 
28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ในกลุ่มเป้าหมายผูว้ิจัยแบ่งนักศึกษาออกเป็นนักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ปานกลาง และต ่ า โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยรวมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา โดยเรียงล  าดับเกรดเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย แบ่ง
นกัศึกษาออกเป็น 7 กลุม่ ซึ่งในแต่ละกลุม่ประกอบดว้ย นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลางและนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า แลว้
สุม่นกัศกึษามา 4  กลุม่ โดยการสุม่อยา่งง่าย สดุทา้ยใชว้ิธีสมัภาษณเ์ลือกนกัศกึษาท่ีมีความกลา้
แสดงออก การสื่อสารและน าเสนอแนวคิดของตนเองไดดี้ จ านวน 4 คน ซึ่งประกอบดว้ย นกัศกึษา
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 1 คน นักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 2 คน และ
นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการต ่า 1 คน ซึ่งจะตอ้งเป็นนกัศึกษาคนละกลุม่กัน เพื่อเป็นนกัศึกษา
เปา้หมาย (Target student) ในการศกึษาเชิงลกึเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ขณะลงมือใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และสมัภาษณก์ระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาเปา้หมายแตล่ะคน หลงัสิน้สดุคาบเรยีนแตล่ะครัง้ 
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3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมใน
การใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 

การศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ผูว้ิจยัศกึษา สภาพการการเรยีนการ
สอนการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
กระบวนการศกึษาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของจิ
ออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ ์กระบวนการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้เรียนของ สรุสาล ผาสุข 
แนวการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนผ่านการแกปั้ญหา  และแนวทางการประเมินผลและการให้
คะแนนแบบรูบริกเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ของ
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ในดา้นการท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ดา้นการปรบัเปลี่ยน
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ดา้นการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์น
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ใหเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 

3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบกลุ่ม เดียว มีการทดสอบหลงัการ

ทดลอง (One–Group Posttest–Only Design) ผู ้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทั้งหมด    
14 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยแบ่งเป็นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใ น
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 12 คาบเรียน และเวลาในการทดสอบหลังเรียน 2 คาบเรียน ผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองในช่วงหลงัภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562  โดยใชเ้วลาเวลาเรยีนปกติ ในแตล่ะ
คาบเรียนผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนและมีผู้สังเกตการณ์ จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย
สงัเกตการณ ์บนัทกึพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาเป้าหมายและสมาชิก
ในกลุม่ ขณะลงมือใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

เม่ือสิน้สดุการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อตรวจสอบความสามารถใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ผูว้ิจัยใหน้ักศึกษาท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
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3.4 วิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ผูว้ิจัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล

และคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั หลงัการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว้หา
จ านวนนกัศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั มากกว่ารอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม จากนัน้ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ท่ีวา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรยีนโดยใชกิ้จกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมี
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั สงูกว่า
รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัศึกษาทัง้หมด โดยใชก้าร
ทดสอบทวินาม 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยพิจารณางานเขี ยนของ
นกัศกึษาในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัและผลการ
สงัเกตนกัศึกษาเป้าหมายเก่ียวกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ขณะลงมือปฏิบติักิจกรรมจาก
ผูว้ิจัยและผูช้่วยวิจัยโดยมีแบบสงัเกตพฤติกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์แลว้วิเคราะห์
พฤติกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นดา้นท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ดา้น
การปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ดา้นการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหา
ทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ขณะลงมือปฏิบติักิจกรรม พรอ้ม
ค าอธิบายท่ีชดัเจน ของนกัศกึษาลุม่เปา้หมายและนกัศกึษาเปา้หมายจ านวน 4 คน 
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สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
จากการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัส  าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญา
ตร ีไดผ้ลดงันี ้

 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการใช้ตัว

แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน รายวิชาคณิตศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี 

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใช้ตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 
ระดบัปริญญาตรี ของนกัศึกษาและอาจารย ์ผูว้ิจัยศึกษา (1) ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชต้ัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาและอาจารย ์        
(2) ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของ
นกัศกึษา และ (3) สภาพการจัดการเรียนการสอนการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของ
อาจารย ์สรุปผลและอภิปรายผลดงันี ้

1. ความเช่ือที่ เก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวันของนักศึกษาและอาจารย ์

นกัศึกษาและอาจารย ์มีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรอ์ยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาความเช่ือแต่ละดา้น ความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร ์ความเช่ือท่ีเก่ียวกับ
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และความเช่ือเก่ียวกับ
การเรยีนการสอนคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัมากเช่นกนั ซึ่งความเช่ือทัง้สามเป็นความเช่ือท่ีจะสง่ผล
ตอ่พฤติกรรมการเรยีนรูข้องนกัศึกษาและมีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้องอาจารย ์เม่ือ
นกัศกึษาหรอือาจารยเ์กิดความเช่ืออยา่งไรแลว้ ย่อมเป็นเหตจุูงใจใหเ้กิดการกระท าหรอืพฤติกรรม
ท่ีตอบสนองความเช่ือนัน้ ๆ โดย ไมตรี อินทรป์ระสิทธ์ิ (2546, น.4) ไดก้ลา่วว่า ทัง้ความเช่ือและ
ประสบการณ์เดิมของครูนัน้เป็นแรงผลกัดันท่ีส  าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้กระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตรแ์ละมีผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิของนกัเรยีน สอดคลอ้งกับ เอินเนส (Ernest P, 1988) 
ท่ีกลา่วว่า ระบบการท างานของความเช่ือเก่ียวกับการเรียนการสอนและการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์มี
ผลตอ่การปฏิบติัการสอนคณิตศาสตร ์
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2. ความสามารถในการแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปริญญา

ตร ีสว่นใหญ่ไม่สามารถใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
ในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้1) ดา้นการท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั นักศึกษาใชเ้วลาใน
การเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนันอ้ยมาก ไม่แสดงร่องรอยการขีดเขียนในขณะท าความ
เขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั และไม่เขียนค าอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั 2) ดา้นการปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นักศึกษาเขียนค าอธิบายกระบวนการค้นหาความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ี
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดน้อ้ยมาก และนกัศึกษาเขียนตวัไม่ทราบคา่ ขอ้มลูหรือ
เงื่อนไขท่ีส  าคญัไดไ้ม่ครบถ้วน และไม่สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณใ์น
ประชีวิตประจ าวันต้องการหา 3) ด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์นกัศึกษาเขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นหรือไม่เขียนเลย  
รวมถึงไม่เขียนค าอธิบายกระบวนการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์และ 4) ดา้นการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็น
ค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนันัน้ ไม่มีนกัศกึษาคนใดเขียนอธิบายการเปรยีบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิ ตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์รวมถึงไม่ เขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนีส้าเหตุอาจเน่ืองมาจากนักศึกษามีประสบการณ์น้อยในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั หรือนักศึกษาไม่ทราบขัน้ตอนของการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรซ์ึ่งสอดคลอ้งกับ ปฐมาภรณ์ สานุกูล (2557, มกราคม - มิถุนายน) 
กล่าวว่า การท่ีผูเ้รียนจะทีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตรไ์ดน้ัน้ ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง
อาศยัขัน้ตอนในการแกปั้ญหาเพื่อใหบ้รรลปัุญหาตา่ง ๆ ไปได ้

3. การจัดการเรียนการสอนที่ เ ก่ียวกับการแก้ปัญหาสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวันของอาจารย ์

อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ระดบัปรญิญาตร ียงัคงใช้
รูปแบบการสอนเป็นการบรรยาย มีการเรยีนการสอนการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั
แต่ไม่อยู่ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร ์ดว้ย
เหตุผลในเรื่องของเนือ้หาท่ีมาก เวลาท่ีนอ้ย รวมถึงอาจารยมี์ความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
แนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน อีกทัง้ความรู ้
พืน้ฐานของนกัศึกษามีสว่นท าใหเ้กิดปัญหาในการจัดกิจกรรม สอดคลอ้งกับ  วิชิต สรุตันเ์รอืงชัย 
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และคณะ (2549, พฤศจิกายน-มีนาคม, น.105-118) ท่ีกลา่วเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนไวว้า่ อาจารยส์ว่นใหญ่ใชว้ิธีสอนแบบบรรยายมากท่ีสดุ นิสิตมีพืน้ฐานความรูไ้ม่ดี 
อาจารยข์าดกิจกรรมการปฏิบติัเนน้การบรรยายมากเกินไป 

นอกจากนีอ้าจารยย์งัใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันผ่านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ในรายวิชา
คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวันไวว้่า “เป็นกระบวนการท่ีมีประโยชนส์ามารถท าใหน้ักศึกษาเกิด
ทกัษะและกระบวนการแกปั้ญหาและเช่ือมโยงสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได้” ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
ดอสซี่  (Dossey, 1996, p. 276) ท่ีกล่าวว่าการท่ีนักเรียนได้เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีนจะสามารถช่วยเปลี่ยนมมุมองของนกัเรยีนเก่ียวกับคณิตศาสตร ์จากวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีบทท่ีแนน่อน ไปสูว่ิชาท่ีการคิดเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่มากกวา่การค านวณ 

 
ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง

ความสามารถในการใช้ตั วแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ ปัญหาสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

ในการพฒันาและหาประสทิธิภาพของเครื่องมือวิจยัในครัง้นี ้พบวา่ประสทิธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ ์60/60 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70.30/69.10 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ีมีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์60/60 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 

1. สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีน ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมเป็นสถานการณ์ท่ี
อาศยัความรูใ้นวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน มีทัง้สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเงิน บรรจุ
ภัณฑ์ อัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นสถานการณ์ท่ีก าหนดขอ้มูลจริงมาใหแ้ละสถานการณ์ท่ีให้
นกัศึกษาหาขอ้มูลเองเพื่อน ามาสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้
นกัศกึษาสนใจอยากจะเรยีนรูแ้ละคน้หาค าตอบ  

2. กิจกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้เป็นกิจกรรมท่ีให้
นักศึกษาได้เรียนรู ้กระบวนการในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical modeling 
process) เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์เป็นขัน้ตอน ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ท าความ
เขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ขัน้ปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ ขั้นใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และขั้นแปล
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ความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
โดยแต่ละขัน้ตอนประกอบดว้ยค าถามน าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของคอมเบอร ์(Comber, 1999, p. 1) ไดก้ลา่วเก่ียวกับการจัดการเรยีนการ
สอนโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้า่การใหค้  าแนะน าสัน้ ๆ ในการปฏิบติักิจกรรมขัน้ต่อขัน้จะ
เป็นผลดีตอ่นกัเรยีนในการพยายามคิดดว้ยตนเอง 

3. กิจกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้เป็นกิจกรรมท่ีให้
นกัศึกษาไดป้ฏิบัติกิจกรรมทัง้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคล โดยปฏิบัติกิจกรรมแบบกลุม่จะให้
นกัศึกษาไดมี้สว่นรว่มในการเรียนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative learning) ท าใหกิ้จกรรมการเรียน
การสอนมีประสทิธิภาพ สอดคลอ้งกับ สมเดช บุญประจกัษ ์(2540, น.98) ท่ีพบวา่การใชกิ้จกรรม
การเรยีนแบบรว่มมือจะช่วยใหน้กัเรยีนมีศกัยภาพทางดา้นการแกปั้ญหาสงูขึน้ และยงัสอดคลอ้ง
กบั อดมัและแฮมม ์(Adams & Hamm, 1990, p. 33) ท่ีกลา่ววา่ การแกปั้ญหารว่มกนัเป็นกลุม่จะ
ท าใหน้กัเรยีนประสบความส าเรจ็ในการแกปั้ญหามากกวา่การแกปั้ญหาเพียงล  าพงัคนเดียว 

 
ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อเพื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับ
ปริญญาตรี 

1. ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
นักศึกษาชั้น ปี ท่ี  1 ท่ี เรียนด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ี เสริมสร้าง

ความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั มี
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั สงูกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม  มีจ านวนมากกวา่รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัศกึษาทัง้หมด อยา่ง
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และเม่ือน ากิจกรรมมาจัดการเรียนรู ้ท  าให้นักศึกษามี
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได ้อีก
ทัง้ระยะเวลาในการฝึกท ากิจกรรมมีสว่นส  าคญัท าใหน้กัศึกษามีประสบการณใ์นการใชต้วัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้งกับ สุรสาล ผาสขุ (2546, น.
85) ได้กล่าวว่า ถ้านักเรียนได้มีประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรอ์ยา่งสม ่าเสมอ นกัเรยีนนา่จะพฒันาความสามารถไดดี้ขึน้ 
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 2. พฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 

ผลจากการวิเคราะห์กิจกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนักศึกษา ผลการสงัเกตของผูว้ิจัยและผูช้่วยวิจัย และผลการ
สมัภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั พบว่า ในช่วงแรกของการปฏิบติักิจกรรม (กิจกรรมท่ี 1 – 4) นกัศึกษาสว่นใหญ่ยงั
ไม่คุน้เคยกับกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั จึงท าใหพ้ฤติกรรมทางดา้นต่างๆ ของกระบวนการใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรย์ังไม่ปรากฏ แต่เม่ือผ่านการปฏิบัติกิจกรรมในช่วงแรกเขา้ส่วนช่วงท่ี 2 
(กิจกรรมท่ี 5 - 8) นักศึกษาเริ่มคุ้นเคยกับกิจกรรม พฤติกรรมทางดา้นต่างๆ ของนักศึกษาเริ่ม
ปรากฏชัดมากขึน้ โดยเฉพาะนักศึกษากลุม่เป้าหมาย เม่ือนกัศึกษามีประสบการณ์ในการใชต้ัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัมาถึงช่วงสดุทา้ย (กิจกรรมท่ี 9 -
12 ) นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัในดา้น การท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
การปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์การใช้ตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้งพรอ้มทัง้อธิบายไดช้ดัเจน
มากขึน้  มีรายละเอียดดงันี ้

ด้านการท าความเข้าใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 
ผลจากการวิเคราะหกิ์จกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั จากงานเขียนของนกัศึกษา และผลการสงัเกตของผูว้ิจัยและผูช้่วย
วิจัยเก่ียวกับการท าความเขา้ใจสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษา พบวา่ เม่ือนกัศึกษามี
ประสบการณใ์นการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัมากขึน้ 
นักศึกษาเริ่มใหค้วามส าคัญกับการท าความเขา้ใจสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันมากขึน้ โดย
นกัศึกษาใช้เวลาในการอ่านท าสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ แสดงรอ่งรอยการขีดเขียน 
วาดรูปประกอบ เพื่อช่วยในการเขา้ใจสถานการณม์ากขึน้ ตลอดจนสามารถเขียนอธิบายแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณไ์ดม้ากขึน้เช่นกนั 
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ด้านการปรับเปล่ียนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

ผลจากการวิเคราะหกิ์จกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั จากงานเขียนของนกัศึกษา และผลการสงัเกตของผูว้ิจัยและผูช้่วย
วิจัยเก่ียวกับการปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นักศึกษา พบว่าเม่ือนักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัมากขึน้ นกัศึกษาสามารถเขียนค าอธิบายกระบวนการคน้หาความ
เช่ือมโยงหรือความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดม้ากขึน้ และ
เขียนตวัไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรือเงื่อนไขท่ีส  าคญัไดค้รบถว้นและสอดคลอ้งกับความเช่ือมโยงหรือ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งท่ีสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัตอ้งการหาไดม้ากขึน้ 

ด้านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ผลจากการวิเคราะหกิ์จกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั จากงานเขียนของนกัศึกษา และผลการสงัเกตของผูว้ิจัยและผูช้่วย
วิจัยเก่ียวกับการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัศึกษา พบว่า
เม่ือนักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึน้ นักศึกษาเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัไดม้ากขึน้ พรอ้มทัง้อธิบายกระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ และนักศึกษาไดค้  าตอบถูกตอ้งของปัญหาทาง
คณิตศาสตรมี์จ านวนมากขึน้ 

ด้านการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็น
ค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

ผลจากการวิเคราะหกิ์จกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั จากงานเขียนของนกัศึกษา และผลการสงัเกตของผูว้ิจัยและผูช้่วย
วิจัยเก่ียวกับการแปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้เป็นค าตอบของ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเขียนอธิบายการเปรียบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึ ้น
ตลอดจนเขียนบรรยายหรอือธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัไดม้ากขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 

เน่ืองจากการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นยทุธวิธีหนึ่งของการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสถานการณ์จริง ดงันัน้ครูหรืออาจารยอ์าจน าการใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปจัดการเรียนรู ้
ใหก้ับผูเ้รยีน หรอืน าไปจัดกิจกรรมเสริมสรา้งความสามารถทางดา้นการแกปั้ญหาสอดแทรกกับ
การเรียนการสอนตามปกติ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทักษะทางดา้นการท าความเขา้ใจสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั การปรบัเปลี่ยนสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์การใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และการแปลความหมายค าตอบของ
ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั อีกทัง้อาจท าใหผู้เ้รยีนเห็น
คณุคา่ของคณิตศาสตร ์

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เป็นกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้ง

ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรี ท่ีเก่ียวขอ้งกับรายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
การวิจัยครัง้ต่อไป อาจปรบัเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา หรือปรบัเปลี่ยนเนือ้หาท่ี
เก่ียวขอ้งกับรายวิชาคณิตศาสตรท่ี์กลุม่เป้าหมายเรียน เพื่อจะเป็นประโยชนส์  าหรบัการศึกษาใน
ขัน้สงูตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือและประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในการวิจัย 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยันี ้ประกอบดว้ย  
1. เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับ

การใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน รายวิชา
คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ระดับปริญญาตรี  

เครื่องมือส  าหรบัการศกึษาสภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 
แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวัน แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และแบบสมัภาษณ์แนวการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยผูว้ิจยัด าเนินการหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ดงันี ้ 

1.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความ
ชดัเจนของขอ้ค าถาม โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้   

1)  น าเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และความชัดเจนของขอ้ความ โดยใช้
เกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

คะแนน   +1  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้ 
คะแนน    0   ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หาหรอืไม่ 
คะแนน    -1  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผู้เช่ียวชาญเห็นว่าไม่มีความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา 
ค านวณคา่ IOC ของแตล่ะกิจกรรมการเรยีนรูแ้ลว้เลอืกกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้มี

คา่ IOC (ชานนท ์ จนัทรา, 2554, น.14-54 - 14-55) ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  
2)  ค านวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรยีนรูแ้ลว้เลอืกกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้มี

คา่ IOC (ชานนท ์ จนัทรา, 2554, น.14-54 - 14-55) ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 
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โดยใชส้ตูรการค านวณ IOC คือ R
IOC

N

   

เม่ือ IOC   คือ ดชันีความสอดคลอ้ง 
       R   คือ ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

N      คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 
 

ตาราง 11 ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคข์องแบบสอบถามความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรส์  าหรบันกัศกึษาและอาจารย ์
 

ขอ้ท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC  แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ขอ้ท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC  แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตาราง 12 ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคข์องแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
 

ขอ้ท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC  แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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2. เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับ
ปริญญาตรี 

เครื่องมือส  าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตร ี
ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้ัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันส  าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั และแบบสงัเกตพฤติกรรมที่แสดความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยผูว้ิจัยด าเนินการหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความ
ชัดเจนของขอ้ค าถาม โดยใช้ดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกิจกรรมการเรียนการสอนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

1)  วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใชด้ัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของ
กิจกรรมการเรยีนรู ้

คะแนน   +1  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้ 
คะแนน     0  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หาหรอืไม่ 
คะแนน    -1  ส  าหรบัขอ้สอบท่ีผู้เช่ียวชาญเห็นว่าไม่มีความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา 
ค านวณคา่ IOC ของแตล่ะกิจกรรมการเรยีนรูแ้ลว้เลอืกกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้มี

คา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

โดยใชส้ตูรการค านวณ IOC คือ  R
IOC

N

    

เม่ือ IOC   คือ ดชันีความสอดคลอ้ง 
R   คือ ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ

  N    คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 
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ตาราง 13 ความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรมการเรยีนการสอนกบัวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมการ
เรยีนการสอนและเครื่องมือในระยะท่ี 2 
 

แผน 
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC  แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตาราง 14 ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคข์องแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัในระยะท่ี 2 
 

ขอ้ท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC  แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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2.2 วิเคราะหห์าประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการสอนและเครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการหาประสทิธิภาพกับกลุม่น ารอ่งส  าหรบัการพฒันากิจกรรม
การเรยีนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละหาประสทิธิภาพ
ของเครื่องมือ ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

1) การหาประสทิธิภาพรายบุคคล เป็นการทดสอบหาประสทิธิภาพรายบุคคลกับ
นักศึกษาจ านวน 3 คน โดยใหน้ักศึกษาท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาและขอ้ค าถาม แลว้
สมัภาษณ์นักศึกษา เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ขอ้ค าถามและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นน าขอ้มูลมาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการ
ทดลองขัน้ตอ่ไป  

2) การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่ม
นกัศึกษาจ านวน 9 คน โดยใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาและขอ้ค าถาม แลว้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของสถานการณ์ปัญหา ข้อค าถามและหา
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการสอน จากนัน้น าขอ้มลูมาหาประสทิธิภาพ E1 / E2 แลว้เทียบ
กบัเกณฑท่ี์ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใชใ้นการ
ทดลองขัน้ตอ่ไป     

3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพภาคสนาม
เป็นกลุม่นกัศกึษาจ านวน 24 คน โดยใหน้กัศกึษาท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาและขอ้ค าถาม 
แลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของสถานการณปั์ญหา ขอ้ค าถามและหา
ประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรยีนการสอน จากนัน้น าขอ้มลูมาหาประสทิธิภาพ E1 / E2 แลว้เทียบ
กบัเกณฑท่ี์ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใชใ้นการ
ทดลองภาคสนามอีกครัง้ ซึ่งสตูรการค านวณหาประสทิธิภาพ (ชานนท ์ จันทรา, 2554, น.14-56 – 
14-57) คือ 
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สตูรท่ี 1  

1 100

x

N
E

A

 
 
  



  
 

เม่ือ 1E  คือ ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
 x  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมหรอืงานท่ีท า 

    ระหวา่งเรยีนทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมในหอ้งเรยีนหรอืนอกหอ้งเรยีน 
  A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติัทกุชิน้รวมกนั 

N  คือ จ านวนผูเ้รยีน 
  

สตูรท่ี 2  

 2 100

F

N
E

B

 
 
  



 
 
เม่ือ 2E  คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ ์

  F  คือ คะแนนรวมของผลลพัธข์องการประเมินหลงัเรยีน 
   B  คือ คะแนนเต็มของการประเมินสดุทา้ยของแตล่ะหนว่ย  

 N  คือ จ านวนผูเ้รยีน 
 

ตาราง 15 คะแนนการหาประสทิธิภาพของกระบวนการและผลลพัธข์องกิจกรรมการเรยีนการสอน
ท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์น
ชีวิตประจ าวนั ส  าหรบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี
 

ครัง้ท่ี การหาประสทิธิภาพ E1 E2 E1 / E2 

1 รายบุคคล 62.22 60.83 62.22 / 60.83 
2 กลุม่ยอ่ย 65.19 64.72 65.19 / 64.72 
3 ภาคสนาม 70.30 69.10 70.30 / 69.10 
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2.3 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั เป็น
รายขอ้ โดยใชด้ชันีความยากง่าย (Difficulty index: p) และดชันีอ านาจจ าแนก (Discrimination 
index: D หรือ r) ของแบบทดสอบ ซึ่งด าเนินการโดยการน าแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการทดลองกับ
นักศึกษาภาคสนามมาค านวณค่าดัชนีความยากง่ายและค่าดัชนีอ านาจจ าแนก แลว้คัดเลือก
ขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความยากงา่ยตัง้แต่ 0.20 – 0.80  และมีค่าดชันีอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้
ไป จ านวน 3 ขอ้ โดยใชส้ตูรการค านวณ คือ (ชานนท ์ จนัทรา, 2554, น.14-56 – 14-57)   

ดัชนีความยากง่าย 

     

 
min

max min

2

2

u lS S NX
p

N X X

 



 

 
เม่ือ  p    คือ ดชันีความยากงา่ย 
  uS    คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรยีนในกลุม่สงู 
  lS    คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรยีนในกลุม่ต ่า 
  N    คือ จ านวนนกัเรยีนทัง้หมดในกลุม่ต ่าหรอืกลุม่สงู 
  maxX   คือ คะแนนท่ีนกัเรยีนท าไดส้งูสดุ 
  minX   คือ คะแนนท่ีนกัเรยีนท าไดต้  ่าสดุ 

 

ดัชนีอ านาจจ าแนก 

    
 max min

u lS S
D

N X X





 

 
เม่ือ   D   คือ ดชันีอ านาจจ าแนก 
  uS   คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรยีนในกลุม่สงู 
  lS    คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรยีนในกลุม่ต ่า 
  N   คือ จ านวนนกัเรยีนทัง้หมดในกลุม่ต ่าหรอืกลุม่สงู 
  maxX   คือ คะแนนท่ีนกัเรยีนท าไดส้งูสดุ 
  minX   คือ คะแนนท่ีนกัเรยีนท าไดต้  ่าสดุ 
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ตาราง 16 คา่ความยากงา่ย (PE) และคา่อ านาจจ าแนก (D)ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
 

ขอ้ท่ี PE แปลผล D แปลผล 
1 0.56 ปานกลาง 0.51 จ าแนกได ้
2 0.48 ปานกลาง 0.54 จ าแนกได ้
3 0.54 ปานกลาง 0.41 จ าแนกได ้

 
2.4 วิเคราะหห์าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา             
( –Coefficient) ของครอนบัค ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัซึ่งสตูรการค านวณคือ (ชานนท ์ 
จนัทรา, 2554, น.14-57) 

2

1

2
1

1



 
 
  

  
 
 


k

i

i

S
k

k S
  

เม่ือ      คือ สมัประสทิธ์ิคา่ความเช่ือมั่น 
  k   คือ จ านวนขอ้ในแบบทดสอบ 
  2

iS  คือ ความแปรปรวนของขอ้มลูแตล่ะขอ้ 
  2S  คือ ความแปรปรวนของขอ้มลูทัง้หมด 
 

โดยค่าความเช่ือมั่ นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ค านวณโดยวิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา       
( –Coefficient)  ของครอนบคั (Cronbach) เทา่กบั  0.969 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
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ตาราง 17 คะแนนของนกัศกึษากลุม่เปา้หมายท่ีเรยีนโดยใชกิ้จกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ส  าหรบั
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตร ี
 

คนที ่
คะแนนใบกิจกรรมรายบุคคล

(คะแนนเต็ม 60) 
คะแนนแบบทดสอบ 
(คะแนนเต็ม 40) 

คะแนนรวม 
(คะแนนเต็ม 100) 

1 39 29 68 
2 34 28 62 
3 53 37 90 
4 25 24 49 
5 39 26 65 
6 37 25 62 
7 30 23 53 
8 33 29 62 
9 30 22 52 

10 39 30 69 
11 36 33 69 
12 48 34 82 
13 48 35 83 
14 22 27 49 
15 24 28 52 
16 49 34 83 
17 35 28 63 
18 37 26 63 
19 40 28 68 
20 40 25 65 
21 37 37 74 
22 32 31 63 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

คนที ่
คะแนนใบกิจกรรมรายบุคคล

(คะแนนเต็ม 60) 
คะแนนแบบทดสอบ 
(คะแนนเต็ม 40) 

คะแนนรวม 
(คะแนนเต็ม 100) 

23 34 32 66 

24 35 34 69 

25 24 28 52 

26 30 36 66 

27 32 31 63 

28 33 28 61 
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การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับจ านวนนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ระดบัปรญิญาตรี  ท่ีเรยีนดว้ย

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั โดยใชส้ถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) ดงันี ้

จากคะแนนของนกัศกึษา 28 คน  
ให ้ x  แทน จ านวนนกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนมากกวา่ 60 คะแนน 
 n  แทน จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 
ดงันัน้ 22x   และ 28n   
1) สมมติฐานของการทดสอบ คือ 

 0 : 0.60H p   
 1 : 0.60H p   
2) ตวัสถิติทดสอบคือ Pr ( 22X   เม่ือ 0.60)p   
3) ขอบเขตวิกฤติ คือ ปฏิเสธ 0H  ถา้ Pr ( 22X   เม่ือ 0.60)p    เม่ือ  .05   
4) ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (Probability function) ของตัวแปรสุ่ม X ท่ีมีการแจกแจง   

ทวินาม คือ 

  
28

0.6 1 0.6
( )

0

n xx

f x x

 
 

  



 

 
จะได ้ Pr ( 22X   เม่ือ      0.60) 22 23 28 0.031p f f f       
เน่ืองจาก  0.031  < 0.05 เพราะฉะนัน้จึงปฏิเสธ 0H  
นั่ น คือ  นักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 ท่ี เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ี เสริมสร้าง

ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั มี
ความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ตัง้แต่
รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ท่ี
ระดบันยัส  าคญั 0.05 
  

เม่ือ 22,23,24,...28x   
 

เม่ือ x  เป็นคา่อ่ืน 
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ภาคผนวก ค 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา

สถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 
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  278 



  279 



  280 



  281 



  282 



  283 
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ภาคผนวก จ 
แบบสังเกตพฤติกรรมในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
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  286 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณนั์กศึกษาเก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์
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ภาคผนวก ช 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย  ซึ่งไดแ้ก่  

เครื่องมือส  าหรบัศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั รายวิชาคณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 
ระดับปริญญาตรี ของอาจารยแ์ละนักศึกษา ครัง้นี ้ประกอบดว้ย (1) แบบสอบถามความเช่ือท่ี
เก่ียวกบัการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัของอาจารยแ์ละ
นักศึกษา (2) แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการแก้ปัญหา
สถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัส  าหรบัอาจารย ์(3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ส  าหรบันักศึกษา  และเครื่องมือ
ส  าหรบัการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนกัศึกษา ซึ่งไดแ้ก่ (1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั  (2) แบบสงัเกตพฤติกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ในการแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั (3) แบบสมัภาษณ์การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและ (4) แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั  มีดงันี ้

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงชยั  อกัษรคิด 
    ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2.  อาจารย ์ดร.เสรมิศร ีไทยแท ้
     ภาควิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   
 3. อาจารย ์ดร.ธัญนนัท ์นาคแดง 
    สาขาวิชาศึกษาทั่ วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นาย จีรศกัด์ิ  ดีสะเมาะ 
วัน เดือน ปี เกิด 7  กมุภาพนัธ ์2520 
สถานที่เกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2532  ประถมศกึษาปีท่ี 6    จากโรงเรยีนเกษมพิทยา  

พ.ศ. 2538  มธัยมศกึษาปีท่ี 6     จากโรงเรยีนปทมุคงคา  
พ.ศ. 2542  วท.บ. (คณิตศาสตร)์ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2545  กศ.ม. (คณิตศาสตร)์ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2554  วท.ม. (คณิตศาสตร)์ จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2562  กศ.ด (คณิตศาสตร)์  จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 208 ซอยพฒันาการ 20 แยก 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง         
กรุงเทพมหานคร  10250   
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