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ความมุ่งหมายของการวิจัยครัง้นี  ้คือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวขอ้งกับการสรา้งตวัแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริงของนกัเรียนและครู (2) เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรับนักเรียน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 (3) เพื่อศึกษา
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริงของนักเรียน  และ (4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ที่
ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง (1.1) คะแนนเฉลี่ยของความเชื่อที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริงของ
นกัเรียนและครูอยู่ในระดบัมาก (1.2) เม่ือใหแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง พบว่า นกัเรียนมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริง (1.3) ครูมีมโนทศันท์ี่คลาดเคลื่อนและมีประสบการณน์อ้ยในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  (2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 67.22/64.38 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 (3) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง มีความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริงสูงกว่าเกณฑ์
รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ (4) 
เม่ือนกัเรียนไดร้บัประสบการณใ์นการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถ
ในดา้นการท าความเขา้ปัญหา การคน้ควา้ขอ้มลูเพ่ือหาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์การใชค้ณิตศาสตร ์และการอธิบายค าตอบ
ของปัญหาในชีวิตจริงไดถ้กูตอ้งและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the teaching and learning conditions related 

to mathematical modeling for resolving the real-world problems of students and teachers; (2) to develop instructional 
activities that enhanced their mathematical modeling ability for resolving real-world problems of students. The 
development of instructional activities for students needed to be effective and based on a criteria of 60/60; (3) to 
study the ability of mathematical modeling for resolving the real-world problems of students; (4) to study the behavior 
of mathematical modeling for resolving real-world problems. The target group were students and teachers at the lower 
secondary school level at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary) and 
Ramkhamhaeng University Demonstration School (Secondary), and selected by purposive sampling. The results of 
the research indicated the following: (1) the teaching and learning conditions related to mathematical modeling to 
resolve real-world problems: (1.1) the average score of beliefs relating to mathematical modeling for resolving real-
world problems of students and teachers was at a high level; (1.2) when the target group were assigned to solve real-
world problems or if the students misunderstood mathematical modeling for resolving real-world problems; (1.3) the 
teachers had misunderstandings and less experience in designing teaching activities related to mathematical 
modeling for resolving real-world problems; (2) teaching and learning activities that enhanced the ability of 
mathematical modeling for resolving real-world problems for students with an efficiency of 67.22/64.38, which met the 
60/60 criteria; (3) the students who were taught with teaching and learning activities that enhanced the ability of 
mathematical modeling for resolving real-world problems had higher abilities than the criteria for a total of 60% of the 
full score, with more than 60% of the total number of students and at the significance level of 0.05; (4) when the 
students had gained experience in mathematical modeling for resolving real-world problems, they could develop their 
ability to understand the task, searching for and using mathematics and explaining the results of real-world problems 
correctly in accordance with actual situations 

 
Keyword : Mathematics Instructional Activities, Mathematical modeling, Real-world problems, Mathematical problem 
solving 
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ปริญญานิพนธน์ีส้  าเร็จลลุ่วงและสมบูรณไ์ดด้ว้ยความเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก  อาจารย ์ดร.รุ่งฟ้า 
จนัทจ์ารุภรณ์ อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย ์สิรินิลกุล อาจารย์
ที่ปรษึาร่วม ที่กรุณาดูแลเอาใจใส่ ใหแ้นวคิดและค าปรกึษาที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องใน
การท าปรญิญานิพนธน์ีจ้นมีความสมบรูณ์  พรอ้มทัง้ใหป้ระสบการณก์ารเรียนรูท้ี่มีค่าแก่ผูวิ้จยัตัง้แต่ตน้จน
ส าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร. พงศร์ศัม์ิ เฟ่ืองฟู และ อาจารย ์ดร.ญานิน กองทิพย ์
ที่กรุณาร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่า รวมทัง้คณาจารยส์าขาคณิตศาสตรท์ุกท่านที่ไดก้รุณาตรวจสอบ
และใหค้ าแนะน าเพื่อปรบัปรุงปรญิญานิพนธฉ์บบันีใ้หถ้กูตอ้งสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

ผูวิ้จัยขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒุิทุกท่านที่ไดเ้สียสละเวลาใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ข
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย จนเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์เป็นประโยชนต์่อการวิจัยครัง้นี ้ และขอขอบพระคุณ 
ผูอ้  านวยการและคณาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
(ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ที่ใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการทดลองใชเ้ครื่องมือ และเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นอย่างดี 

ขอขอบคณุ อาจารย ์ดร.ธัชพล พลรตัน ์อาจารย ์ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสขุอนนัต ์อาจารย ์ดร.จิตติมา 
ชอบเอียด อาจารย ์ดร.นันทชยั นวลสอาด และอาจารยจ์ิราวรรณ เทพจินดา ที่ช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู และใหค้ าปรกึษาในการท าวิจยั 

ทา้ยนี ้ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารยว์ฒุิพงษ์ ปรมตัถากร (บิดา) คณุอารี ปรมัต
ถากร (มารดา) คณุวงศกร ปรมตัถากร (พี่ชาย) และคณุเนติ ปรมตัถากร (พี่ชาย) เป็นอย่างสงูที่ไดใ้หค้วาม
รกั ความห่วงใย เป็นทั้งก าลังใจและก าลงัทรพัยส์นับสนุนการศึกษาของผู้วิจัยมาโดยตลอด  คุณค่าและ
ประโยชน์ทั้งหลายอันเกิดจากการวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณบิดา มารดา ตลอดจนครู
อาจารยท์กุท่านที่ไดป้ระสิทธิ์ประสาทความรูแ้ละอบรมสั่งสอนผูวิ้จยัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในบรรดามวลประสบการณท์ี่จดัใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูน้ัน้ คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาหนึ่งในกลุ่ม

ทักษะที่มีความส าคัญมาก เพราะคณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมือของการเรียนรูแ้ละเป็นรากฐานของ
การเรียนรูใ้นระดบัสงู อย่างไรก็ตามในความรูส้กึของคนทั่วไป คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ว่าดว้ยตวัเลข
และการค านวณ และมักคิดว่าคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ยาก เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม
มากมาย และไม่มีสื่อรูปธรรมที่ใชแ้ทนไดช้ดัเจน ดงัที่ อมัพร มา้คนอง (2559, น. 1) ไดย้กตวัอย่าง
ไวว้่า “เมื่อกลา่วถึง 3 อาจหมายถึง ปากกา 3 ดา้ม หมอน 3 ใบ กระดาษ 3 แผ่น จึงไม่มีสื่อรูปธรรม
เฉพาะที่ใชแ้ทน 3 และเมื่อกล่าวถึงยิ่งหาสื่อที่เป็นรูปธรรมแทนไดย้าก” ความรูท้างคณิตศาสตรจ์ึง
เป็นความรูท้ี่ดเูหมือนจะอยู่ห่างไกลมนุษย ์แต่แทจ้ริงแลว้ มนุษยใ์ชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์นชีวิต
จริงเสมอ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งโดยรูต้ัวและไม่รูต้ัว โดยเฉพาะกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ในชีวิตจริง ตวัอย่างเช่น เรื่องของการจบัจ่ายใชส้อยในชีวิตประจ าวนัที่ตอ้งมีการแกปั้ญหา
เก่ียวกับราคาของสินคา้ เพื่อช่วยในการประมาณค่าใชจ้่าย การตัดสินใจเลือกโปรโมชันรูปแบบ
ต่าง ๆ หรือการเลือกส่วนลดที่คุม้ค่าที่สุด เรื่องของการเดินทางที่ตอ้งมีการแกปั้ญหาเก่ียวกับการ
หาระยะทางที่สัน้ที่สุด หรือการหาเสน้ทางที่สามารถไปส่งสินคา้หรือท าธุระหลาย  ๆ แห่ง แลว้ใช้
เวลาและค่าใชจ้่ายนอ้ยที่สดุ เป็นตน้ ตวัอย่างเหล่านีเ้ป็นสถานการณท์ี่แสดงใหเ้ห็นว่าคณิตศาสตร์
เป็นสิ่งที่อยู่ใกลต้วัและมีประโยชนต่์อชีวิตมนุษย ์และความรูท้างคณิตศาสตรช์่วยใหก้ารแกปั้ญหา
ในชีวิตจริงท าได้ง่ายและสะดวกขึน้ ดังที่ ราจาราแมน (Rajaraman, 2005, p. 360) ไดก้ล่าวว่า 
“สิ่งที่มีเสน่หท์ี่สุดในการพัฒนาปัญญาของมนุษยก์็คือ คณิตศาสตร ์ที่ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ศาสตร์
หนึ่งในการศึกษา แต่ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่มีพลังส าหรับความสามารถในการเข้าใจโลก
ภายนอกและการด ารงชีวิตได”้ สอดคลอ้งกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล 
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ที่ ได้กล่าวถึงความฉลาดรู้
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) ว่า “ช่วยใหรู้แ้ละเขา้ใจบทบาทของคณิตศาสตรท์ี่มี
ในโลกท าใหส้ามารถตดัสินใจบนพืน้ฐานความรูท้ี่เขม้แข็ง เพื่อจะเป็นพลเมืองที่มีความคิด มีความ
ห่วงใย และสรา้งสรรคส์งัคม” (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.), 2557, น. 2) 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรใ์หก้บั
นกัเรียนจึงมีความส าคัญ และควรน าการแกปั้ญหามาเป็นจุดเนน้ของหลกัสูตรคณิตศาสตร ์และ
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เป็นเป้าหมายส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์รวมถึงเป็นส่วนที่บูรณาการกิจกรรม
ทัง้หมดทางคณิตศาสตร ์ดงัที่ สภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติของสหรฐัอมเริกา (National Council 
of Teacher of Mathematics หรือ NCTM) ที่ ได้ก าหนดให้ การแก้ปัญหาเป็นมาตรฐานหนึ่ง 
ในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง และ
ก าหนดใหก้ารแกปั้ญหาเป็นจุดมุ่งหมายและกระบวนการส าคญัในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน (National Council of Teacher of Mathematics, 2000, p. 52) มาตรฐานนี ้ เป็น
การเนน้ย า้ถึงบทบาทของการแกปั้ญหาในหลกัสตูรคณิตศาสตรใ์นโรงเรียนแทบทุกประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยดว้ย โดยในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของไทยได้ก าหนดให ้ 
การแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นหนึ่งในหา้ของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท์ี่
นักเรียนควรมี ซึ่งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรน์ีเ้ป็นความสามารถที่จะน าความรูไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความรู ้และประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ และไดก้ล่าวถึงการแก้ปัญหาไวต้อนหนึ่งว่า “การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่
ผูเ้รียนควรจะเรียนรู ้ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึน้ในตนเองเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ และ
เพื่อใหผู้เ้รียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รูจ้ักประยุกตแ์ละปรบัเปลี่ยนวิธีการแกปั้ญหาให้
เหมาะสม รูจ้กัตรวจสอบและสะทอ้นกระบวนการแกปั้ญหา มีนิสยักระตือรือรน้ไม่ย่อทอ้ รวมถึงมี
ความมั่นใจในการแกปั้ญหาที่เผชิญอยู่ทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน” (สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.), 2560, น. 123) 

การเสริมสร้างทักษะการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem 
solving) ใหก้บันกัเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และหากตอ้งการใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของ
คณิตศาสตรท์ี่มีต่อชีวิตจรงิ รวมถึงสามารถใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นประโยชนเ์มื่อตอ้งการ
แกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตจริงได ้ ปัญหาที่ครูน ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควร
เป็นปัญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การแก้ปัญหาที่
แทจ้ริงควรมุ่งเนน้การแกปั้ญหาที่เกิดขึน้จรงิในชีวิตประจ าวนั (Real life problems) ซึ่งเป็นปัญหา
ที่ไม่คุน้เคย และแตกต่างจากปัญหาที่เป็นตวัอย่างในหอ้งเรียน ซึ่งจะท าใหเ้กิดประสบการณท์ี่มีค่า
ในการแกปั้ญหา และสามารถน าประสบการณเ์หล่านีไ้ปแกปั้ญหาในชีวิตจริงที่ซบัซ้อนมากขึน้ได้
(อัมพร ม้าคนอง, 2559,น. 48) นอกจากนี ้ การใช้ปัญหาในชีวิตจริงยังเป็นการเน้นให้นักเรียน 
เห็นถึงการน าความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปเชื่อมโยง และประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง ซึ่งจะท าใหน้ักเรียน
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เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร ์(ศันสนีย ์เณรเทียน, 2560, 
น. 240)  

จากการศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของไทย (ฉบับปรุงปรุง  
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า หลกัสูตรให้
ความส าคัญกับการแกปั้ญหาในชีวิตจริง โดยมีการก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง เพื่อให้นักเ รียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ั้งหมด 5 ขอ้ดว้ยกัน และหนึ่งในนั้นคือ “การมองเห็นว่าสามารถใช้
คณิตศาสตรแ์กปั้ญหาชีวิตจริงได”้ (สสวท., 2560, น.15) แต่เมื่อพิจารณาลกัษณะของปัญหาที่
นกัเรียนไดพ้บเจอจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียนและในหนงัสือเรียน พบว่า มีการใชปั้ญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัชีวิตจริง แต่เป็นลกัษณะของการปรบับริบทใหเ้หมาะสมเพื่อเอือ้ใหอ่้าน
และท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา และใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาไดช้ัดเจน
เกินไป จนไม่เห็นความเป็นจริงของชีวิต ท าให้นักเรียนขาดตัวอย่างของปัญหาในชีวิตจริงที่ไม่
สามารถน าความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปช่วยหาค าตอบใหถ้กูตอ้งโดยตรง (ศนัสนีย ์เณรเทียน, 2560, 
น. 244) ประกอบกบัผลสรุปการประเมินการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ในโครงการ PISA ซึ่งเป็นโครงการ
ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้ และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์จัดโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ  OECD) บ่งชี ้เช่นกันว่า 
การประเมินผลในระยะที่ 2 ของ PISA 2003 และ PISA 2012 ซึ่งเน้นดา้นคณิตศาสตร ์(น า้หนัก
ข้อสอบด้านคณิตศาสตร ์60% ด้านการอ่าน และวิทยาศาสตร์ อย่างละ 20%) นักเรียนไทยมี
คะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ OECD ทัง้ในปี ค.ศ. 2003 และ ค.ศ. 2012 (สสวท., 2560, 
น. 6) โดยในปี ค.ศ. 2003 คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตรข์องนักเรียนไทย คือ 432 คะแนน (ค่าเฉลี่ย
ของ OECD คือ 500 คะแนน) และปี ค.ศ. 2012 คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตรข์องนักเรียนไทย คือ 
427 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของ OECD คือ 494 คะแนน) ซึ่งกรอบการประเมินผลของ PISA จะเนน้ที่
การประเมินว่า นักเรียนสามารถน าฐานความรูค้ณิตศาสตรม์าใชแ้ละเผชิญหนา้กบัปัญหาในโลก
จริงไดเ้พียงใด การที่ PISA ใชค้  าว่า “ความฉลาดรูด้า้นคณิตศาสตร”์ เพื่อเน้นใหค้วามชัดเจนว่า 
การประเมินความรูแ้ละทักษะทางคณิตศาสตรข์อง PISA เนน้การน าคณิตศาสตรท์ี่เรียนมาใชใ้น
สถานการณ์ของชีวิตจริง  ซึ่งนักเรียนจะตอ้งสามารถขยายความรูจ้ากที่เรียนมาประยุกตใ์ชก้ับ
สถานการณ์จริงในบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลาย PISA จึงให้ความส าคัญกับปัญหาในชีวิตจริง 
(สสวท., 2560, น. 35) 
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จากลกัษณะของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นักเรียนพบในหอ้งเรียนและในหนังสือเรียน 
ประกอบกบัผลการประเมินของ PISA ดงักล่าวขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรข์องไทยว่า ยังเตรียมความพร้อมในด้านทักษะและกระบวนการ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงใหก้บันกัเรียนไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งใหค้วามส าคญัและสนใจ
เพิ่มมากขึน้ต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งการน าคณิตศาสตรไ์ปใชแ้กปั้ญหา
ในสถานการณข์องชีวิตจริง  สิ่งหนึ่งที่แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างส าหรบัปัญหาที่เป็นปัญหาใน
ชีวิตจริงกับปัญหาประเภทอ่ืน ๆ ก็คือ กระบวนการที่จะใชใ้นการแกปั้ญหา ซึ่งผูว้ิจัยเลือกที่จะใช ้

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เช่น สมการ อสมการ ฟังกช์ัน ตัวแปร กราฟ 
และการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical modeling) มาใชเ้ป็นกระบวนการในการ
แกปั้ญหา  ดว้ยเหตุผลว่า การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
โดยใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร ์ดว้ยการจ าลองปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
และใชว้ิธีการทางคณิตศาสตรแ์กปั้ญหาเพื่อหาค าตอบ และน าค าตอบที่ไดไ้ปตอบปัญหาในชีวิต
จริง  (ศันสนี ย์  เณ รเที ยน , 2560, น. 244) หรือกล่ าว อีกนัยหนึ่ งก็ คือ  การสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างโลกที่เป็นจริง (Real world)  กับโลกของ
คณิตศาสตร ์(World of mathematics) ดว้ยการแทนสถานการณจ์ริงของโลกในเชิงคณิตศาสตร์
นั่ น เอง (Hodgson, 1995, pp. 351-358) สอดคล้องกับ  เชง (Cheng, 2001) ที่ ได้กล่าวถึ ง 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือความเรียบง่าย
มากขึน้จากปัญหาเดิมในโลกแห่งความจรงิที่ซบัซอ้น และถูกแปลงมาเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
จากนัน้สามารถหาค าตอบไดโ้ดยการใชเ้ทคนิคและกระบวนการทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถตีความกลบัไปสูก่ารแกปั้ญหาในโลกแห่งความจรงิได”้ 

หากพิจารณากรอบโครงสรา้งการประเมินความฉลาดรูด้า้นคณิตศาสตรข์อง PISA จะ
พบว่า แบบทดสอบของ PISA เน้นกระบวนการของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ช่นกัน 
(สุชาดา ปัทมวิภาต, 2557, น. 35-39) นอกจากนี ้หลักสูตรคณิตศาสตรข์องประเทศที่มีผลการ
ประเมิน  PISA อยู่ในอันดับต้น ๆ ไดม้ีการน าตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์าบรรจุในหลักสูตร เช่น 
ประเทศสิงคโปร ์ซึ่งเป็นประเทศที่มีผลการประเมินความฉลาดรูด้า้นคณิตศาสตรส์ูงสดุเป็นอนัดับ
หนึ่งของโลก จากการจัดอันดับของ PISA 2015 เห็นได้ชัดว่ากรอบหลักสูตรคณิตศาสตรร์ะดับ
โรงเรียนของประเทศสิงคโปร ์ที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2013, pp. 
14–17) เป็นหลกัสูตรที่เนน้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์(Mathematical problem solving) อยู่
ใจกลางของกรอบแนวคิดรูปห้าเหลี่ยม  โดยมีห้าองค์ประกอบรายล้อมอยู่ ได้แก่  แนวคิด 
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(Concepts) ทักษะ (Skill) กระบวนการ (Process) การรู้คิด  (Metacognition) และเจตคติ 
(Attitudes) องคป์ระกอบทัง้หา้นีคื้อสิ่งที่ท าใหก้ารแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรป์ระสบความส าเร็จ 
และพบว่า การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรป์รากฏอยู่ในองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ช่วยพัฒนานกัเรียนไปสู่การแกปั้ญหาในชีวิตจริง จึงเห็นไดว้่าหลกัสตูรคณิตศาสตร์
ของประเทศสิงคโปรเ์ป็นหลกัสตูรที่ใหค้วามส าคญัต่อการน าการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน 

จากเหตผุลที่กล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจัยสนใจที่จะพฒันากิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ส าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พรอ้มทัง้ศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 

ค าถามการวิจัย  
1. สภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา

ในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู เป็นอย่างไร 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบ  

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ส าหรบันกัเรียน ควรเป็นอย่างไร 
3. ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  

ของนักเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ เป็นอย่างไร 

4. พฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนที่
เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู 

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง  
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียน ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
60/60 
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3. เพื่อศึกษาความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จริง ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง  
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
ของนักเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดท้ราบถึงสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ

แกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู 
2. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ส าหรบันกัเรียน 
3. ไดแ้นวทางส าหรบัครูในการพัฒนาความสามารถและพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียน  
4. ไดแ้นวทางส าหรบัครูและนกัวิจยัในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้ง

ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง หรือเรื่องอื่น ๆ ส าหรบั
นกัเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู 

กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียนและครู ประกอบดว้ย 

1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 36 คน (โรงเรียนละ 18 คน) โดยเลือกแบบเจาะจง   

1.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตรท์ี่มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตรร์ะดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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และโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 6 คน (โรงเรียนละ 3 คน) โดยเลือก
แบบเจาะจง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง
ส าหรับนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมายส าหรบัทดลองน าร่องของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง ส าหรับนักเรียน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2562  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
จ านวน 21 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และใช้เวลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ ท าการพิจารณา
คะแนนดิบของนกัเรียน ในรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แลว้แบ่ง
นักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับคะแนน คือ กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และ
ระดับต ่า โดยแบ่งนักเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง และทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
3 ครัง้ ดงันี ้

2.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและ 
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง
จากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน 

2.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและ 
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
จากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน และเป็นนกัเรียนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุม่รายบคุคล   

2.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและ 
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ใชน้กัเรียนจ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มรายบุคคลและกลุ่ม
ย่อย 
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ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสร้าง  
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียน เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 
16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และใชเ้วลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ ท าการพิจารณาคะแนน
ดิบของนักเรียนในรายวิชาพื ้นฐานคณิตศาสตร ์ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 แล้วแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ใน
ระดบัสงู 1 คน นกัเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง 2 คน และนกัเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดบั
ต ่า 1 คน 

จากนัน้ผูว้ิจัยเลือกนกัเรียนที่กลา้แสดงออก มีความสามารถในการสื่อสารและ
น าเสนอแนวคิดของตนเองไดดี้ เป็นนกัเรียนเป้าหมาย (Target student) จ านวน 4 คน ซึ่งไดจ้าก
การสอบถามและสมัภาษณค์รูประจ าชัน้ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณาจากงาน
เขียน การสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา 
ในชีวิตจรงิจากช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนกัเรียนเป้าหมายประกอบดว้ย นกัเรียน
ที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง 1 คน นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มี
คะแนนอยู่ในระดับต ่า 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง โดยผูว้ิจัยจะใชก้ลอ้งวิดีโอช่วยในการบนัทึกรายละเอียดของพฤติกรรม
ขณะลงมือสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์และสัมภาษณ์การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง
นกัเรียนเปา้หมายแต่ละคนหลงัสิน้สดุคาบเรียนแต่ละครัง้ 

2. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนกัเรียนและครู เวลาที่ใชศ้ึกษาในการวิจยัระยะ
ที่ 1 คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2562 

ระยะที่  2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส าหรบั
นกัเรียน เวลาที่ใชศ้กึษาในการวิจยัระยะที่ 2 คือภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 
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ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงของนกัเรียน เวลาที่ใชศ้ึกษาในการวิจยัระยะที่ 3 คือ ภาค
เรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2562 

3. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นเนือ้หาคณิตศาสตรท์ี่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตามหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

4. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

4.1 ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จรงิของนกัเรียน 

4.2 พฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ของนกัเรียน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ปัญหาในชีวิตจรงิ (Real-world problems) หมายถึง ปัญหาที่สามารถเกิดขึน้หรือพบ

ได้ในชีวิตจริง ที่ต้องมีการจ าลองสถานการณ์ปัญหาและสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อให้
สามารถใช้ความ รู้ทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และน าค าตอบที่ ได้จากตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรไ์ปปรบัใหเ้หมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจรงิ 

2. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ ้นมาจาก
แนวคิดทางคณิตศาสตร ์และเป็นสื่อที่ใชส้  าหรบัอธิบายลกัษณะของสถานการณห์รือปรากฏการณ์
ที่สนใจศึกษาในรูปแบบของคณิตศาสตร ์ซึ่งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรน์ีม้ีหลากหลายแตกต่างกัน 
เช่น สูตร สัญลักษณ์ สมการ นิพจน์ กราฟ ตาราง รูปเรขาคณิต แผนภาพต้นไม้ สถานการณ์
จ าลอง และการทดลอง เป็นตน้  

3. การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  ์(Mathematical modeling) หมายถึง กระบวนการ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงที่เป็นพลวัต ดว้ยการน าเสนอหรืออธิบายปัญหาในชีวิตจริงใหอ้ยู่ในรูปของ
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เพื่อใหส้ามารถเลือกใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ลว้ก าหนดเป็นตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรไ์ด ้น าไปสู่การคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์หลงัจากนัน้น าค าตอบ
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ของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ปแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง ในงานวิจยันี ้
การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

3.1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the task) ขั้นตอนนีเ้ป็นขั้นเริ่มต้น
ของการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่ตอ้งการใหน้กัเรียนคิด และตดัสินว่าอะไรคือสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา 
ในขั้นตอนนีน้ักเรียนต้องท าความเขา้ใจปัญหาเพื่อระบุสิ่งที่ปัญหาต้องการหา ระบุขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจรงิ 

3.2 ขั้น ค้น คว้า ข้อมู ล เพื่ อห าความ สัมพั น ธ์ เชิ งค ณิ ตศาสต ร์  (Searching 
mathematics) ขัน้ตอนนีต้อ้งการใหน้กัเรียนปรบัปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นักเรียนต้องพิจารณาว่าข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ ปัญหาก าหนดให้มานั้น  เพียงพอต่อการหา
ความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตรห์รือไม่ หากยังไม่เพียงพอนักเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรูภ้ายนอก แลว้น าขอ้มูลและเงื่อนไขทั้งหมดไปหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตรแ์ละ
สรา้งเป็นตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจรงินัน้ 

3.3 ขั้น ใช้คณิ ตศาสตร์ (Using mathematics) ขั้นตอนนี ้ต้องการให้นั ก เรียน
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์โดยใชค้วามรู ้ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรจ์นกระทั่งสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด ้พรอ้มกับตรวจสอบและสรุปเป็น
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 

3.4 ขั้น อ ธิบ ายค าตอบ  (Explaining results) ขั้น ตอนนี ้ต้องการให้นั ก เรียน
เปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตผุลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
กบัขอ้มลูจรงิ ก่อนท าการปรบั/แปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ   

4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนจะได้
ฝึกฝน และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรท์ี่ไม่เกิน
เนือ้หาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาที่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้น 
ท าความเข้าใจปัญหา (2) ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพื่ อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ (3) ขั้น 
ใชค้ณิตศาสตร ์และ (4) ขัน้อธิบายค าตอบ การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะใชแ้นวทางการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแกปั้ญหา (Problem solving approach) นกัเรียนจะมีส่วน
ร่วมในการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) รบัผิดชอบในการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และ
น าเสนอผลการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ัง้ของตนเองและของกลุม่ ตลอดจนมีสว่นร่วมในการ
อภิปรายผลการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้เรียน 
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5. ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในด้านการท าความเข้าใจปัญหา  ด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อหา
ความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์ดา้นการใชค้ณิตศาสตร ์และดา้นการอธิบายค าตอบ โดยพิจารณา
จาก 

5.1 คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล (การทดสอบย่อย) รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
ซึ่งประกอบดว้ย 

5.1.1 คะแนนจากใบกิจกรรมที่ 1 รอ้ยละ 20 ของคะแนนเต็ม 
5.1.2 คะแนนจากใบกิจกรรมที่ 2 รอ้ยละ 20 ของคะแนนเต็ม 
5.1.3 คะแนนจากใบกิจกรรมที่ 3 รอ้ยละ 20 ของคะแนนเต็ม 

5.2 คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ (หลงัการทดลอง) รอ้ยละ 40 ของคะแนนเต็ม 

6. พฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ หมายถึง  การ
แสดงออกของนกัเรียน ในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

6.1 ด้านการท าความเข้าใจปัญหา โดยพิจารณาจากการแสดงออกของนักเรียน 
ในการระบสุิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา และการระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจรงิ 

6.2 ดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์โดยพิจารณาจาก
การแสดงออกของนักเรียนในการระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่มีความจ าเป็นตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรูภ้ายนอก การอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การค้นหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ 
การแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์
ดว้ยการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาใหอ้ยู่ในรูปตัวแปรหรือสญัลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร ์และการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจรงินัน้ 

6.3 ด้านการใช้คณิ ตศาสตร์ โดยพิจารณาจากการแสดงออกของนักเรียน 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์พรอ้มกับตรวจสอบและสรุปเป็น
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

6.4 ด้านการอธิบายค าตอบ  โดยพิ จารณาจากการแสดงออกของนักเรียน 
ในการเปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ และการปรบั/แปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
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7. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง คณุภาพของกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง  
ส าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เมื่อน าไปใชใ้นชัน้เรียนแลว้ท าใหน้กัเรียนสามารถบรรลุ
จุดมุ่ งหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ก าหนดไว้ ในการวิจัยนี ้ใช้สูตร E1/E2 โดยคิดค่า E1 
เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นกัเรียนได้จากการท าใบกิจกรรมรายบุคคล และ E2 เป็นค่าเฉลี่ย 
รอ้ยละของคะแนนที่นักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรห์ลังการทดลอง โดยมีเกณฑ์ตัดสิน E1/E2  เป็น 60/60 ส าหรับการพิจารณา
ตรวจสอบ 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบ  

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามเกณฑก์ารตดัสินที่ก าหนด 

2. นักเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  มีความสามารถในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สูงกว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่า 
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ 

ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้” ผูว้ิจยัมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

การศกึษาสภาพการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

แนวทางการจดั

กิจกรรมการเรยีนการ

สอนผ่านการแกปั้ญหา 

(Problem solving 

approach) 

กระบวนการ

แกปั้ญหาตาม

แนวคิดของโพลยา 
(Polya) 

กระบวนการ

แกปั้ญหาตาม

แนวคิดของวิลสนั

และคณะ (Wilson 

and others) 

กระบวนการของการสรา้ง

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

ตามแนวคิดของ ชไูคโลว ์

โควเ์ตอร ์และบลมั 

(Schukailow, Kolter and 

Blum) 

ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์

เพ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริง 

กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์

เพื่อแกปั้ญหาในชวีิตจรงิ ส าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

พฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือ

แกปั้ญหาในชีวิตจริง 

แนวทางการวดัและ

ประเมินผล และการ

ใหค้ะแนนแบบรูบริค 

(Rubric scoring) 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้” ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งประเด็นของการศึกษาออกเป็น
หวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้

ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
1.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร ์
1.2 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร ์
1.3 ความหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
1.4 กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

ตอนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.1 ความส าคญัของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.2 ความหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.3 ประเภทของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.4 ความหมายของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.5 กระบวนการของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

ตอนที่ 3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

3.1 แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
3.2 แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแกปั้ญหา 
3.3 บทบาทของค รูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เส ริมสร้าง

ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 
3.4 การวัดและประเมินผลการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาใน

ชีวิตจรงิ 
3.5. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตอนที ่4 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 
ซึ่งแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้
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ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
1.1 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

“ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร ์ไม่ไดห้มายความว่าจะเก่ียวข้องกับจ านวนเท่านั้น 
ปัญหาทางคณิตศาสตรบ์างปัญหาที่เก่ียวกบัสมบติัทางกายภาพหรือเหตุผลทางตรรกศาสตรโ์ดย
ไม่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนก็ได”้ (Cruikshank; & Sheffield, 1992, p. 37) 

ขอ้ความดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการกล่าวถึงลกัษณะของปัญหาทางคณิตศาสตรต์าม
แนวคิดของครูอิกแชงก ์และเชฟฟิลด ์และยังไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็น
ค าถามหรือสถานการณ์ที่ท าใหง้ง ไม่สามารถหาค าตอบไดใ้นทันที หรือรูว้ิธีหาค าตอบโดยทันที 
สอดคล้องกับค รูลิ ค  และรูดนิค  (Krulik; & Rudnick, 1993, p. 6) ที่ กล่าวว่า  “ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์หมายถึง สถานการณ์ที่ เป็นประโยคภาษาและค าตอบจะเก่ียวข้องกับปริมาณ  
ซึ่งปัญหานัน้ไม่ไดร้ะบวุิธีการหรือการด าเนินการในการแกปั้ญหาไวอ้ย่างชดัเจน ผูแ้กปั้ญหาจะตอ้ง
คน้หาว่าจะใชว้ิธีการใดในการหาค าตอบของปัญหา ซึ่งก็คือการไดม้าซึ่งค าตอบของปัญหา” 

ส าหรบันักการศึกษาคณิตศาสตรข์องไทยอย่าง ปรีชา เนาวเ์ย็นผล (2537, น. 62)  
ไดใ้หค้วามหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร ์สรุปไวด้งันี ้

1. เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตรท์ี่ตอ้งการหาค าตอบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป
ปรมิาณหรือจ านวน หรือค าอธิบายใหเ้หตผุล 

2. เป็นสถานการณ์ที่ผู ้แก้ปัญหาไม่คุ้นเคยมาก่อน ไม่สามารถหาค าตอบได้
ในทันทีทันใด ตอ้งใชท้ักษะความรูแ้ละประสบการณ์หลาย ๆ อย่างประมวลเขา้ดว้ยกันจึงจะหา
ค าตอบได ้

3. สถานการณ์ใดจะเป็นปัญหาหรือไม่ขึน้อยู่กับผูแ้ก้ปัญหา และสถานการณ์
หนึ่งอาจเป็นปัญหาส าหรับบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ และ
สถานการณท์ี่เคยเป็นปัญหาส าหรบับุคคลหนึ่งในอดีต อาจไม่เป็นปัญหาส าหรบับุคคลนัน้แลว้ใน
ปัจจบุนั 

สอดคลอ้งกับ รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์ (Janjaruporn, 2005, p. 5) และ สสวท. (2555, 
น. 7) ที่ไดก้ล่าวไวใ้นท านองเดียวกนัว่า “ปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง สถานการณท์ี่เก่ียวกับ
คณิตศาสตรซ์ึ่งเผชิญอยู่และตอ้งการคน้หาค าตอบ โดยที่ยงัไม่รูข้ัน้ตอน/วิธีการที่จะไดค้ าตอบของ
สถานการณ์นั้นโดยทันที  ในขณะที่  อเนก จันทรจรูญ  (2545, น. 6) กล่าวว่า ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์หมายถึง ค าถามหรือสถานการณ์ที่ต้องการค าตอบ โดยที่ผู ้แก้ปัญหาส่วนใหญ่ 



  17 

ไม่สามารถหาค าตอบไดท้ันที ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทักษะในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรช์่วยหา
ค าตอบของค าถามหรือสถานการณน์ัน้ ๆ 

จากความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง สถานการณปั์ญหาเก่ียวกบัคณิตศาสตรท์ี่ตอ้งการคน้หาค าตอบ 
โดยที่ยังไม่รูข้ัน้ตอนหรือวิธีการที่จะไดค้ าตอบของสถานการณ์ปัญหานัน้โดยทันที ตอ้งใชค้วามรู้
และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ตลอดจนยุทธวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยค้นหา
ค าตอบของสถานกาณปั์ญหานัน้ 

1.2 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นักการศึกษาคณิตศาสตรไ์ด้แบ่งปัญหาทางคณิตศาสตรอ์อกเป็นประเภทต่าง  ๆ 

โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปนี ้
เรย ์(Rey; et al, 2004, pp. 115-117)  ไดแ้บ่งปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดยพิจารณา

จากผูแ้กปั้ญหา สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงันี ้
1. ปัญหาที่ คุ้น เคย (Routine problems) เป็น ปัญหาที่ พบ เห็นได้บ่ อย  ๆ 

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรท์ั่ว ๆ ไป ปัญหามักเก่ียวข้องกับการประยุกต์การด าเนินการทาง
คณิตศาสตร ์มกัอยู่ในรูปโจทยปั์ญหาที่เป็นถอ้ยค าหรือเป็นเรื่องราว เป็นปัญหาที่มีโครงสรา้งของ
ปัญหาไม่ซบัซอ้นมากนกั และคลา้ยกบัตัวอย่างหรือปัญหาที่ผูแ้ก้ปัญหามีประสบการณใ์นการแก้
มาแลว้ 

2. ปัญหาที่ ไม่คุ้นเคย (Non-routine problems) เป็นปัญหาที่มี โครงสร้าง
ซับซ้อน และแปลกใหม่ส าหรบัผู้แก้ปัญหา ในการแก้ปัญหาผู้แก้ปัญหาต้องใช้ความรู ้ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ และประสบการณห์ลายอย่างประมวลเขา้ดว้ยกนัเพื่อหาวิธีการแกปั้ญหา 

โพลยา (Polya, 1957, pp. 23-29) ไดแ้บ่งปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดยพิจารณาจาก
จดุมุ่งหมายของปัญหา สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงันี ้

1. ปัญหาใหค้้นหา (Problems to find an answer) เป็นปัญหาที่ต้องการให้ผู้
แกปั้ญหาคน้หาค าตอบซึ่งอาจอยู่ในรูปปรมิาณ วิธีการ หรือค าอธิบายใหเ้หตผุล 

2. ปัญหาใหพ้ิสูจน ์(Problems to prove) เป็นปัญหาใหแ้สดงการใหเ้หตุผลว่า
ขอ้ความที่ก าหนดใหเ้ป็นจรงิ หรือขอ้ความที่ก าหนดใหเ้ป็นเท็จ 

เมื่อพิจารณาจาก “ลกัษณะเฉพาะของปัญหา” แบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงันี ้
1. ปัญหาขั้นตอนเดียว (One-step problems) เป็นปัญหาที่ผู ้แก้ปัญหาต้อง

แปลงสถานการณท์ี่เป็นเรื่องราวใหเ้ป็นประโยคทางคณิตศาสตรเ์ก่ียวกบัการบวก การลบ การคณู 
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หรือการหาร ปัญหาประเภทนีม้ักพบในการเรียนการสอนตามปกติ ยุทธวิธีพืน้ฐานที่ ใชใ้นปัญหา
ขัน้ตอนเดียวนีคื้อ การเลือกการด าเนินการ (Charles; Lester; & O’Daffer, 1987, pp. 11) 

2. ปัญหาหลายขั้นตอน (Multiple-step problems) เป็นปัญหาที่จ  านวนของ
การด าเนินการที่จ  าเป็นในการหาค าตอบมีมากกว่าหนึ่งตัว ยุทธวิธีพืน้ฐานที่ใชใ้นปัญหาหลาย
ขัน้ตอนคือ การเลือกการด าเนินการ (Charles; Lester; & O’Daffer, 1987, p. 11) 

3. ปัญหาปลายเปิด (Open-ended problems) เป็นปัญหาที่สร้างขึ ้นให้มี
ค าตอบเปิดกวา้ง หรือมีค าตอบที่ถูกต้องหลายค าตอบ หรือมีวิธีการหรือแนวทางหาค าตอบได้
หลายวิธี เรามกัพบปัญหาปลายเปิดไดโ้ดยทั่วไปในการสอนในชัน้เรียนตามปกติ เมื่อผูส้อนใชถ้าม
นักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความหลากหลายของวิธีการหรือแนวทางเขา้สู่การหา
ค าตอบของปัญหาที่ก าหนด (NCTM, 1989, p. 210) 

4. ปัญหากระบวนการ (Process problems) เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแปลงเป็น
ประโยคทางคณิตศาสตรโ์ดยการเลือกการด าเนินการไดท้ันที แต่ตอ้งใชก้ระบวนการต่าง ๆ ช่วย 
เช่น การท าปัญหาใหง้่ายลง การแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ การเขียนภาพ หรือแผนภาพ
การเขียนตัวแบบหรือกราฟแทนปัญหา เป็นตน้ การแกปั้ญหาประเภทนีต้อ้งใชยุ้ทธวิธีต่าง  ๆ เช่น 
การประมาณค าตอบ การเดาและการตรวจสอบ การสรา้งตาราง การค้นหาแบบรูป การท า
ยอ้นกลับ เป็นต้น ซึ่งปัญหากระบวนการปัญหาหนึ่งอาจใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาไดห้ลายแบบ 
(Charles; Lester; & O’Daffer, 1987, p. 12) 

5. ปัญหาเชิงประยุกต์ (Applied problems) หรือบางครั้งเรียกว่าปัญหา 
เชิงสถานการณ ์(Situational problems) เป็นปัญหาที่ผูแ้กปั้ญหาจะตอ้งใชท้กัษะ ความรู ้มโนมติ 
และการด าเนินการทางคณิตศาสตรแ์กปั้ญหาที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง ซึ่งตอ้งใชว้ิธีการต่าง  ๆ ทาง
คณิตศาสตร ์เช่น การรวบรวมขอ้มูลทัง้ที่ก าหนดในปัญหาและอยู่นอกปัญหา การจัดกระท ากับ
ขอ้มูล เป็นตน้ ปัญหาประเภทนีเ้ป็นปัญหาที่สามารถท าใหผู้แ้ก้ปัญหาเห็นประโยชนแ์ละคุณค่า
ของคณิตศาสตรไ์ด ้(Charles; Lester; & O’Daffer, 1987, p. 12) 

6. ปัญหาปริศนา (Puzzle problems) มีลักษณะเป็นปัญหาที่ซ่อนสมมติฐาน
บางอย่างไว ้หรือมีลกัษณะเป็นลูกเล่นหรือกลอุบาย ซึ่งสามารถเปิดโอกาสใหน้ักเรียนพัฒนาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเนน้ไปที่เนือ้หาทางคณิตศาสตรเ์สมอไป บ่อยครัง้ที่
ค  าตอบต่าง ๆ ของปัญหาปริศนาตอ้งการให้นักเรียนมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากแบบอ่ืน  ๆ 
(Billstein; Libeskind; & Lott, 1997, p. 36) 
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หากจ าแนกประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามระดบัความเชื่อมโยงกบัชีวิตจริง
ตามแนวคิดของ นิส บลัม และเกลเบรท (Niss; Blum; & Galbraith, 2007) จะแบ่งได ้3 ประเภท 
ดงันี ้

1. ปัญหาภายในคณิตศาสตร์ (Intra–mathematical problems) หมายถึง 
โจทย์คณิตศาสตรท์ี่ ไม่ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ ขั้นตอนหรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

2. ปัญหาโจทยค์ณิตศาสตร ์(“Dress Up” Word problems) หมายถึง ปัญหาที่
เป็นเรื่องราวในชีวิตจริง หรือมีบริบทเสมือนจริง ที่สถานการณ์ปัญหาจะสอดแทรกขอ้มลูที่จ  าเป็น
และเพียงพอที่จะเลือกความรู ้วิธีการ หรือกลวิธีทางคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมในการแกปั้ญหาจน
น าไปสูค่  าตอบของปัญหาได ้

3. ปัญหาแบบจ าลอง (Modeling problems) หมายถึง ปัญหาในชีวิตจริงที่ตอ้ง
มีการจ าลองสถานการณ์ ปัญหาให้สามารถใช้ความ รู้คณิ ตศาสตร์  และสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์เช่น สมการ อสมการ ฟังกช์นั กราฟ ในการแกปั้ญหาและน าค าตอบที่ไดจ้ากตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปปรบัใหเ้หมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจรงิ 

ในงานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยจะจ าแนกประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามระดับความ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตามแนวคิดของ นิส บลัม และเกลเบรท (Niss; Blum; & Galbraith, 2007) 
และใหค้วามหมายของปัญหาในชีวิตจรงิตามความหมายของปัญหาแบบจ าลอง ดงันี ้

ปัญหาในชีวิตจริง หมายถึง ปัญหาที่สามารถเกิดขึน้หรือพบไดใ้นชีวิตจริง ที่ตอ้งมี
การจ าลองสถานการณ์ปัญหาและสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อให้สามารถใชค้วามรูท้าง
คณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา และน าค าตอบที่ไดจ้ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปปรบัใหเ้หมาะสม
กบัปัญหาในชีวิตจรงิ 

1.3 ความหมายของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ส าหรบัความหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โพลยา (Polya, 1980, p.1) 

กล่าวว่า “การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นการหาวิธีการที่ จะน าสิ่ งที่ ยุ่ งยากออกไป  
หาวิธีการที่จะชนะอปุสรรคที่เผชิญอยู่ เพื่อจะใหไ้ดข้อ้ลงเอยหรือค าตอบที่ชดัเจน แต่ว่าสิ่งเหล่านัน้
ไม่ไดเ้กิดขึน้ทนัทีทนัใด” 

สภาค รูคณิ ตศาสตร์แห่ งชา ติของสหรัฐอ เม ริก า  (NCTM, 2000) กล่ าวว่ า  
“การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์คือ การท างานที่ยงัไม่รูว้ิธีการที่ไดม้าซึ่งค าตอบในทนัที ซึ่งการหา
ค าตอบของนักเรียน ตอ้งน าความรูท้ี่มีอยู่ไปเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหา ท าใหเ้กิดความรูใ้หม่  ๆ 



  20 

การแกปั้ญหาไม่ไดม้ีเป้าหมายเพียงแค่การหาค าตอบ แต่อยู่ที่วิธีการไดม้าซึ่งค าตอบ นกัเรียนควร
ไดร้บัการฝึกฝน ไดแ้กปั้ญหาที่ซบัซอ้น และไดม้ีการสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาออกมาดว้ย” 

ในขณะที่ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555, น. 7) กล่าวว่า 
“การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการในการประยุกตค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์
ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ นอกจากนี ้รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ ์(Janjaruporn, 2005, p. 5) 
กล่าวในท านองเดียวกนัว่า “การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และ
ประสบการณท์ี่มีอยู่ไปใชใ้นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ 

จากความหมายของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าว
ไดว้่า การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการในประยกุตใ์ชค้วามรู ้หรือความคิดทาง
คณิตศาสตร ์ขัน้ตอน/กระบวนการแกปั้ญหา ยุทธวิธีแกปั้ญหา และประสบการณท์ี่มีอยู่เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นวิธีในการหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1.4 กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ เป็นที่ยอมรับ และน ามาใช้กันอย่าง

แพ ร่หลาย  คือ  กระบวนการแก้ ปัญ หาตามแนวคิดของโพลยา (Polya, 1957, pp.5-6)  
ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอนที่เรียกว่า “กระบวนการแกปั้ญหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา” 
ไดแ้ก่ 

ขัน้ที่ 1 ท าความเขา้ใจปัญหา (Understanding the problem) ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้
เริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนคิดเก่ียวกับปัญหา และตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่
ต้องการค้นหา ในขั้นตอนนี ้นักเรียนต้องท าความเขา้ใจปัญหาและระบุส่วนส าคัญของปัญหา 
ซึ่งไดแ้ก่ ตัวไม่รูค่้า ขอ้มูลและเงื่อนไขในการท าความเขา้ใจปัญหา นักเรี ยนอาจพิจารณาส่วน
ส าคญัของปัญหาอย่างถ่ีถว้น พิจารณาซ า้ไปซ า้มา พิจารณาในหลากหลายมมุมอง หรืออาจใชว้ิธี
ต่าง ๆ ช่วยในการท าความเขา้ใจปัญหา เช่น การเขียนรูป การเขียนแผนภูมิ หรือการเขียนสาระ
ของปัญหาดว้ยถอ้ยค าของตนเองก็ได ้

ขั้นที่  2 วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) ขั้นตอนนี ้ต้องการให้นักเรียน
คน้หาความเชื่อมโยงหรือความสมัพันธ์ระหว่างขอ้มูลและตัวไม่รูค่้า แลว้น าความสมัพันธน์ั้นมา
ผสมผสานกับประสบการณ์ในการแกปั้ญหา เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแกปั้ญหา และ
ทา้ยสดุเลือกยทุธวิธีที่จะน ามาใชแ้กปั้ญหา 
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ขั้นที่  3 ด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ขั้นตอนนี ้ต้องการให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติัตามแนวทางหรือแผนซึ่งวางไว ้ โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง
แผน เพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนใหช้ดัเจน แลว้ลงมือปฏิบติัจนกระทั่งสามารถหาค าตอบ
ได้ ถ้าแผนหรือยุทธวิธีที่ เลือกไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือยุทธวิธี
แกปั้ญหาใหม่อีกครัง้ การคน้หาแผนหรือยุทธวิธีแก้ปัญหาใหม่ถือเป็นการพัฒนาผูเ้รียนที่ดีดว้ย
เช่นกนั 

ขั้นที่  4 ตรวจสอบผล (Looking back) ขั้นตอนนี ้ต้องการให้นักเรียนมอง
ยอ้นกลับไปยังค าตอบที่ไดม้า โดยเริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ใช ้แลว้พิจารณาว่ามีค าตอบหรือมียุทธวิธีแก้ปัญหาอย่างอ่ืนอีก
หรือไม่  ส  าหรบันักเรียนที่คาดเดาค าตอบก่อนลงมือปฏิบติัก็สามารถเปรียบเทียบหรือตรวจสอบ
ความสมเหตสุมผลของค าตอบที่คาดเดาและค าตอบจรงิในขัน้ตอนนีไ้ด ้

เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่า กระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยาจะตอ้ง
ด าเนินการตามขัน้ตอนเป็นแนวเสน้ตรง โดยไม่มีการกระท ายอ้นกลบั ซึ่ง รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์ ได้
แสดงไว ้(Janjaruporn, 2005, p. 14) ดงัภาพประกอบ 2 

 

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการแกปั้ญหาเป็นแนวเสน้ตรง 
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ต่อมา วิลสนัและคณะ (Wilson; et al, 1993, pp. 60-63) ไดเ้สนอแนะกรอบแนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาที่แสดงความเป็นพลวตั (Dynamic problem-solving process) ซึ่ง
เป็นกระบวนการแกปั้ญหาที่สนับสนุนกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาในรูปแบบที่แสดงความ
เป็นพลวัต มีล  าดับไม่ตายตัว สามารถวนไปเวียนมาได้ โดย รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์ (Janjaruporn, 
2005, p. 15) ไดแ้สดงไว ้ดงัภาพประกอบ 3 
 

 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ 

จากภาพประกอบขา้งตน้สามารถอธิบายไดว้่า เมื่อเผชิญปัญหาซึ่งอาจเป็นปัญหาที่
ผูส้อนเป็นผูต้ัง้ขึน้หรือนักเรียนเป็นผูต้ัง้ขึน้เองก็ตาม นกัเรียนจะตอ้งเริ่มท าความเขา้ใจปัญหาก่อน 
หลังจากนั้นจึงวางแผนแก้ปัญหา พร้อมทั้งก าหนดยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหานั้น แล้ว
ด าเนินการตามแผนที่วางไวจ้นกระทั่งสามารถหาค าตอบได ้สุดทา้ยพิจารณาความถูกตอ้ง  ความ
สมเหตสุมผลของค าตอบที่ได ้และยทุธวิธีที่ใชแ้กปั้ญหา 

ส าหรบัทิศทางของลกูศรนัน้ เป็นการแสดงการพิจารณาหรือตดัสินใจที่จะเคลื่อนการ
กระท าจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง หรือพิจารณาย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าเมื่อมี
ปัญหาหรือขอ้สงสยั เช่น เมื่อนักเรียนท าการแก้ปัญหาในขั้นท าความเขา้ใจปัญหา และคิดว่ามี
ความเข้าใจปัญหาดีแลว้ ก็เคลื่อนการกระท าไปสู่ขั้นวางแผนแก้ปัญหา หรือในขณะที่นักเรียน
ด าเนินการตามแผนซึ่งวางไวใ้นขัน้ด าเนินการตามแผน แต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้นกัเรียน
อาจย้อนกลับไปเริ่มวางแผนใหม่ในขั้นวางแผนแก้ปัญหา หรือย้อนไปทบทวนท าความเข้าใจ
ปัญหาใหม่อีกครัง้ในขัน้ท าความเขา้ใจปัญหาก็ได ้

ในงานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยได้น ากระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา และ
กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ มาประยุกตก์ับกระบวนการ
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ของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส าหรบั
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ เนื่องจากทั้งสองกระบวนการเป็นการด าเนินการที่สามารถ
เกิดขึน้ไดใ้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยเฉพาะกระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิด
ของวิลสนัและคณะ ซึ่งนกัเรียนไม่จ าเป็นตอ้งเริ่มตน้ใหม่ในขัน้ท าความเขา้ใจปัญหาเสมอไป 

ตอนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.1 ความส าคัญของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นกระบวนการที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโลกที่เป็นจริงกับ
โลกของคณิตศาสตร ์ดว้ยการแทนสถานการณจ์ริงของโลกในเชิงคณิตศาสตร ์(Hodgson, 1995, 
pp. 351- 358) ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ใช่ของใหม่ แต่ไดม้ีการใหค้วามส าคญัมานานแลว้ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากค ากล่าวของคอมเบอร ์(Comber, 1999, p. 1) ว่า “เป็นเวลานานมาแลว้ที่เรามีการใช้
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในการออกแบบการก่อสรา้งต่าง  ๆ เช่น 
การสรา้งเขื่อน การสรา้งสะพาน เครื่องบิน รถยนต์ และอ่ืน ๆ ต่อมาในปัจจุบันการน าตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรไ์ปใชใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา การแพทย ์ภูมิศาสตร ์และวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม เช่น ปัญหาการเพิ่มของจ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิต ปัญหาการ
ผลิตอาหาร ปัญหาดา้นมลภาวะ ปัญหาการตัดไมท้ าลายป่า ปัญหาน า้ท่วม และปัญหาการกัด
กรอ่นของดิน เป็นตน้” 

ส าหรบัการจัดการศึกษาคณิตศาสตรใ์นระดับโรงเรียน มีผลงานของนักวิจัยและ
นกัการศึกษาหลายท่านที่ท าใหท้ราบว่า ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรค่์อย ๆ มีบทบาทและความส าคญั
ทางดา้นคณิตศาสตรศ์ึกษามากขึน้เรื่อย ๆ ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั อาทิเช่น สเวทซแ์ละฮารท์เลอร ์
(Swetz; & Hartzler, 1991, p. 6) กล่าวว่า “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
แกปั้ญหาที่มุ่งประเด็นไปที่ การใชท้กัษะคณิตศาสตรท์ี่หลากหลายในการหาผลลพัธ์ และการช่วย
ให้นักเรียนได้มองเห็นการประยุกต์คณิตศาสตรใ์นมุมกวา้ง นอกจากนี ้นักเรียนยังไดท้ราบถึง
ศกัยภาพของคณิตศาสตรด์ว้ย” ส่วนดอสซี่ (Dossey, 1996, p. 276) ไดก้ล่าวถึงการที่นกัเรียนได้
เก่ียวขอ้งกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียนว่า “จะสามารถช่วยเปลี่ยนมุมมองของนักเรียน
เก่ียวกบัคณิตศาสตร ์จากวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีบทที่แน่นอนไปสู่วิชาที่การสรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งที่มี
บทบาทและคณุค่า ไปสู่การหาค าตอบของสถานการณท์ี่ไม่ไดม้ีเพียงค าตอบเดียว และไปสู่วิชาซึ่ง
การคิดเป็นสิ่งที่มีคณุค่ามากกว่าการค านวณ นอกจากนี ้การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้เรียน 
จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนจากการแยกตัวออกไปท างานคนเดียวเพื่อจดบันทึก 
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ไปสู่การท างานเป็นกลุ่ม ไปสู่การตัดสินใจวางแผนเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล การสรา้ง
สมการและการสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้” และคอมเบอร ์(Comber, 1999, p. 1) ได้กล่าวถึงตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแ์สดงให้นักเรียนเห็นว่า คณิตศาสตรน์ าไปใชใ้น
สถานการณจ์รงิไดอ้ย่างไร และเห็นตวัอย่างของการใชค้ณิตศาสตรใ์นสถานการณจ์รงิ” 

ดว้ยความส าคญัของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ท าให้สภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (NCTM) ได้จัดท ามาตรฐานและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตรใ์นโรงเรียน 
(Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics) ส าห รับนั ก เรียนตั้ งแ ต่
ระดบัชัน้อนุบาลถึงเกรด 12 โดยกล่าวไวใ้นมาตรฐานหนึ่งของการแกปั้ญหาว่า “นักเรียนสามารถ
ใชก้ระบวนการของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ทนสถานการณ์ปัญหาในโลกที่เป็นจริงได”้ (NCTM, 
1989, p. 95)  ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 สภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติของสหรฐัอเมริกา ไดก้ล่าวถึง 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วใ้น “หลกัการและมาตรฐานส าหรบัคณิตศาสตรใ์นโรงเรียน” (Principles 
and Standards for Mathematics 2000) ซึ่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานหลกัสูตรและการประเมินผล
วิชาคณิตศาสตรใ์นโรงเรียนปี 1989 โดยกล่าวไวใ้นมาตรฐานเนือ้หาวิชาพีชคณิตว่า “โปรแกรมการ
สอนพีชคณิตของนกัเรียนตัง้แต่ชัน้เตรียมอนุบาลไปจนถึงนักเรียนเกรด 12 ควรเป็นโปรแกรมที่ท า
ให้นักเรียนสามารถใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เพื่ อแสดงและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์เชิงปริมาณได้ เนื่องจากศักยภาพสูงสุดประการหนึ่งของการใชค้ณิตศาสตรคื์อ 
 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องปรากฏการณธ์รรมชาติ ดงันัน้ นกัเรียนในทุกระดบัชัน้จึงควรมีโอกาส
ไดศ้ึกษาถึงแบบจ าลองของปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหลากหลาย ในวิธีการที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของเขา เช่น ในระดับประถมศึกษาตอนต้น นักเรียนสามารถใช้วัตถุ รูปภาพ และ
สญัลกัษณต่์าง ๆ แทนแบบจ าลองของสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับการบวก การลบของจ านวนเต็ม
บวก และศูนยไ์ด้ ส  าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะสามารถพัฒนาตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรด์้วยการใช้ความรู้เก่ียวกับฟังก์ชันชนิดต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เช่น 
สถานการณ์จริงสถานการณ์หนึ่ง จะใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นรูปของฟังก์ชันเชิงเส้น หรือ
ฟังก์ชันก าลงัสองจึงจะดีที่สุดที่จะช่วยใหส้ามารถสรา้งขอ้สรุป โดยการวิเคราะหแ์บบจ าลองได้” 
(NCTM, 2000, pp. 37-40) 

นอกจากนี ้ หลักสูตรคณิศาสตรข์องโรงเรียนในหลาย ๆ ประเทศได้น าตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรม์าบรรจุในหลักสูตร เช่น ประเทศสิงคโปรไ์ดก้ าหดให้การแก้ปัญหาอยู่ภายใน
กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตรรู์ปห้าเหลี่ยม ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด (Concepts) 
ทักษะ (Skills) กระบวนการ (Process) การรู้คิด  (Metacognition) และเจตคติ (Attitudes) 



  25 

(Dindyal, 2009, p. 2) การประยุกต์ใช้และการใช้ตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ปรากฏอยู่ ใน
องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความเขา้ใจในแนวคิดและ
ความสามารถทางคณิตศาสตร ์ตลอดจนพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาและการใหเ้หตผุลของผูเ้รียน
ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงปัญหาในชีวิตจริง  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานส าหรับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร ์(รณชัย ปานะโปย , 2559, น.19-24) หรือที่ เรียกว่า 
Standards for Mathematical Practices ซึ่งมีการเผยแพร ่ในปี ค.ศ. 2010 ภายใตก้รอบหลกัสตูร
คณิตศาสตรข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ รูจ้ักกันในชื่อ Common Core State Standards for 
Mathematics (CCSSM) กรอบหลกัสตูรนีจ้ดัท าขึน้โดย Council of Chief State School Officers 
และ National Governors Association Center for Best Practices และมิไดม้ีการบงัคบัใช ้แต่ให้
อยู่ในดลุยพินิจของแต่ละรฐั คณุลกัษณะที่พงึประสงคเ์ชิงคณิตศาสตรน์ีเ้ป็นการผนวกแนวคิดดา้น
กระบวนการและสมรรถนะทางคณิตศาสตร(์Mathematical proficiency) เขา้ดว้ยกนั ซึ่งสามารถ
จ าแนกออกเป็น 8 องคป์ระกอบ คือ 

1. ท าความเขา้ใจปัญหาและมีความมานะบากบั่นในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 
(Make sense of problems and persevere in solving them) 

2. ให้ เห ตุ ผ ล เชิ งน าม ธรรม และ เชิ งป ริม าณ  (Reason abstractly and 
quantitatively) 

3. สรา้งขอ้ความโตแ้ยง้ที่สมเหตุสมผล และวิพากษ์วิจารณ์การใหเ้หตุผลของ
ผูอ่ื้น (Construct viable arguments and critique the reasoning of others) 

4. สรา้งตวัแบบโดยใชค้ณิตศาสตร ์(Model with mathematics) 
5. ใช้ เค รื่ อ ง มื อ ที่ เห ม า ะ ส ม อ ย่ า งมี ก ล ยุ ท ธ์  (Use appropriate tools 

strategically) 
6. ใหค้วามส าคญักบัความถกูตอ้งแม่นย า (Attend to precision) 
7. คน้หาและใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้ง (Look for and make of structure) 
8. คน้หาและบอกลกัษณะที่เกิดขึน้ซ  า้ ๆ (Look for and express regularity in 

repeated reasoning) 
เห็นได้ว่า องค์ประกอบที่  4 เก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  

ซึ่งนักเรียนที่มีคุณลักษณะด้านนี ้ จะมีพฤติกรรมและความคิดที่ครูสังเกตเห็นได ้เช่น ประยุกต์
ความรูท้างคณิตศาสตรท์ี่มีอยู่เพื่อแกปั้ญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจ าวนั  มีความคล่องแคล่วในการ
สรา้งสมมติฐาน และการประมาณค่าที่ซบัซอ้นใหดู้ง่ายขึน้ และตระหนกัรูว้่าสมมติฐานอาจตอ้งมี
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การแก้ไขในอนาคต ระบุปริมาณที่ส  าคัญในสถานการณ์จริง  และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ปริมาณโดยใช้เครื่องมือ เช่น การวาดภาพ ตาราง กราฟ แผนผัง และสูตรต่าง  ๆ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้คณิตศาสตรแ์ล้วสรุป ตีความของผลลัพธ์ทางคณิตศาสตรใ์นบริบทของ
สถานการณ ์และสะทอ้นว่าผลลพัธ์นัน้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ปรบัปรุงตัวแบบในกรณีที่ตัว
แบบนัน้ไม่สนองตอบจดุประสงค ์

จึงเห็นไดว้่า หลักสูตรทั้งของสิงคโปรแ์ละสหรฐัอเมริกา ใหค้วามส าคัญกับการน า
กระบวนการของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ไปใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
หากพิจารณากรอบโครงสรา้งการประเมินการรูเ้รื่องคณิตศาสตร ์ของ PISA 2012 และ PISA 
2015 จะพบว่า มีโครงสรา้งเดียวกับกระบวนการของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (สุชาดา 
ปัทมวิภาต, 2557, น. 35-39) ดงัภาพประกอบ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองการรูเ้รื่องคณิตศาสตรใ์นทางปฏิบติั 
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โดยกระบวนการเริ่มตน้จาก เมื่อเราเผชิญกบัปัญหาในโลกชีวิตจริง เราตอ้งทราบว่า
ปัญหาคืออะไร มีอะไรเก่ียวขอ้งกับปัญหาบา้ง และรวบรวมเนือ้หารายละเอียดก าหนดปัญหาให้
อยู่ในรูปแบบปัญหาทางคณิตศาสตร ์จากนัน้จะเป็นการใชเ้หตุผล ใชท้ักษะความรูค้ณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาใหไ้ดม้าซึ่งผลลพัธ์ทางคณิตศาสตร ์และน าผลลพัธ์ที่ไดม้าตีความหมายในแง่ของ
บริบทโลกแห่งความเป็นจรงิ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่เป็นอยู่ในบริบทโลกจริง และผลลพัธใ์นบริบทโลก
จริงตอ้งถูกประเมินและตรวจสอบจากขอ้มลูจริงว่ามีความแม่นย าหรือไม่ หากผลลพัธเ์หมาะสมก็
แสดงว่าเราเขา้ใจปัญหา แต่ถา้หากไม่เหมาะสม เราสามารถที่จะเริ่มตน้ท าการแกปั้ญหาที่ขัน้ตอน
แรกใหม่อีกครัง้ แต่การแกปั้ญหาในชีวิตจริงจะมีความซบัซอ้นมากกว่าแผนภาพที่แสดง (Stacey, 
2015, pp. 57-58) 

จากความส าคัญของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะพบว่า ตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรไ์ด้รบัความสนใจและถูกน ามาใช้ประโยชน์มากมายในหลาย  ๆ องค์กร และ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียน เนื่องจากตวัแบบเชิงคณิตศาสตรถ์กูน ามาใชใ้นการเรียนการสอน
คณิตศาสตรต์ัง้แต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั มีงานวิจยัของนกัการศึกษาหลายท่านที่สนบัสนุนว่า
การใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้เรียนจะช่วยใหน้ักเรียนรูส้ึกซาบซึง้ในศักยภาพที่แทจ้ริงของ
คณิตศาสตร ์ท าใหเ้กิดการคิดและน าเอาความรูท้างคณิตศาสตรเ์ขา้มามีส่วนร่วม สามารถเตรียม
นกัเรียนใหใ้ชค้ณิตศาสตรแ์กปั้ญหา ซึ่งเกิดในชีวิตจริงของนกัเรียน และช่วยใหน้กัเรียนมีทศันคติที่
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์

2.2 ความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ความหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีนกัวิจยัและนกัการศกึษาใหค้วามหมายไว้

มากมาย สว่นใหญ่จะมีความหมายท่ีสอดคลอ้งกนั ซึ่งสามารถสรุปไดเ้ป็นสองกลุม่หลกัๆ คือ 
กลุ่มที่หนึ่ง จะกล่าวถึงความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นแง่ของความ

เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์เช่น  
มากิและเคอร์ จูเนียร ์(Maki; & Kerr, Jr,1979, p. 2) ได้ให้ความหมายของ 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ว้ว่า “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตร์ เช่น เซต จ านวน รูปทรงเรขาคณิต และฟังก์ชัน รวมไปถึงนิพจน์ซึ่งเกิดจาก
ความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านัน้ เช่น สมการ กราฟ และตารางต่าง ๆ เป็นตน้” ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
เมเยอร ์(Meyer, 1985, p. 2) ที่ได้ให้ความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ว้ว่า “ตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง ตัวแบบ (Model) ที่มีส่วนประกอบบางส่วนอยู่ในรูปของมโนมติ 
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เชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical concepts) เช่น อยู่ในรูปของตวัแปร ค่าคงที่ ฟังกช์นั สมการ และ
อสมการ เป็นตน้” 

นอกจากนี ้ เดวิทสมิทและลอเลนซม์อร ์(David; & Lawrence, 1996, p. 12)  
ไดใ้หค้วามหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง การอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่แตกต่างกันที่ได้จากการเขียนกราฟ และเราต้องการอธิบาย
ความสมัพันธ์นัน้ดว้ยหลกัการทางคณิตศาตรผ์่านการใชส้มการทางคณิตศาสตร ์เพื่อหาขอ้สรุป
ความสัมพันธ์ที่ เก่ียวข้องกันของสองตัวแปร ในท านองเดียวกัน เบอรี่และฮูสตัน (Berry; & 
Houston, 1995, p. 1) ได้ให้ความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ว้ว่า “เป็นตัวแบบทาง
คณิตศาสตรท์ี่เป็นตวัแทนทางคณิตศาสตรแ์สดงความสมัพนัธ์ระหว่างสองตวัแปร หรือมากกว่าที่
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณห์รือปัญหาที่ก าหนด” 

กลุ่มที่ สอง จะกล่าวถึงความหมายของตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ในแง่ของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างคณิตศาสตรก์บัโลกจรงิ เช่น 

จิออรด์าโนและเวียร ์(Giordano; & Weir, 1985, p. 32) ไดใ้หค้วามหมายของ
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นการออกแบบ และสรา้งสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบั
คณิตศาสตร ์ส าหรบัใชใ้นการศึกษากรณีเฉพาะของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นจริง โดยสิ่งที่
เก่ียวข้องกับคณิตศาสตรด์ังกล่าวรวมถึงตัวแบบในรูปของกราฟ ตัวแบบรูปของสัญลักษณ ์
สถานการณจ์ าลอง และการท าการทดลอง” ซึ่งสอดคลอ้งกับ สเวทซ ์ฮารท์เลอร ์และฮอตสนั ที่ได้
ให้ความหมายในลักษณะเดียวกันว่า “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรห์มายถึง โครงสรา้งเก่ียวกับ
คณิตศาสตร ์ซึ่งใช้ในการประมาณลักษณะต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ธรรมชาติ” (Swetz; & 
Hartzler, 1991, p. 1) และ “เป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกของความจริงกับโลกคณิตศาสตร์ ซึ่งก็
คือ การแทนสถานการณท์ี่เป็นจริงของโลกในเชิงคณิตศาสตรน์ั่นเอง” (Hodgson, 1995, p. 351) 
ในท านองเดียวกัน ไคม์และคราก (Kime; & Clark, 1998, p. 64) ได้ให้ความหมายของตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรไ์ว้ว่า “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง สูตรหรือสมการที่ใช้ส  าหรบัอธิบาย
สถานการณ์ที่เป็นจริง” สอดคลอ้งกับ พอลลาค (Pollak, 2003, pp. 647 - 671) นักคณิตศาสตร์
ชาวอเมรกินั เป็นผูท้ี่แนะน าใหน้ าเรื่อง การประยุกตท์างคณิตศาสตร ์บรรจุในหลกัสตูรทุกระดบัชัน้ 
ไดใ้หค้วามหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง การน าเสนอ
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ในโลกของความเป็นจรงิดว้ยคณิตศาสตร”์ 

นอกจากนี ้กรอบหลักสูตรคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรียนของประเทศสิงคโปร ์ที่
ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2013, pp.15-16) ไดใ้หค้วามหมายของ 
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ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ว้ว่า “เป็นการแทนทางคณิตศาสตร์ หรือความเป็นนามธรรมของ
สถานการณจ์ริงเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์โดยอาศยัมโนทศันท์างคณิตศาสตร ์เพื่อใชใ้นการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาสถานการณ์จริง โดยสิ่ งที่ เก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตรด์ังกล่าว รวมถึงไดอะแกรม สูตร ตาราง กราฟ ตัวแปร นิพจน์ สมการ อสมการ 
ฟังกช์นั สญัลกัษณ ์สถานการณจ์ าลอง และการทดลอง เป็นตน้” 

ส าหรบันักการศึกษาไทย สุรสาล ผาสุข (2546, น. 11) ไดใ้ห้ความหมายของ 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “เป็นสิ่งที่ใชเ้ชื่อมโยงความจริงของโลกกบัคณิตศาสตร ์ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกัน เช่น สัญลักษณ์ ฟังก์ชัน สูตร สมการ นิพจน์ กราฟ ตาราง 
สถานการณ์จ าลอง และการทดลอง” สอดคลอ้งกับ งานวิจัยของนักการศึกษาไทยอีกหลายท่าน 
เช่น พรพิศ ศรีชาค า (2548, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “เป็นการ
ออกแบบและสรา้งสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตรโ์ดยอาศยัแนวคิดทางคณิตศาสตร ์เพื่อใชใ้นการ
อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์จริง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ ตาราง กราฟ 
นิพจน ์สมการ อสมการ ฟังกช์นั สญัลกัษณ ์สถานการณจ์ าลอง และการทดลอง เป็นตน้” ขณะที่  
เบญจมินทร ์อรญัเพิ่ม (2548, น.10) ไดใ้หค้วามหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “เป็นการ
ออกแบบและสรา้งสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์เพื่อใชใ้นการอธิบายปรากฏการณธ์รรมชาติหรือ
สถานการณ์จริงที่ตอ้งการศึกษา โดยอาศัยมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร ์ได้แก่ สัญลักษณ์ กราฟ 
ตาราง ฟังก์ชัน สมการและอสมการ สูตร เป็นต้น ” ต่อมา เทพสุดา เกตุทอง (2551, น. 15)  
ไดใ้หค้วามหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “เป็นการออกแบบหรือการสรา้งสิ่งที่เก่ียวขอ้ง
กับคณิตศาสตร ์โดยอาศัยมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร ์เพื่อใชใ้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพื่อช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์จริง โดยสิ่งที่ เก่ียวข้องกับคณิตศาสตรด์ังกล่าวรวมถึง
ไดอะแกรม สูตร ตาราง กราฟ ตัวแปร นิพจน ์สมการ อสมการ ฟังกช์ัน สญัลกัษณ์ สถานการณ์
จ าลอง และการทดลอง เป็นตน้” 

ในส่วนของ พจนานุกรมคณิตศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2553 ไดใ้ห้
ความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไว้ว่า “เป็นสิ่งที่ ได้จากการสรา้งเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่ง
ออกแบบเพื่อศึกษาปรากฏการณ์จริง การสรา้งนีร้วมถึงการใช้แผนภาพ  การสรา้งหรือใช้สูตร 
สมการ อสมการ การจ าลอง การทดลอง เป็นตน้” นอกจากนี ้สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2555, น. 271) ไดใ้หค้วามหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “เป็นโครงสรา้ง
ทางคณิตศาสตรท์ี่ใชอ้ธิบายลกัษณะบางอย่างของสถานการณห์รือปรากฏการณท์ี่สนใจศกึษา ซึ่ง
อาจกล่าวง่าย ๆ ว่า เป็นสื่อที่ใช้อธิบายสมมติฐานต่าง ๆ และผลที่ปรากฏในสถานการณ์หรือ
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ปรากฏการณท์ี่สนใจศึกษา ในรูปแบบของคณิตศาสตร ์ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรม์ีหลากหลาย เช่น 
สมการ อสมการ กราฟ รูปเรขาคณิต ข่ายงาน และแผนภาพตน้ไม”้ 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัใหค้วามหมายของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ดงันี ้
ตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์  หมายถึง สิ่ งที่ สร้างขึ ้นมาจากแนวคิดทาง

คณิตศาสตร ์และเป็นสื่อที่ใชส้  าหรบัอธิบายลักษณะของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สนใจ
ศกึษาในรูปแบบของคณิตศาสตร ์ซึ่งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรน์ี ้มีหลากหลายแตกต่างกนั เช่น สตูร 
สญัลกัษณ ์สมการ นิพจน ์กราฟ ตาราง รูปเรขาคณิต แผนภาพตน้ไม ้สถานการณจ์ าลอง และการ
ทดลอง เป็นตน้ 

2.3 ประเภทของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
จิ อ อ ร์ด า โน  เวี ย ร ์ แ ล ะฟ อกซ์  (Giordano; Weir; & Fox, 2003, pp. 54 - 55)  

ไดจ้ าแนกตวัแบบ ออกเป็น 4 ชนิด สองชนิดแรกเป็นตัวแบบที่มีโครงสรา้งเก่ียวกับคณิตศาสตรใ์น
รูปของสญัลกัษณ์ที่เป็นนามธรรม ส่วนอีกสองชนิดเป็นตัวแบบซึ่งเป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปสู่
ผลลพัธข์องสถานการณจ์รงิได ้ไดแ้ก่ 

1. ตวัแบบที่สรา้งขึน้โดยอาศยัแนวคิดทางคณิตศาสตรภ์ายใตเ้งื่อนไขและขอ้มลู
ของสถานการณจ์รงิ 

2. ตวัแบบที่ไดจ้ากการเลือกจากสตูร ฟังกช์นั หรือสมการต่างๆ ที่มีอยู่แลว้ เช่น 
สมการเสน้ตรง สมการควอดราติก ฯลฯ ที่เหมาะกบัสถานการณจ์รงิ 

3. ตวัแบบที่มีการทดลอง 
4. ตวัแบบที่อยู่ในรูปของสถานการณจ์ าลอง 
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ภาพประกอบ 5 การแบ่งชนิดของตวัแบบ ของจิออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ ์

เมสัน  และเดวิส  (Dindyall, 2009, p. 5; อ้างอิงจาก Manson; & Davis, 1991)  
ไดจ้ าแนกประเภทของตวัแบบออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1. ตัวแบบเชิงกายภาพ (Physical models) ตัวแบบเชิงกายภาพช่วยให้เห็น
ลักษณะของวัตถุ  และส่วนที่แตกต่างกันของวัตถุว่ามีลักษณะอย่างไร การศึกษาตัวแบบ 
เชิงกายภาพอาจจะท าใหไ้ดแ้นวคิดที่ดีเก่ียวกบัผลกระทบของวตัถุตน้แบบ 

2. ตัวแบบเชิงประจกัษ์ (Empirical models) เป็นตัวแบบที่ไดข้อ้มูลจากการวัด
และสมัผสักบัสถานการณจ์ าลอง ซึ่งมีความแตกต่างจากตวัแบบเชิงทฤษฎี ตวัอย่างเช่น การหาว่า
นกัเรียนชายหรือนกัเรียนหญิงในชัน้เรียนอนุบาลมีความยาวของช่วงมือเท่ากนัหรือไม่ สถานการณ์
นีต้อ้งใชก้ารวดัช่วงมือของนกัเรียนเพื่อใหไ้ดข้อ้มลู 

3. ตวัแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical models) เป็นตัวแบบที่เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีที่
มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่เป็นตัวแบบเชิงกายภาพหรือตัวแบบเชิงประจักษ์ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ระยะทาง ความเร็วและเวลา จะอยู่ในรูประยะทางเท่ากบัความเร็วคณูเวลา ความสมัพนัธร์ะหว่าง
พืน้ที่ของรูปสามเหลี่ยม ครึ่งหนึ่งของฐานและความสูง จะอยู่ในรูปพืน้ที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของฐาน
คูณความสูง ตัวแบบนี ้จะอยู่ในขั้นตอนของการสรา้งตัวแบบ ตัวแบบเชิงทฤษฎีหรือตัวแบบ  
เชิงสญัลกัษณจ์ะเชื่อมโยงสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์สมการหรืออสมการ เขา้ดว้ยกนั 
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4. ตัวแบบเชิงเปรียบเทียบหรือตัวแบบสถานการณ์จ าลองทางคอมพิวเตอร ์
(Analogic models or Computer simulation models) ตวัแบบเชิงเปรียบเทียบเป็นตัวแบบที่อาจ
มองไดว้่าเป็นการขยายแนวคิดมาจากตัวแบบเชิงกายภาพ แต่จะถูกสรา้งมาจากการจ าลองทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น นักบินเรียนรูเ้รื่องการบิน จากการจ าลองทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งท า
ใหน้กับินเรียนรูเ้รื่องการบินในสถานการณต่์าง ๆ ไดเ้สมือนจรงิ 

อัง  (Ang, 2009, pp. 2-7) กล่ าวว่ า  มี วิ ธีที่ แตก ต่างกัน ในการสร้างตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์แต่ละวิธีใหผ้ลลัพธ์ของตัวแบบที่แตกต่างกัน และเป็นไปไดท้ี่จะใชเ้ทคนิคการ
แกปั้ญหาที่แตกต่างกนัในกระบวนการหาค าตอบ องัไดแ้บ่งตวัแบบออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี ้

1. ตวัแบบเชิงประจกัษ์ (Empirical models) ในการสรา้งตวัแบบเชิงประจกัษ์มี
ลกัษณะหลกัก็คือ การใชข้อ้มูล ในวิธีการนีข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาควรจะหาไดแ้ละใชใ้นการ
สรา้งตวัแบบ แนวคิดที่ส  าคญัของการสรา้งตวัแบบชนิดนีคื้อ การสรา้งความสมัพนัธใ์นรูปแบบของ
สตูรหรือสมการซึ่งสตูรหรือสมการท่ีไดค้วรจะเหมาะสมกบัขอ้มลูใหม้ากที่สดุ 

ตัวแบบเชิงประจักษ์เป็นวิธีการที่ง่ายและสามารถถูกน าไปใช้อย่างง่ายดาย 
อย่างไรก็ตามวิธีการนีก้็มีข้อจ ากัดในการประยุกต์ใช้ ข้อเสียที่ส  าคัญของวิธีการนี ้คือความไม่
แน่นอนของตวัแบบ เพราะตวัแบบนีถ้กูสรา้งมาจากขอ้มลูที่จ  ากดั ถา้ขอ้มลูอยู่นอกเหนือจากขอ้มลู
ที่ก าหนด ตวัแบบจะยงัคงใชไ้ดห้รือไม่ ดงันัน้ตวัแบบชนิดนีอ้าจจะไม่มีประโยชนส์  าหรบัการท านาย 

2. ตวัแบบจ าลอง (Simulation models) ตวัแบบชนิดนีส้ว่นใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบั
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรห์รือเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อสรา้งสถานการณ์ภายใตเ้งื่อนไขที่
ก าหนด 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัจะใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรป์ระเภท ตวัแบบเชิงประจกัษ์เพื่อให้
มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาคณิตศาสตรท์ี่ไม่เกินชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

2.4 ความหมายของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
จากการศึกษางานวิจยัของนกัการศึกษาและนกัคณิตศาสตรศึกษาหลายท่าน พบว่า 

การตีความและใหค้วามหมายของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรจ์ะแตกต่างกนัไปตามมมุมอง
ของนักวิจัย หรือทิศทางของงานวิจัยที่ได้รบัการเสนอและใช้ หรือสายงานที่ท า (Blum, 1993)  
ซึ่งผูว้ิจยัจะแบ่งความหมายของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรอ์อกเป็นสองกลุม่หลกั คือ 

กลุ่มแรก เป็นการใหค้วามหมายในบริบทของการเรียนการสอนในชัน้เรียน เช่น 
สภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติของสหรฐัอเมริกา (NTCM, 2016, p. 8) ไดใ้ห้ความหมายของการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการที่ใช้
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คณิตศาสตรเ์พื่อแสดงการวิเคราะห ์ท านายหรือใหข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัปรากฏการณ์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง นิยามที่เราพบว่าเนน้เรื่องส าคญัที่สดุคือความสมัพันธร์ะหว่างการสรา้งตัวแบบกับ
โลกรอบตวัเรา ใชภ้าษาของคณิตศาสตรเ์พื่อหาจ านวนปรากฏการณใ์นโลกแห่งความเป็นจรงิและ
วิเคราะหพ์ฤติกรรม ใชค้ณิตศาสตรเ์พื่อส ารวจและพัฒนาความเขา้ใจเก่ียวกับปัญหาในโลกแห่ง
ความเป็นจริง กระบวนการแกปั้ญหาแบบวนซ า้ซึ่งใชค้ณิตศาสตรเ์พื่อตรวจสอบและพัฒนาความ
เข้าใจที่ลึกซึง้” ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาของประเทศสิงคโปร ์(Ministry of Education, 
2006a, p. 8; 2006b, p. 4) ที่ไดใ้หค้วามหมายของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “การ
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการก าหนดและปรับปรุงตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อที่จะน าเสนอและแก้ปัญหาในชีวิตจริง นักเรียนจะได้เรียนรูถ้ึงรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูที่หลากหลาย การเลือกและการประยุกตใ์ชว้ิธีการทางคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสม และ
เครื่องมือส าหรบัการแกปั้ญหาในชีวิตจริง ซึ่งการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรน์ีค้วรเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรูใ้นทกุระดบั” 

กลุ่มที่สองเป็นการให้ความหมายในบริบททั่วไป เช่น คร็อซ และ มอสคาดินิ 
(Cross; & Moscardini, p.1985) และบาสเซนเนไซน์ (Bassanezi, 1994, pp. 31–35) ได้ให้
ความหมายของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง 
กระบวนการของการท าความเขา้ใจใหง้่ายขึน้และ แกปั้ญหาสถานการณจ์ริงโดยใชค้ณิตศาสตรม์า
ช่วยแก้ปัญหา สอดคล้องกับอัง (Ang, 2009, p. 159) ที่ได้ให้ความหมายของการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการของการเป็นตวัแทน 
หรือการอธิบายปัญหาของสถานการณใ์นโลกแห่งความเป็นจริง อยู่ในรูปแบบคณิตศาสตรเ์พื่อหา
ค าตอบของปัญหา หรือเพื่อท าความเขา้ใจกับปัญหาใหดี้ขึน้ และเป็นศิลปะของการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตรก์ับปัญหาโลกแห่งความเป็นจริง” ในขณะที่สเวทซ์ และฮารท์เลอร ์(Swetz; & 
Hartzler, 1991) ไดใ้หค้วามหมายของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “คือกระบวนการที่มี
ระบบที่ใชท้ักษะที่หลากหลาย และใชก้ระบวนการคิดเก่ียวกับการตีความหรือแปลความ การ
วิเคราะห ์และการสงัเคราะห ์ซึ่งยานากิโมโต (Yanagimoto, 2005, p.1-13) ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า 
“การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ไม่ใช่แค่กระบวนการแกปั้ญหาโลกแห่งความเป็นจรงิดว้ยการใช้
คณิตศาสตร ์แต่มนัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชค้ณิตศาสตรใ์นสถานการณท์ี่ผลเป็นประโยชนใ์นสงัคม” 
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ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัใหค้วามหมายของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นบริบทของ
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์นชัน้เรียน ดงันี ้

การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์หมายถึง กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ที่เป็นพลวตั ดว้ยการน าเสนอหรืออธิบายปัญหาในชีวิตจรงิใหอ้ยู่ในรูปของปัญหาทางคณิตศาสตร ์
เพื่อใหส้ามารถเลือกใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ลว้ก าหนดเป็นตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด ้น าไปสู่
การคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์หลงัจากนัน้น าค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ไปแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 

2.5 กระบวนการของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.5.1 กระบวนการของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นกรณีท่ัวไป 

เมเยอร ์(Meyer, 1985, p. 2) แบ่งกระบวนการของการศึกษาสถานการณ์จริง
โดยใชก้ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การพฒันาเพื่อใหไ้ดต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
1.1 เริ่มดว้ยการถามค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมที่สนใจในสถานการณจ์ริง 

ค าถามดังกล่าวนี ้ถ้ายังไม่ชัดเจนควรท าให้ชัดเจน ถ้ากว้างเกินไปควรแบ่งให้แคบลงแต่ต้อง
สามารถหาค าตอบได ้

1.2 ระบุองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับปัญหา ไดแ้ก่ ปริมาณต่าง ๆ 
ตลอดจนความสมัพนัธท์ัง้ที่ส  าคญัและไม่ส  าคญั 

1.3 ให้นิยามในเชิงคณิตศาสตร ์โดยการแทนปริมาณที่ส  าคัญด้วย 
ตวัแปร ฟังกช์ัน รูปเรขาคณิต ฯลฯ ที่เหมาะสม และแทนความสมัพันธด์ว้ยสมการ อสมการ หรือ
ขอ้ตกลงเชิงคณิตศาสตรอ่ื์น ๆ ที่เหมาะสม 

2. การจัดการเชิงคณิตศาสตร ์น้อยครัง้มากที่สถานการณ์จริงที่เราน ามา
ศึกษาจะให้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์าโดยตรง ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใชต้ัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรจ์ึงตอ้งมีการลงมือท าคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ การค านวณ การแกส้มการ การพิสูจน์
ทฤษฎีบท ฯลฯ 

3. การประเมินผล มีหลายสิ่งที่สามารถใชต้ดัสินว่าตวัแบบที่พฒันาขึน้มานัน้
เป็นตัวแบบที่ดีหรือไม่ (ถา้ผลลพัธ์ไม่ถูกตอ้งเพียงพอหรือตัวแบบนัน้มีวิธีพัฒนาวิธีอ่ืนที่สัน้กว่าก็
ควรที่จะทดลองวิธีที่สั้นกว่านั้น) มีความเป็นไปไดท้ี่ความผิดพลาดจะเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการ
จดัการเชิงคณิตศาสตร ์หรืออาจเป็นไปไดอี้กเช่นกันที่ปริมาณหรือความสมัพันธท์ี่คิดว่าไม่ส  าคัญ
อาจกลายเป็นสิ่งที่ส  าคญัเกินกว่าที่เราคิดก็ได ้



  35 

ดั งนั้น  ก ระบวนการศึ กษ าสถานการณ์ จริง โดยใช้การสร้างตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์จึงมีลกัษณะของการท าซ า้เป็นวงจร ดงัภาพประกอบ 6 

 

 

ภาพประกอบ 6 การพฒันาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นลกัษณะการท าซ า้เป็นวงจรของเมเยอร  ์

โลวิทท ์(Lovitt, 1991, p. 2) กล่าวถึงการศึกษาสถานการณจ์ริงโดยใชก้ารสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรว์่า สามารถบอกลกัษณะไดจ้ากสิ่งที่ส  าคญั 2 ประการ 

1. กระบวนการจะเริ่มตน้และสิน้สดุที่สถานการณจ์รงิ 
2. กระบวนการมีลกัษณะเป็นวงจร 
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ภาพประกอบ 7 กระบวนการของการศกึษาสถานการณจ์รงิดว้ยตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ตามแนวคิดของโลวิทท ์

ส เวท ซ์แ ล ะ ฮ า ร์ท เล อ ร์ (Swetz; &Hartzler, 1991, pp. 1 - 3) ก ล่ า ว ว่ า 
การศึกษาสถานการณจ์ริงโดยใชก้ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (มี
กฎเกณฑ์/ แบบแผน) ใช้ทักษะหลายดา้นและเป็นกิจกรรมที่ใชส้ติปัญญาระดับสูงในการแปล
ความหมาย วิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการที่
ผสมผสานขัน้ตอนหลกั 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสังเกตสถานการณ์จริงที่จะท าการศึกษา เพื่อหาสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาหรือพฤติกรรมเฉพาะที่สนใจจากสถานการณจ์ริงนัน้ และหาองคป์ระกอบที่ส  าคญั (ตวัแปร/ 
พารามิเตอร)์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานการณท์ี่เป็นปัญหาหรือพฤติกรรมเฉพาะที่สนใจนัน้ 

2. ท าการคาดเดาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ จากนั้นจึงแปล
ความหมายของความสัมพันธ์เหล่านั้นออกมาในเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อน าไปสู่ตัวแบบของ
สถานการณท์ี่ท าการศกึษา 

3.หาข้อส รุปจากตัวแบบโดยใช้การประยุ กต์ การวิ เคราะห์เก่ียวกับ
คณิตศาสตรท์ี่เหมาะสม 

4. แปลความหมายของขอ้สรุปที่ไดอ้อกมาในบรบิทของสถานการณจ์ริงที่อยู่
ภายใตก้ารศกึษาพรอ้มทัง้เสนอออกเป็นภาพสรุป 

5. การทดสอบและขดัเกลา เป็นขัน้ตอนที่สามารถเพิ่มเขา้ไปในกระบวนการ
นีไ้ด ้ถา้ภาพสรุปยงัใชไ้ม่ไดห้รือไม่มีเหตผุลเพียงพอ การขดัเกลาตวัแบบ อาจท าไดโ้ดยการกลบัไป
ส ารวจองคป์ระกอบของตัวแบบแลว้ท าการปรบัตัวแบบ และถา้มีความจ าเป็นก็เป็นไปไดท้ี่จะท า
การแกไ้ขสตูรของตวัแบบใหม่ 
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สเวทซแ์ละฮารท์เลอร ์ไดแ้สดงขัน้ตอนจากขอ้ความขา้งตน้ ดว้ยภาพประกอบ 
ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 กระบวนการของการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ตามแนวคิดของสเวทซแ์ละฮารท์เลอร ์

ดอสซี่ (Dossey, 1996, pp. 232-238) ไดน้ าเสนอกระบวนการของการศึกษา
สถานการณ์จริงโดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่ งจ ากัดขอบเขต ของตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรท์ี่จะใชอ้ธิบายสถานการณ์จริงไวท้ี่ฟังก์ชันโพลิโนเมียล ฟังก์ชันลอการิทึม  และ
ฟังกช์ันเอกซโ์พเนนเชียล ดอสซี่ไดแ้บ่งขัน้ตอนของการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใชก้ารสรา้งตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรอ์อกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ระบปัุญหา 
2. สรา้งสมมติฐาน 

 2.1 ระบหุรือจ าแนกตวัแปรที่เป็นไปไดเ้พื่ออธิบายแบบรูปที่สงัเกตเห็น 
 2.2 ก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร (ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร)์ 

3. พัฒนาความสมัพันธ์เชิงฟังกช์ัน (ถ้าเป็นไปได)้ ความสมัพันธ์ระหว่างตัว
แปรและพฒันาเลขชีก้  าลงัที่มีผลต่อตวัแปร (ถา้จ าเป็น) 

4. การตรวจสอบตวัแบบเพื่อพิจารณาว่า 
 4.1 ตวัแบบนัน้บรรยายถึงสถานการณจ์รงิที่ศกึษาไดต้รงประเด็นหรือไม่ 
 4.2 ตวัแบบนัน้มีความสมเหตสุมผลหรือไม่ 
 4.3 การท านายของตวัแบบนัน้ไปกนัไดก้บัขอ้มลูจรงิหรือไม่ 
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เพรสตัน (Preston, 1997) ได้น าเสนอกระบวนการของการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์4 ขัน้ตอน คือ 

1. การท าใหปั้ญหาในสถานการณจ์รงิอยู่ในรูปที่ง่ายขึน้ เพื่อลดองคป์ระกอบ
ของปัญหาไปสูต่วัแบบจรงิ 

2. ท าความ เป็นนามธรรมของตัวแบบจริงให้อยู่ ใน รูปของตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์

3. แก้ปัญหา พิสูจน์ ค านวณหรือวิธีการอ่ืน ๆ ทางคณิตศาสตร ์เพื่อให้ได้
ขอ้สรุปออกมา 

4. น าขอ้สรุปที่ไดก้ลบัไปอธิบาย เปรียบเทียบ และประเมินผล ปัญหาเริ่มตน้ 
โดยเพรสตนัไดแ้สดงขัน้ตอนจากขอ้ความขา้งตน้ดว้ยแผนภาพ ดงันี ้
 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 กระบวนการของการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของเพรสตนั 

จิออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ ์(Giordano; Weir; & Fox, 2003, pp. 52-54) ได้
กล่าวถึงกระบวนการของการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใช้การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ 

1. สงัเกตลกัษณะเฉพาะบางอย่างของสถานการณ์จริงที่ท าการศึกษาและ
ระบุองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งตามปกติเราจะไม่สามารถระบุองคป์ระกอบทุกองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องได้หมด ดังนั้น ข้อคาดเดาหรือตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้ จึงอาจได้มาโดยการตัด
องคป์ระกอบบางตวัออก 
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2. สรา้งข้อคาดเดาหรือตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองคป์ระกอบ 

3. หาขอ้สรุปของตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
4. แปลความหมายของขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตร ์ในเทอมของสถานการณจ์รงิ 

กระบวนการของการศึกษาสถานการณ์ จริงโดยใช้การสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์ป็นระบบปิด แสดงดงัภาพประกอบต่อไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 10 กระบวนการของการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ 
ตามแนวคิดของจิโออรด์าโน เวียร ์และฟอกซ ์

จากแผนภาพขา้งตน้สามารถอธิบายไดด้งันี ้
1. ท าการรวบรวมขอ้มลูใหเ้พียงพอที่จะพฒันาใหต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2. ท าการวิเคราะหต์วัแบบเพื่อหาขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตร ์
3. แปลความหมายของตวัแบบและสรา้งค าท านายหรือใหค้ าอธิบาย 
4. ทดสอบขอ้สรุปของสถานการณ์จริงเปรียบเทียบกับการสงัเกตและขอ้มูล

ใหม่ 
ภายหลงัการทดสอบ ถา้พบว่ามีความจ าเป็นตอ้งกลบัไปปรบัปรุงตัวแบบ เพื่อ

พัฒนาการท านายของตัวแบบ หรือเพื่อพัฒนาการอธิบายถึงความสามารถของตัวแบบ หรือใน
บางครัง้อาจจะพบว่าตวัแบบนัน้ยงัไม่เหมาะสมกบัสถานการณจ์รงิ ท าใหจ้ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง
ตวัแบบใหม่ 
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จากกระบวนการของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นกรณีทั่วไป ที่ไดก้ล่าว
มาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า เป็นกระบวนการของการศึกษาสถานการณ์จริงที่มีลกัษณะเป็นวงจร 
โดยเริ่มต้นจากสถานการณ์จริงหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สนใจ จากนั้นท าความเข้าใจกับ
สถานการณห์รือปรากฏการณน์ัน้ แลว้วิเคราะหโ์ดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้ง ปรบัให้
เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อก าหนดตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สอดคล้องกับปัญหาทาง
คณิตศาสตรน์ัน้ แลว้ด าเนินการแกปั้ญหาจนกระทั่งสามารถหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้ เมื่อตรวจสอบความถูกตอ้งค าตอบแลว้ จึงท าการแปลความหมายออกมาเป็นค าตอบของ
สถานการณจ์รงิ 

2.5.2 กระบวนการของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียน 
ผูว้ิจัยไดร้วบรวบกระบวนการของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้เรียน 

ของนกัการศกึษา ดงันี ้
มากิ และเคอร ์จูเนียร ์(Maki; & Kerr, Jr, 1979, pp. 1-7) ไดแ้บ่งกระบวนการ

ศึกษาสถานการณ์จริงโดยใช้การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรส์  าหรบัใช้ในชั้นเรียน ออกเป็น  
5 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 11 
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หมายเหต ุเสน้ประแสดงขัน้ตอนส าหรบัตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ไม่ไดใ้ชใ้นชัน้เรียน 

ภาพประกอบ 11 กระบวนการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชก้ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ส  าหรบัใชใ้นชัน้เรียนตามแนวคิดของมากิ และเคอร ์จเูนียร ์

จากแผนภาพ การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการศึกษาสถานการณ์จริง
ของมากิ และเคอร ์จูเนียร ์ประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน แต่ในกรณีส าหรบัการน ามาใช้ในชั้น
เรียนจะเพิ่มขัน้ตอนขึน้อีกหนึ่งขัน้ตอนคือ ตัวแบบในชัน้เรียน เป็นขัน้ตอนต่อจากตวัแบบจริง โดย
ตวัแบบจรงิจะถกูท าใหง้่ายยิ่งขึน้เพื่อใหน้่าสนใจส าหรบันกัเรียนและนกัเรียนสามารถเขา้ใจไดดี้ขึน้  

ดอสซี่ (Dossey, 1996, pp. 275-276) กล่าวถึงการศึกษาสถานการณ์จริงโดย
ใชก้ารสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียน โดยดอสซี่กล่าวว่า การศึกษาเรื่องดังกล่าวในชั้น
เรียนนัน้โดยส่วนมากตอ้งเป็นสถานการณง์่าย ๆ ที่ไม่ซบัซอ้น ตอ้งการใหม้ีการสิน้สดุของผลลพัธท์ี่
ชดัเจนหรือการประมาณที่สมเหตุสมผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดอสซี่ยังไดก้ล่าวอีกว่าแมใ้นการเรียน
การสอนจะมีการอภิปรายของนักเรียนค่อนข้างน้อยแต่หากนักเรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความ
กระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมแลว้ก็สามารถถือไดว้่านกัเรียนไดท้ าคณิตศาสตรแ์ลว้ 
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กระบวนการที่ดอสซี่น าเสนอมี 5 ขัน้ตอน คือ 
1. การท าใหส้ถานการณปั์ญหาง่ายขึน้ 
2. การใชค้วามรูเ้ก่ียวกับคณิตศาสตรม์าสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง

สถานการณปั์ญหา 
3. การเปลี่ยนรูปจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปสู่ค  าตอบของสถานการณ์

ปัญหา 
4. การแปลความหมายของค าตอบไปยงัสถานการณปั์ญหา 
5. การตรวจสอบว่าค าตอบมีความสมเหตุสมผลและใชไ้ดก้ับสถานการณ์

ปัญหาเริ่มตน้ 
ดอสซี่ไดเ้สนอกระบวนการของการศึกษาสถานการณ์จริงโดยใชก้ารสรา้งตัว

แบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เป็นพลวตั ดงัภาพประกอบต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 กระบวนการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชก้ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ส  าหรบัใชใ้นชัน้เรียน ตามแนวคิดของดอสซี่ 
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จากภาพประกอบขา้งตน้ ตัง้แต่ขัน้ตอนที่ 2 ถึงขัน้ตอนที่ 4 ถือว่าเป็นสิ่งที่ส  าคญั 
การใชค้วามรูเ้ก่ียวกับคณิตศาสตรเ์พื่อหาตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสม การเปลี่ยนรูปจาก
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ปสู่ค  าตอบของสถานการณปั์ญหา และการแปลความหมายของค าตอบ
ทัง้ 3 ขัน้ตอนนี ้อาจจ าเป็นหรือตอ้งการการท าซ า้หลาย ๆ ครัง้ จนกว่าตัวแบบเชิงคณิตศาสตรจ์ะ
อยู่ในระดบัที่สามารถน ามาตดัสินสถานการณจ์รงิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คอมเบอร์ (Comber, 1999, p. 1) ได้น าเสนอกระบวนการของการศึกษา
สถานการณ์จริงโดยใชก้ารสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ที่ประกอบดว้ยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน  
ดงัภาพประกอบต่อไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 13 กระบวนการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชก้ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ส  าหรบัใชใ้นชัน้เรียนตามแนวคิดของคอมเบอร ์

จากขัน้ตอนหลกัขา้งตน้ คอมเบอร ์น ามาใส่รายละเอียด จนไดก้ระบวนการของ
การศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชก้ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรส์  าหรบัใชใ้นชัน้เรียน ดงันี ้

1. ท าการศกึษาสถานการณจ์รงิ 
2. พยายามเดาตวัแปร 
3. พฒันาขึน้เป็นตวัแบบอย่างง่าย ๆ โดยการ 

 3.1 สรา้งสมมติฐาน 
 3.2 สมมติขอ้มลู 
 3.3 สรา้งสมการ 
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4. พยายามหา “ผลลพัธเ์ชิงคณิตศาสตร”์ จากตวัแบบที่พฒันาขึน้โดย 
 4.1 การแกส้มการ 
 4.2 เขียนกราฟ 
5. แปลความหมายของผลลพัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์โดยการตอบค าถาม 

 5.1 ความหมายของผลลพัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
 5.2 กราฟบอกอะไรกบัเราบา้งเก่ียวกบัสถานการณจ์รงิ 

6. เปรียบเทียบขอ้สรุปกบัสถานการณจ์รงิ โดยการตอบค าถาม 
 6.1 ขอ้สรุปนัน้มีเหตผุลหรือไม่ 
 6.2 ขอ้สรุปนัน้เป็นจรงิหรือไม่ 
 6.3 สมมติฐานอะไรที่ท าใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ช่นนัน้ 
 6.4 สมมติฐานนัน้สมเหตสุมผลหรือไม่ 

โดยการใชก้ระบวนการขา้งตน้ คอมเบอรก์ล่าวว่าตัวแบบแรก  ๆ อาจยังไม่เป็น
จริงมากนัก แต่ก็จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจกระบวนทางคณิตศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับ
สถานการณจ์ริงนัน้มากขึน้ รวมทัง้เห็นว่าตวัแปรทัง้หลายสมัพนัธก์นัอย่างไร และตัวแปรใดบา้งที่
เป็นตัวแปรที่ส  าคัญที่สุด จากนัน้พยายามแกไ้ขและแปลความหมายของผลลพัธ์ที่ได ้นักเรียนจะ
สามารถสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่อยู่ในรูปทั่วไปและมีความเป็นไปไดจ้รงิเพิ่มขึน้อย่างชา้ ๆ 

หนังสือประจ าปีของสภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติของสหรฐัอเมริกา (NCTM, 
2016, pp. 266-267) ได้แสดงแผนภาพการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์องกรอบหลักสูตร
คณิตศาสตรแ์กนกลางของประเทศสหรฐัอเมริกา (CCSSM) เพื่อใหค้รูไดอ้อกแบบการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัการแกปั้ญหาดงัภาพประกอบ 14 
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ภาพประกอบ 14 การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องหลกัสตูรแกนกลาง CCSSM 
ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

บลัม  แล ะ ไล ซ์  (Blum; & Leiss, 2007) ได้ออกแบบการส ร้า งตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์ประกอบไปดว้ย 7 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 15 การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องบลมัและไลซ ์

  

ปัญหา 

(Problem) 
 (Report) ก าหนดสตูร 

(Formulate) 

สมเหตสุมผล 

(Validate) 

ค านวณ              

(Compute) 

อธิบาย                 

(Interpret) 
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กระบวนการเริ่มจากการให้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง และอ่านท าความ
เขา้ใจปัญหาตามกระบวนการในขัน้ที่ 1 โดยพิจารณาสถานการณ์จริงที่เกิดขึน้รวมถึงขอ้ค าถาม
ของปัญหาโดยละเอียด ต่อมาในขัน้ที่ 2 ท าปัญหาใหง้่ายขึน้ เป็นขั้นตอนที่มีการก าหนดเงื่อนไข
และขอบเขตของสถานการณท์ี่ตอ้งการศึกษา (การจ าลองสถานการณ)์ และน าสิ่งที่จ  าลองไดม้า
น าเสนอเป็นขอ้มูลใหเ้ห็นภาพจริงชัดเจนมากขึน้ (การจ าลองภาพจริง) จากนัน้ขัน้ที่ 3 คิดใหเ้ป็น
คณิตศาสตร ์เป็นขั้นที่ต้องจัดการข้อมูลที่ได้ให้อยู่ในรูปตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์และขั้นที่  4 
ด าเนินการทางคณิตศาสตร ์เป็นขั้นตอนที่ด  าเนินการหาค าตอบเชิงคณิตศาสตรจ์ากตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรท์ี่ได ้ต่อมาในขัน้ที่ 5 แปลความหมาย เป็นขัน้ที่ตอ้งน าค าตอบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้
ไปแปลความให้มีความสอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริง (ค าตอบจริง) ขั้นที่ 6 ตรวจสอบความ
เหมาะสม เป็นขั้นที่มีการตรวจสอบความเหมาะสมของค าตอบที่ได้เมื่อเทียบกับเงื่อนไขและ
ขอบเขตของสถานการณท์ี่ตอ้งการศึกษา และขัน้ที่ 7 น าเสนอ เป็นขัน้ที่น าเสนอค าตอบที่ไดม้าเพื่อ
อธิบายสถานการณจ์รงิที่ก าหนดไว ้

ชูไคโลว ์โควเ์ตอร ์และบลัม (Schukajlow; Kolter; & Blum, 2015, pp. 1241–
1254) ไดป้รบัวงจรการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรจ์าก 7 ขั้นตอน (Blum; & Leiss, 2007) ให้
กระชบัขึน้เป็น 4 ขัน้ตอน และเรียกว่า “Solution plan” ดงัภาพประกอบ 

 ภาพประกอบ 16 การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง ชไูคโลว ์โควเ์ตอร ์และบลมั 
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สรุสาล ผาสขุ (2546, น. 5-6) ไดน้ าเสนอการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้
เรียน ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ เป็นวงจร 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การท าความเขา้ใจสถานการณจ์รงิ 
2. การเชื่อมโยงสถานการณจ์รงิไปสูต่วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
3. การหาขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
4. การทดสอบและขดัเกลาตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
5. การเชื่อมโยงขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตรไ์ปสูส่ถานการณจ์รงิ 

ซึ่ งกระบวนการของการศึกษาสถานการณ์ จริง ด้วยการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรใ์นชัน้เรียนขา้งตน้ แสดงไดด้งัภาพประกอบต่อไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 17 กระบวนการศกึษาสถานการณจ์รงิโดยใชก้ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ส  าหรบัในชัน้เรียนตามแนวคิดของ สรุสาล ผาสขุ 
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ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนการของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรต์าม
แนวคิดของชูไคโลว์ โคว์เตอร ์และบลัม  มาประยุกต์กับกระบวนการของการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมีลักษณะเป็นพลวัตและมีการสืบค้นข้อมูล หรือ 
Searching mathematics ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ และกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้ซึ่งจะกลา่วถึงในหวัขอ้ถดัไป 

ตอนที่ 3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

3.1 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ค า ว่ า  “Inquiry” ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า รจั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น ก า รส อ น นั้ น  

นักการศึกษาไดเ้รียกชื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น การสืบสอบ การสืบสวน การสืบสวนสอบสวน 
การสืบเสาะ การสืบเสาะแสวงหาความรู ้การคน้พบ การสืบคน้ เป็นตน้ ส าหรบัในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยั
จะใชค้ าว่า “การสืบเสาะหาความรู”้ โดยความหมายของการสืบเสาะหาความรูน้ัน้จะแตกต่างกัน
ไปตามบรบิทท่ีใช ้และผูท้ี่ใหค้  าจ ากดัความ (Budnitz, 2003)  เช่น  

สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association 
for the Advancement of Science, 2000) ไดใ้หค้วามหมายของการสืบเสาะหาความรูไ้วว้่า “เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เริ่มตน้ดว้ยค าถามเก่ียวกบัธรรมชาติ พรอ้มทัง้กระตุน้นกัเรียนใหต่ื้นเตน้
สงสยัใคร่รู ้ใหน้กัเรียนตัง้ใจรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐาน ครูเตรียมขอ้มูลเอกสารความรูต่้าง ๆ ที่มี
คนศึกษาค้นควา้มาแลว้ เพื่อให้นักเรียนไดเ้ชื่อมโยงกับความรูใ้หม่ หรือเพื่อใหม้องเห็นภาพได้
ชัดเจน ไม่เน้นความจ าเก่ียวกับศัพทท์างวิชาการ และใชก้ระบวนการกลุ่ม” ในขณะที่ สภาวิจัย
แห่งชาติของประเทศสหรฐัอเมริกา (National Research Council, 2000) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของการสืบ เสาะหาความรู้ในมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ  (National Science 
Education Standards) ไวว้่า “เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเก่ียวกบัการสงัเกต การ
ถามค าถาม การส ารวจตรวจสอบจากเอกสารและแหล่งความรูอ่ื้น ๆ การวางแผนการส ารวจ
ตรวจสอบ การทดลองตรวจสอบหลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันความรูท้ี่ได้ค้นพบมาแล้ว การใช้
เครื่องมือในการรวบรวม การวิเคราะหแ์ละการแปลความหมายขอ้มูล การน าเสนอผลงาน  การ
อธิบายและการคาดคะเน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัเก่ียวกบัผลงานที่ได”้ 
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ส าหรบั สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2550) ได้ให้
ความหมายของการสืบเสาะหาความรูไ้วว้่า หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ใชต้ามทฤษฎีการ
สรา้งความรู ้(Constructivism) ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะตอ้งสืบค้น เสาะหา ตรวจสอบ 
และค้นควา้ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรบัรู ้เรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย จึงจะสามารถสรา้งเป็นองคค์วามรูข้องนักเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองได้
อย่ างยาวนาน  สามารถน ามาใช้ ได้ เมื่ อมี สถานการณ์ ใด  ๆ  มาเผชิญ หน้า  ในขณ ะที่ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2555: 287) ไดใ้หค้วามหมายของการสืบเสาะหาความรูไ้วว้่า “เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะและความสามารถในการสืบสอบหาความรูห้รือค าตอบที่
ตอ้งการ โดยการใชส้ถานการณ์ปัญหากระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจใฝ่รู ้ด าเนินการแสวงหา
ขอ้มลูทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ไวแ้ละสรุปหาค าตอบ 

จากความหมายของการสืบเสาะหาความรู ้ที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า การ
สืบเสาะหาความรู ้หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองโดยใชว้ิธีการต่าง ๆ จนท าใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายและสามารถสรา้ง
เป็นองคค์วามรูข้องตนเองได ้ส่วนครูผูส้อนจะท าหนา้ที่เป็นผูก้ระตุน้การเรียนการสอนใหม้ีความ
น่าสนใจโดยใชค้ าถามและกระบวนการกลุม่ 

นอกจากนี ้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (2550) ได้เสนอ
แนวคิดความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. การสืบเสาะหาความรูแ้บบยืนยัน (Confirmed inquiry) เป็นการสืบเสาะหา
ความรูท้ี่ใหน้ักเรียนเป็นผูต้รวจสอบความรูห้รือแนวคิด เพื่อยืนยันความรูห้รือแนวคิดที่ถูกคน้พบ
มาแลว้ โดยครูเป็นผูก้  าหนดปัญหาและค าตอบ หรือองคค์วามรูท้ี่คาดหวงัใหน้ักเรียนคน้พบ และ
ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมที่ก าหนดในหนงัสือหรือใบงาน หรือตามที่ครูบรรยายบอกกลา่ว 

2. การสืบเสาะหาความรูแ้บบน าทาง (Directed inquiry) เป็นการสืบเสาะหา
ความรูท้ี่ให้นักเรียนค้นพบความรูใ้หม่ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ก าหนดปัญหา และสาธิตหรือ
อธิบายการส ารวจตรวจสอบซึ่งเป็นปัญหาที่นักเรียนยังไม่รูค้  าตอบ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติการ
ส ารวจและตรวจสอบตามวิธีการท่ีก าหนด 

3. การสืบเสาะหาความรูแ้บบชี ้แนะ (Guided inquiry) เป็นการสืบเสาะหา
ความรูท้ี่ใหน้กัเรียนคน้พบองคค์วามรูใ้หม่ดว้ยตนเอง โดยนกัเรียนเป็นผูก้  าหนดปัญหา แต่ก าหนด
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เฉพาะปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ และครูเป็นผูช้ีแ้นะแนวทางการส ารวจตรวจสอบ รวมทัง้ให้
ค าปรกึษาหรือแนะน าใหน้กัเรียนปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบ 

4. การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Opened inquiry) เป็นการสืบเสาะหา
ความรูท้ี่นักเรียนคน้พบองคค์วามรูใ้หม่ดว้ยตนเอง โดยใหน้กัเรียนมีอิสระในการคิด เป็นผูก้  าหนด
ปัญหา ออกแบบ และปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบดว้ยตนเอง 

ส าหรบักระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (2550) ไดเ้ผยแพรก่ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่
สนใจซึ่งเกิดขึน้จากความสงสยั หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการ
อภิปรายภายในกลุม่ เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้อยู่ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็นเรื่อง
ที่เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดิมที่เพิ่งเรียนรูม้าแลว้ เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสรา้งค าถาม ก าหนดประเด็น
ที่ศึกษา ในกรณีที่ไม่มีประเด็นใดที่น่าสนใจ ครูอาจใหศ้ึกษาจากสื่อต่างๆ หรือเป็นผูก้ระตุน้ดว้ย
การเสนอดว้ยประเด็นขึน้มาก่อน แต่ไม่ควรบงัคบัใหน้กัเรียนยอมรบัประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลงั
สนใจเป็นเรื่องที่จะใชศ้ึกษา เมื่อมีค าถามที่น่าสนใจและนกัเรียนสว่นใหญ่ยอมรบัใหเ้ป็นประเด็นที่
ตอ้งการศึกษา จึงร่วมกนัก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหม้ีความ
ชัดเจนมากขึน้ อาจรวมทั้งการรบัรูป้ระสบการณ์เดิม หรือความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
น าไปสู่ความเขา้ใจเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษามากขึน้ และมีแนวทางที่ใชใ้นการส ารวจตรวจสอบ
อย่างหลากหลาย 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือ
ค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแทแ้ลว้ ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางส าหรบัการตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได ้ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศ หรือ
ปรากฏการณต่์าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวิธี เช่นท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม 
การใช้คอมพิวเตอรเ์พื่อช่วยสรา้งสถานการณ์จ าลอง (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจาก
เอกสารอา้งอิงหรือจากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูอย่างเพียงพอที่จะใชใ้นขัน้ต่อไป 

3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เมื่อไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบแลว้ จึงน าขอ้มลูขอ้สนเทศที่ไดม้ิเคราะห ์แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ไดใ้น
รูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์หรือรูปวาด สรา้งตาราง ฯลฯ การ
คน้พบในขัน้นีอ้าจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมติฐานที่ตัง้ไว ้โตแ้ยง้กบัสมมติฐานที่ตั้ งไว ้
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หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่ไดก้ าหนดไว ้แต่ผลที่ไดจ้ะอยู่ในรูปใดก็สามารถสรา้งความรูแ้ละช่วย
ใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด ้

4. ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นการน าความรูท้ี่สรา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเ้ดิมหรือความคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณห์รือเหตกุารณอ่ื์น ๆ ถา้ใชอ้ธิบายเรื่องต่าง ๆ ไดม้ากก็แสดงว่าขอ้จ ากดันอ้ย ซึ่งจะช่วย
ใหเ้ชื่อมโยงกบัเรื่องต่าง ๆ และท าใหเ้กิดความรูก้วา้งขวางขึน้ 

5. ขัน้ประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการต่าง ๆ 
ว่านักเรียนมีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขัน้นีจ้ะน าไปสู่การน าความรูไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นเรื่องอ่ืน ๆการน าความรูห้รือแบบจ าลองไปใชอ้ธิบายหรือประยุกตใ์ชก้ับเหตุการณ์
หรือเรื่องอ่ืน ๆ จะน าไปสู่ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้จ ากัดซึ่งจะก่อใหเ้กิดประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาที่
จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป ท าให้เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกว่า 
Inquiry cycle กระบวนการสืบเสาะหาความรูจ้ึงช่วยใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูท้ัง้เนือ้หาหลกัและ
หลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนลงมือปฏิบติั เพื่อใหไ้ดค้วามรูซ้ึ่งจะเป็นพืน้ฐานในการเรียนต่อไป 

บทบาทของครูและนักเรียนในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน 
บายบีและคณะ (Bybee; et al, 2006, p. 8-10) ซึ่งเป็นกลุ่มของนักพัฒนา

ห ลั ก สู ต ร ชี ว วิ ท ย า  (Biological Science Curriculum Study ห รื อ  BSCS) ข อ งป ระ เท ศ
สหรฐัอเมริกา ไดแ้นะน าบทบาทของครูและนักเรียน ในการน ากระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 
ขัน้ตอนไปใช ้ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 บทบาทครูและนกัเรียนในกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน 

ขั้นตอน 
บทบาทท่ีสอดคล้องกับกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน 

ครู นักเรียน 
1. ขัน้สรา้งความสนใจ 
(Engagement) 

- สรา้งความสนใจ 
- สรา้งความอยากรูอ้ยากเห็น 
- ตัง้ค าถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนคิด 
- ดึงเอาค าตอบท่ียงัไม่ครอบคลมุสิ่งท่ีนกัเรียนรู ้หรือ
แนวคิด หรือเนือ้หา 

- ถามค าถาม เช่น ท าไมสิ่งนีจ้ึงเกิดขึน้ ฉันไดเ้รียนรู้
อะไรบา้งเกี่ยวกบัส่ิงนี ้
- แสดงความสนใจ 

2. ขัน้ส ารวจและคน้หา 
(Exploration) 

- ส่งเสริมใหน้กัเรียนท างานรว่มกนัในการส ารวจ 
ตรวจสอบ 
- สงัเกตและฟังการโตต้อบกนัระหว่างนกัเรียนกบั
นกัเรียน 
- ซกัถามเพื่อน าไปสูก่ารส ารวจตรวจสอบของนกัเรียน 
- ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดขอ้สงสยัตลอดจนปัญหา
ต่าง ๆ 
- ท าหนา้ท่ีใหค้ าปรกึษาแก่นกัเรียน 

- คิดอย่างอิสระแต่อยูใ่นขอบเขตของกิจกรรม 
- ทดสอบการคาดคะเนและสมมติฐาน 
- คาดคะเนและตัง้สมมติฐานใหม ่
- พยายามหาทางเลือกในการแกปั้ญหาและอภิปราย
ทางเลือกเหล่านัน้กบัคนอื่น 
- บนัทึกการสงัเกตและใหข้อ้คิดเห็น 
- ลงขอ้สรุป 

3. ขัน้อธิบายและลง
ขอ้สรุป (Explanation) 

- ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบายแนวคิด หรือใหค้ าจ ากดั
ความดว้ยค าพดูของนกัเรียนเอง 
- ใหน้กัเรยีนแสดงหลกัฐาน เหตผุล และอธิบายให้
กระจ่าง 
- ใหน้กัเรยีนอธิบาย ใหค้ าจ ากดัความและชีบ้อกส่วน
ต่าง ๆ ในแผนภาพ 
- ใหน้กัเรยีนใชป้ระสบการณเ์ดิมของตนเป็นพืน้ฐานใน
การอธิบายแนวคิด 

- อธิบายการแกปั้ญหาหรือค าตอบท่ีซบัซอ้น 
- ฟังค าอธิบายของคนอื่นอย่างคิดวิเคราะห ์
- ถามค าถามเกี่ยวกบัส่ิงที่คนอื่นไดอ้ธิบาย 
- ฟังและพยายามท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัสิ่งท่ีครู
อธิบาย 
- อา้งอิงกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัมาแลว้ 
- ใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการบนัทึกหรือการสงัเกตในการ
อธิบาย 

4. ขัน้ขยายความรู ้
(Elaboration) 

- คาดหวงัใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการชีบ้อก
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในแผนภาพ ค าจ ากดัความ และ
อธิบายสิ่งท่ีเรยีนรูม้าแลว้ 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชห้รือ
ขยายความรูแ้ละทกัษะในสถานการณใ์หม่ 
- ใหน้กัเรยีนอธิบายอย่างมีความหมาย และอา้งอิง
ขอ้มลูท่ีมีอยู่พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน และถามค าถาม
นกัเรียนว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้ง หรือไดแ้นวคิดอะไร 

- น าการชีบ้อกส่วนประกอบต่าง ๆ ในแผนภาพ ค า
จ ากดัความ ค าอธิบายและทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณใ์หม่ท่ีคลา้ยกบัสถานการณเ์ดิม 
- ใชข้อ้มลูเดิมในการถามค าถาม ก าหนดจดุประสงค์
ในการแกปั้ญหา การตดัสินใจ และการออกแบบการ
ทดลอง 
- ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตสุมผลจากหลกัฐานท่ีปรากฏ 
- บนัทึกการสงัเกตและอธิบาย 
- ตรวจสอบความเขา้ใจกบัเพื่อน ๆ 

5. ขัน้ประเมินผล 
(Evaluation) 

- สงัเกตนกัเรียนในการน าแนวคิดและทกัษะใหม่ไป
ประยกุตใ์ช ้
- ประเมินความรูแ้ละทกัษะของนกัเรียน 
- หาหลกัฐานท่ีแสดงว่านกัเรยีนเปลี่ยนความคิดหรือ
พฤติกรรม 

- ตอบค าถามปลายเปิดโดยใชก้ารสงัเกต หลกัฐาน 
และค าอธิบายที่ยอมรบัมาแลว้ 
- แสดงออกถงึความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความคิดรวบ
ยอดหรือทกัษะ  
- ประเมินความกา้วหนา้หรือความรูด้ว้ยตนเอง 
- ถามค าถามท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อส่งเสรมิใหม้ีการส ารวจ
ตรวจสอบต่อไป 
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ในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นน า ตามแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้บบน าทาง (Directed Inquiry) ซึ่งเป็นการฝึกให้
นักเรียนเรียนรูด้้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมแนวทางเพื่อให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู ้
ประกอบดว้ย วิธีการ สื่อ อปุกรณต่์าง ๆ ที่ตอ้งใชเ้พื่อใหน้ักเรียนสืบคน้ และลงมือท ากิจกรรมดว้ย
ตนเองตามแนวทางที่ครูก าหนดไวใ้ห ้ซึ่งประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการสรา้งความสนใจให้
นกัเรียนเกิดความอยากรูอ้ยากเห็น โดยเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดิมที่เพิ่งเรียนรูม้าแลว้ เป็นตวักระตุน้
ใหน้ักเรียนสรา้งค าถามและก าหนดประเด็นที่ศึกษา ที่จะช่วยน าไปสู่ความเขา้ใจเรื่อง ใหม่หรือ
ประเด็นที่จะก าลงัศึกษา ดว้ยการเสนอสถานการณ์หรือปัญหา แลว้ตัง้ค าถามกระตุน้ใหน้ักเรียน
คิด 

2. ขัน้ส ารวจและคน้หา (Exploration) ขัน้ตอนนีน้ักเรียนตอ้งวางแผน ก าหนด
แนวทางส าหรับการตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน หรือก าหนดทางเลือกที่ เป็นไปได้ทั้งหมดของ
สถานการณห์รือปัญหาที่ก าลงัศึกษา แลว้ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล ดว้ย
วิธีการศกึษาหาขอ้มลูจากเอกสารอา้งอิงหรือแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ หรือท าการทดลอง เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
ขอ้มลูที่จะใชใ้นขัน้ต่อไป 

3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ขัน้ตอนนีน้ักเรียนตอ้งน าขอ้มลูที่ได้
จากการศึกษา หรือการทดลอง มาวิเคราะห ์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น บรรยายสรุป รูปวาด หรือตาราง ฯลฯ 

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ขั้นตอนนี ้เป็นการน าความรูท้ี่สรา้งขึน้ไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือความคิดที่ ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าข้อสรุปที่ ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณห์รือเหตกุารณอ่ื์น ๆ 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนนี ้เป็นการประเมินผลการเรียนรูข้อง
นกัเรียนว่า นกัเรียนมีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร มากนอ้ยเพียงใด โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินทัง้ดา้นกระบวนการและความถูกตอ้งของความรูท้ี่ได ้

3.2 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา 
นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนวทางที่คลา้ยคลึงกนัในการพฒันาความสามารถ

ในการแกปั้ญหาใหผู้เ้รียน ซึ่งสามารถสรุปเป็น 3 แนวทาง (อมัพร มา้คนอง, 2553, น. 47; อา้งอิง
จาก Baroody, 1993; Kilpatrick, 1989) ดงันี ้
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1. การสอนผ่านการแกปั้ญหา (Teaching via problem solving) เป็นการสอน
ความรูห้รือพัฒนาทักษะใด ๆ โดยใชปั้ญหาเป็นสื่อหรือเครื่องมือในการเรียนรู ้เช่น การแกปั้ญหา
คณิตศาสตรเ์พื่อใหผู้เ้รียนวิเคราะห ์แกปั้ญหา และเรียนรูส้ิ่งใหม่ 

2. การสอนใหแ้ก้ปัญหา (Teaching for problem solving) เป็นการสอนที่เน้น
การฝึกให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการแก้ปัญหากับปัญหาที่หลากหลายและมีโครงสรา้งแตกต่างกัน 
เพื่อใหเ้กิดประสบการณใ์นการแกปั้ญหามากพอที่จะสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้

3. การสอนกระบวนการแก้ปัญหา (Teaching about problem solving) เป็น
การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรูเ้ก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหา เทคนิค วิธีการ และกลวิธี
แก้ปัญหา เช่น การสอนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC  
ที่บรูณาการกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์

ส าหรบักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแกปั้ญหา (Problem solving approach) 
เป็นการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นสื่อ หรือเครื่องมือในการเรียนรู ้และมีสถานการณปั์ญหาที่
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน ใหน้ักเรียนไดม้ีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาดว้ย
ตนเองตามขั้นตอนส ารวจ สืบสวน สรา้งขอ้ความคาดการณ์ อธิบาย และตัดสินขอ้สรุปในกรณี
ทั่วไปของตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียนไดพ้ัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 
การเรียนผ่านการแกปั้ญหาจะช่วยใหน้ักเรียน มีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสยักระตือรือรน้
ไม่ย่อทอ้ และมีความมั่นใจในการแกปั้ญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ซึ่งเป็น
ทักษะพืน้ฐานที่นักเรียนสามารถน าติดตัวไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัไดต้ลอดชีวิต (สสวท., 
2555, น.145) 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา นอกจากครูจะตอ้งเตรียม
ปัญหาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูควรจะต้องด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมดว้ย แนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแกปั้ญหา 
ควรเป็นดงันี ้(สสวท., 2555, น.153-158) 

1. ครูควรใชก้ิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ หรือการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อยซึ่งท าใหน้กัเรียนไดพู้ดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไดส้ื่อสารและน าเสนอ
กลยุทธ์แก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาของตน ได้อภิปรายถึ งกลยุทธ์แก้ปัญหาและ
กระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไดส้ะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์
แก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาที่กระท าร่วมกัน ตลอดจนได้เรียนรูท้ี่จะยอมรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 
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2. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
ซึ่งอาจเริ่มตน้จากการใหน้ักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาดว้ยตนเอง ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนไดฝึ้ก
ทกัษะการคิดและกระบวนการของการแกปั้ญหา 

3. ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ด อธิบายในสิ่งที่ตนคิดและน าเสนอแนวคิด
ของตนเอง อาจเริ่มตน้จาการใหน้ักเรียนเติมค าตอบเพียงค าเดียว เติมค าตอบสั้น ๆ แลว้จึงเติม
ค าตอบเป็นขอ้ความหรือประโยค และเมื่อนักเรียนคุน้เคยกับการไดคิ้ด อธิบายในสิ่งที่ตนเองคิด 
และน าเสนอแนวคิดของตนแลว้ ครูควรใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัแกปั้ญหาเป็นกลุม่ เพราะจะช่วยให้
นกัเรียนฝึกทกัษะการคิด การใหเ้หตผุล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการ
น าเสนอรว่มกบัเพื่อนสมาชิกในกลุม่ 

4. ครูควรยอมรบัความคิดเห็นของนักเรียนไม่ว่าจะถูกหรือผิด ซึ่งการตอบผิด
ของนักเรียนจะท าใหค้รูไดรู้ว้่าขอ้ผิดพลาดนัน้มาจากไหนและมีมากนอ้ยเพียงใด และควรซกัถาม
อภิปรายและเปิดอภิปราย เพื่ อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่ถกูตอ้ง 

5. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนเริ่มต้นคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน 
เนื่องจากมีนกัเรียนจ านวนมากที่ไม่ทราบว่า จะเริ่มตน้คิดแกปั้ญหาอย่างไร จึงรอใหค้รูแนะและตัง้
ค าถามน า ท าใหน้กัเรียนไม่คิดเพื่อหาวิธีแกปั้ญหาหรือกระบวนการดว้ยตนเอง 

6. ครูควรสนับสนุนใหน้ักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติแกปั้ญหาตามขัน้ตอนและ
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับขั้นตอนและกระบวนการ
แกปั้ญหาที่ถกูตอ้ง 

7. ครูควรสนบัสนุนใหน้กัเรียนใชก้ลยุทธแ์กปั้ญหามากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ เพื่อให้
นกัเรียนตระหนกัว่าปัญหาทางคณิตศาสตรส์ามารถใชก้ลยุทธไ์ดม้ากกว่าหนึ่งกลยทุธ์ 

8. ครูควรสนับสนุนใหน้ักเรียนส ารวจ สืบสวน สรา้งขอ้คาดการณ์ อธิบายและ
ตดัสินขอ้สรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง ซึ่งอาจเริ่มจากใหน้กัเรียนฝึกการตัง้ค าถามกบัตวัเองบ่อย ๆ 
โดยเป็นค าถามที่ตอ้งการค าอธิบาย เช่น เพราะเหตุใด ท าไม และอย่างไร แลว้ใหน้ักเรียนลงมือ
ส ารวจ สืบสวน รวบรวมขอ้มูล คน้หาความสมัพันธ์และแบบรูป สรา้งขอ้ความคาดการณอ์ธิบาย
และตรวจสอบขอ้ความคาดการณ ์ตลอดจนตดัสินขอ้สรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง 

9. ครูควรสนบัสนุนใหน้กัเรียนใชช้่องทางการสื่อสารไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทางใน
การน าเสนอกลยุทธแ์ละกระบวนการแกปั้ญหา เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการน าเสนอไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทางการสื่อสาร 
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10. ครูควรสนบัสนนุใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัแกปั้ญหาทัง้ในคณิตศาสตร ์และใน
บริบทอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าว่าคณิตศาสตรส์ามารถประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากคณิตศาสตรไ์ด ้การแกปั้ญหาหลายๆ แบบมีคณุค่ามากกว่าการแกปั้ญหาแบบเดียว
ตลอดเวลา 

11. ครูควรสนบัสนนุใหน้กัเรียนสรา้งปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม โดยอาศยั
แนวคิด กลยทุธแ์ละกระบวนการแกปั้ญหาจากปัญหาเดิม ซึ่งจะช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความคิด
รเิริ่มสรา้งสรรคข์องตนไดอ้ย่างหลากหลายและเป็นอิสระ 

12. ครูควรสนบัสนนุใหน้กัเรียนรบัรูก้ระบวนการคิดของตนเอง ตรวจตราการคิด
และกระบวนการคิดของตนเองว่า มีสิ่งใดบ้างที่ รู ้ และมีสิ่งใดบ้างที่ ไม่ รู ้ ตลอดจนสะท้อน
กระบวนการแกปั้ญหาของตนออกมาดว้ย โดยการใหน้กัเรียนเขียนอนุทินในหัวขอ้เก่ียวกับทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

13. ครูควรเปิดอภิปรายร่วมกับนักเรียนเก่ียวกับกลยุทธ์และกระบวนการ
แก้ปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ท าแลว้ร่วมกัน พิจารณาและสรุปว่ากลยุทธ์และกระบวนการ
แกปั้ญหาใดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสอน ตามแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา  โดยใช้กระบวนการของการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ที่ดดัแปลงมาจากกระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของ
โพลยา กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ และการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรข์องชูไคโลว ์โควเตอร ์และบลมั ท าใหไ้ดม้าซึ่งกระบวนการของการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the task) ขั้นตอนนี ้เป็นขั้น
เริ่มตน้ของการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ต้องการให้นักเรียนคิด และตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ปัญหา
ตอ้งการหา ในขั้นตอนนีน้ักเรียนตอ้งท าความเขา้ใจปัญหาเพื่อระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา ระบุ
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจรงิ 

2. ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพื่ อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ (Searching 
mathematics) ขัน้ตอนนีต้อ้งการใหน้กัเรียนปรบัปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นักเรียนต้องพิจารณาว่าข้อมูลหรือเงื่ อนไขที่ ปัญหาก าหนดให้มานั้นเพียงพอต่อการหา
ความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตรห์รือไม่ หากยังไม่เพียงพอนักเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจาก



  57 

แหล่งเรียนรูภ้ายนอก แลว้น าขอ้มูลและเงื่อนไขทัง้หมดไปหาความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์และ
สรา้งเป็นตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจรงินัน้ 

3. ขั้นการใช้คณิตศาสตร์ (Using mathematics) ขั้นตอนนี ้ต้องการให้
นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรจ์นกระทั่งสามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรไ์ด ้พรอ้มกบัตรวจสอบ
และสรุปเป็นค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

4. ขั้นอธิบายค าตอบ (Explaining results) ขั้นตอนนี ้ต้องการให้นักเรียน
เปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตผุลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์
กบัขอ้มลูจรงิ ก่อนท าการปรบั/แปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 

นอกจากเรียนรูก้ระบวนการของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์า้งตน้ นกัเรียนจะ
ได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง (Real-world problems) ด้วยตนเอง 
(Learning by doing) ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative learning) หรือการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุ่มย่อย และไดฝึ้กใชอ้ปุกรณ ์สื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พบเห็นไดใ้นชีวิตจริง
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และการสืบคน้ขอ้มูล โดยนักเรียนตอ้งลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 
(Group problem solving)  

3.3 บทบาทของค รูในการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนที่ เส ริมส ร้าง
ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ส าหรบับทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีนกัการศกึษาคณิตศาสตรห์ลายท่านไดก้ล่าวไว ้ดงัเช่น 

คอมเบอร ์(Comber, 1999, p. 4) กล่าวถึงบทบาทของครูในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท์ี่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ว่าครูควรมีบทบาท
ดงัต่อไปนี ้

1. ครูควรพยายามเขา้ไปมีสว่นรว่มกบันกัเรียนทกุคนในการอภิปราย 
2. ครูควรพยายามใหน้กัเรียนทุกคนคิดเก่ียวกบัสถานการณจ์รงิที่ก าลงัศึกษา

อยู่ 
3. ครูควรดูแลให้มีการอภิปรายอยู่ เสมอ ถ้าการอภิปรายด าเนินไปช้า 

นกัเรียนจะเริ่มทอ้ใจและเกิดความเบื่อหน่าย 
4. ครูควรจดัเตรียมความช่วยเหลือ (ถามค าถาม ใหค้ าแนะน า ใหก้ารพดูเป็น

นยัแต่ตอ้งไม่มากเกินไป) เมื่อจ าเป็น 
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5. ครูควรส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะหาผลลพัธ์และส่งเสริมใหม้ี
การอภิปราย 

6. ครูควรจดัการกบัผลลพัธท์ี่ไดด้ว้ยความระมัดระวงั อย่ารีบรอ้นที่จะพูดว่า 
“ใช่ถกูตอ้งแลว้” หรือ “ไม่ใช่มนัผิด” แต่ครูควรใชค้ าพดูในท านองต่อไปนี ้

“เธอสามารถท าไดถ้กูตอ้ง” 
“อาจจะถกูตอ้ง” 
“มีใครเห็นดว้ยกบั ชื่อ............บา้ง” 
“มีใครไดผ้ลลพัธแ์ตกต่างจากนีบ้า้ง” 
“.........ชื่อ............ พดูว่า ................เธอเห็นดว้ยหรือไม่” 
“มีทางใดอีกบา้งที่เราจะสามารถตรวจสอบผลลพัธน์ีไ้ด”้ 

7. ครูควรยอมรบัขอ้สรุปหลาย ๆ อย่างโดยใหม้ีขอ้สรุปที่ถูกตอ้งรวมอยู่ดว้ย 
จากนัน้จึงใหน้กัเรียนอธิบายขอ้สรุปของตน 

8.  ถา้มีนักเรียนบางคนเสนอขอ้สรุปที่ถูกตอ้งก่อนคนอ่ืน ๆ และยงัมีเวลาซึ่ง
นกัคนอ่ืน ๆ ยังคิดอยู่ ครูอาจใชค้ าพูดว่า “ขอบใจ ชื่อ.....เธออาจท าถูก แต่ครูขอใหเ้ธอคอยสกัครู ่
ใหค้นอ่ืน ๆ ไดม้ีโอกาสคิดเก่ียวกบัสถานการณจ์รงิที่ก าลงัศึกษาบา้ง” 

9. ครูควรใหน้กัเรียน เรียนรูท้ี่จะรกัษาความเงียบเพราะความเงียบจะเป็นสิ่ง
ที่ส  าคญัอย่างยิ่งส  าหรบัครูในการที่จะใหข้อ้สรุปที่ถกูตอ้งของสถานการณจ์รงินัน้ 

มอสคารดี์ และครอส (Moscardini; & Cross, 1985, p. 85) กล่าวถึง บทบาท
ของครูในการสอนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรว์่า บทบาทแรกของครูเริ่มที่การน าเสนอปัญหา
โดยสงัเขป โดยตอ้งมั่นใจว่านกัเรียนไม่ว่าจะท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบคุคลก็ตามตอ้งเขา้ใจตวั
ปัญหาก่อน จากนั้นจึงแบ่งนักเรียนเพื่ออภิปรายและเขียนรายงาน โดยการเขียนรายงานของ
นกัเรียนตอ้งบ่งบอกถึงสิ่งที่เขาท าในการพฒันาตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์อย่างไรก็ตามในกรณีทั่ว ๆ 
ไปการพูดของครูที่อยู่ในลกัษณะของการวินิจฉัยกระบวนการว่าควรเป็นเช่นนัน้หรือควรเป็นเช่นนี ้
ควรมีนอ้ยที่สดุ เนื่องจากนกัเรียนมกัมีความเชื่อว่าสิ่งที่ครูพดูนัน้เป็นสิ่งที่ถูกตอ้งเสมอ 

จากการศึกษาบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัซึ่งท าหนา้ที่เป็นครูผูส้อน จะน ามาพัฒนาเป็นบทบาทของครูที่จะใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้โดย
ครูท าหน้าที่เป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก เริ่มตัง้แต่การพิจารณาสถานการณ์จริงที่เหมาะสม 
ท าการศึกษาสถานการณ์จริงเหล่านั้นเป็นอย่างดี ครูจะท าหนา้ที่เป็นผูใ้หค้  าแนะน าเท่าที่จ  าเป็น 
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และยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ควบคุมการจดักิจกรรมใหด้ าเนินไปอย่างเหมาะสม  รูจ้ักตัง้ค าถามที่
เหมาะสม รวมไปถึงการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 

3.4 การวัดและประเมินผลการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

การวัดและประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
นกัคณิตศาสตรศ์ึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดก้ลา่วถึงแนวทางการวดัและ

ประเมินผลการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ดงันี ้
โพลยา (Polya, 1973, pp. 5-40) ไดเ้สนอรูปแบบการวัดความสามารถในการ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรไ์ว ้ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนและรายละเอียดดงัตาราง 2 

ตาราง 2 รูปแบบการวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของโพลยา 

ข้ันตอนการแก้ปัญหาของโพลยา พฤติกรรมชีวั้ดความสามารถ 

ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา: หลงัจากอ่านโจทยแ์ลว้จะตอ้งบอกไดว้า่ โจทยก์ าหนดอะไรมาให ้ตอ้งการทราบอะไร 

และขอ้เท็จจริงเป็นอย่างไร 

ขัน้วางแผนแกปั้ญหา: ใชเ้ง่ือนไขความเป็นจริงในการแกปั้ญหา พรอ้มทัง้ล าดบัขัน้ตอนการแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้ง 

ขัน้ด าเนินการแกปั้ญหา: ความสามารถในการสรา้งตาราง เขียนไดอะแกรม เขียนสมการ หรือประโยคสญัลกัษณ์

ทางคณิตศาสตร ์และทกัษะการค านวณ 

ขัน้ตรวจสอบค าตอบ: การพิจารณาความสมเหตสุมผลและการสรุปความหมายของค าตอบ 

 
ชารล์ และเลสเตอร ์(Charles; & Lester, 1982, pp. 11-12) แบ่งสดัส่วนของการให้

คะแนนออกเป็น 3 ส่วน คือ ความเข้าใจในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผลลัพธ์ที่ได ้  
ซึ่งสามารถวิเคราะหส์ดัสว่นและสรา้งเป็นเกณฑใ์หค้ะแนนไดด้งัตาราง 3 
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ตาราง 3 รูปแบบการวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรต์ามรูปแบบของชารล์ 
และเลสเตอร ์

ส่วนทีพ่ิจารณา พฤติกรรมทีแ่สดง คะแนนทีไ่ด้ 

ความเข้าใจ 

ในการแก้ปัญหา 
• ไม่แสดงอะไรเลย 

• แปลความหมายผดิทัง้หมด 

• แปลความหมายผดิเป็นสว่นมาก 

• แปลความหมายผดิเป็นสว่นนอ้ย 

• แปลความหมายไดถ้กูตอ้งสมบรูณ ์

0 

1 

2 

3 

4 

วิธีการแก้ปัญหา • ไม่แสดงอะไรเลย 

• วางแผนการท างานไม่ถกูตอ้ง 

• แกปั้ญหาถกูตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

• แกปั้ญหาถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

• วางแผนเหมาะสมมีแนวทางที่จะน าไปสู่ค  าตอบที่ถกูตอ้ง 

0 

1 

2 

3 

4 

ผลลัพธท์ีไ่ด้ • ไม่แสดงอะไร 

• เขียนผิด ค านวณผิด 

• ค าตอบถกูตอ้ง 

0 

1 

2 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555, น. 168-169) เสนอ
เกณฑ์การประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลแบบ
วิเคราะห ์ที่แบ่งเป็นระดบัคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 1, 2 และ 3 นอกจากนีค้รูอาจก าหนดน า้หนัก
คะแนนของแต่ละปัญหาใหแ้ตกต่างกนัตามน า้หนกัของเนือ้หาหรือความเหมาะสมได ้ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี ้
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ตาราง 4 ตวัอย่างเกณฑก์ารประเมินผลแบบวิเคราะห ์ของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

รายการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑก์ารพิจารณา 

1. ความเข้าใจ

ปัญหา 

3 ดี เขา้ใจปัญหาไดถ้กูตอ้ง 

2 พอใช ้ เขา้ใจปัญหาบางส่วนไม่ถกูตอ้ง 

1 ตอ้งปรบัปรุง เขา้ใจปัญหานอ้ยมากหรือไม่เขา้ใจปัญหา 

2. การเลือกยุทธวิธี

การแก้ปัญหา 

3 ดี เลือกวิธีการที่สามารถแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งเหมาะสมและ 

สอดคลอ้งกบัปัญหา 

2 พอใช ้ เลือกวิธีการที่สามารถแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้ง แต่ยงัไม่เหมาะสม 

หรือไม่ครอบคลมุประเด็นของปัญหา 

1 ตอ้งปรบัปรุง เลือกวิธีการแกปั้ญหาไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถเลือกวิธีการ

แกปั้ญหาได ้

3. การใช้วิธีการ

แก้ปัญหา 

3 ดี น าวิธีการแกปั้ญหาไปใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง และแสดงการแกปั้ญหา

เป็นล าดบัขัน้ตอนไดอ้ย่างชดัเจน 

2 พอใช ้ น าวิธีการแกปั้ญหาไปใชไ้ดถ้กูตอ้ง แตก่ารแสดงล าดบัขัน้ตอนการ

แกปั้ญหายงัไม่ชดัเจน 

1 ตอ้งปรบัปรุง น าวิธีการแกปั้ญหาไปใชไ้ม่ถกูตอ้ง หรือไม่แสดงล าดบัขัน้ตอนการ

แกปั้ญหา 

4. การสรุปค าตอบ 3 ดี สรุปค าตอบไดถ้กูตอ้งสมบรูณ ์

2 พอใช ้ สรุปค าตอบไดถ้กูตอ้งบางสว่น หรือสรุปค าตอบไม่ครบถว้น 

1 ตอ้งปรบัปรุง ไม่มีการสรุปค าตอบ หรือสรุปค าตอบไม่ถกูตอ้ง 

 
กรอบการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร ์ของ PISA 2018 

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) รเิริ่มโดยองคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อประเมินคณุภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพรอ้ม
ให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื ้นฐานที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2562, น. 1-9) 
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PISA ประเมินนกัเรียนที่มีอาย ุ15 ปี ซึ่งเป็นวยัที่ส  าเรจ็การศึกษาภาคบงัคบั โดย
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี เพื่อติดตามแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงคณุภาพการศกึษาและมุ่ง
ใหข้อ้มูลแก่ระดับนโยบาย การประเมินของ PISA เนน้การประเมินสมรรถนะของนกัเรียนเก่ียวกับ
การใชค้วามรูแ้ละทกัษะในชีวิตจรงิมากกว่าการเรียนรูต้ามหลกัสตูรในโรงเรียน หรือเรียกว่า “ความ
ฉลาดรู้” (Literacy) ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading literacy) ความฉลาดรู้ด้าน
คณิตศาสตร ์(Mathematical literacy) และความฉลาดรูด้า้นวิทยาศาสตร ์(Scientific literacy) 
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2562, น. 1-9) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 
2 รอบ กล่าวคือ รอบที่  1 (Phase I: PISA 2000 PISA 2003 และ PISA 2006) และรอบที่  2 
(Phase II: PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 2015) ในการประเมินผลนักเรียนจะวัดความรูท้ั้ง  
3 ด้าน แต่จะเน้นหนักในด้านใดด้านหนึ่งในการประเมินแต่ละระยะ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2560, น. 1) กลา่วคือ 

การประเมินผลระยะที่  1 (PISA 2000 และ PISA 2009) เน้นด้านการอ่าน 
(น า้หนักขอ้สอบดา้นการอ่าน 60% และที่เหลือเป็นดา้น คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรอ์ย่างละ 
20%) 

ก า รป ระ เมิ น ผ ล ระ ย ะที่  2 (PISA 2003 แ ล ะ  PISA 2012) เน้ น ด้ า น
คณิตศาสตร ์(น า้หนักขอ้สอบดา้นคณิตศาสตร ์60% และดา้นการอ่านและวิทยาศาสตรอ์ย่างละ 
20%) 

ก า รป ระ เมิ น ผ ล ระ ย ะที่  3 (PISA 2006 แ ล ะ  PISA 2015) เน้ น ด้ า น
วิทยาศาสตร ์(น า้หนักขอ้สอบดา้นวิทยาศาสตร ์60% และดา้นการอ่านและคณิตศาสตรอ์ย่างละ 
20%) 

ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วม PISA 2000 และด าเนินการต่อเนื่องมา
ใน PISA 2003, PISA 2006, PISA 2009 และ PISA 2012 โดยจัดการประเมินต่อเนื่องทุกสามปี 
ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในช่วงด าเนินงาน PISA 2015 และ PISA 2018 เมื่อพิจารณากรอบโครงสรา้งการ
ประเมินการรูเ้รื่องคณิตศาสตร ์ของ PISA 2012 และ PISA 2015 ซึ่งในขณะนัน้ PISA ถกูแทนดว้ย
ค าว่า “โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ” และ Mathematical literacy ถูกแทนดว้ย
ค าว่า “การรูเ้รื่องคณิตศาสตร”์ พบว่า กรอบการประเมินของทัง้สองปีจะเนน้ที่การประเมินว่า นัก
เรียนรูเ้รื่องคณิตศาสตรม์ากน้อยเพียงใด นั่นคือ สามารถน าฐานความรู้คณิตศาสตรม์าใช ้และ
เผชิญหน้ากับปัญหาในโลกจริงไดเ้พียงใด ขอบเขตการประเมินครอบคลุมองคป์ระกอบ 3 ดา้น 
(สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2560, น. 1) ไดแ้ก่ 
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1. กระบวนการทางคณิตศาสตร  ์(Process) ที่อธิบายสิ่งที่แต่ละคนท าเพื่อ
เชื่อมโยงบรบิทของปัญหากบัคณิตศาสตร ์แลว้น าไปสูก่ารแกปั้ญหา 

2. เนือ้หาคณิตศาสตร ์(Content) ที่ตอ้งน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 
3. สถานการณห์รือบรบิท (Context) ที่ปัญหานัน้อยู่ 

ส าหรบัการประเมิน PISA 2018 เป็นการประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า “Literacy” 
ซึ่งในที่นีจ้ะใชค้  าว่า “ความฉลาดรู”้ แมว้่าการประเมินดา้นคณิตศาสตรไ์ม่ใช่การประเมินหลกัใน
รอบนี ้แต่กรอบการประเมินไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจาก PISA 2012 และ PISA 2015 (OECD, 2019, 
p. 76) แง่มุมที่ส  าคัญของความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตรท์ี่ส  าคัญอีกด้านหนึ่ง  คือ เรื่องของ 
“กระบวนการทางคณิตศาสตร”์ หรือ การคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตร ์(Mathematising) กระบวนการที่
นักเรียนน ามาใช้ในความพยายามที่จะแก้ปัญหานั้น ถือว่าเป็นสมรรถนะทางคณิตศาสตร ์

(Mathematical competencies) สมรรถนะต่าง ๆ เหล่านีจ้ะสะทอ้นถึงวิธีที่นกัเรียนใชก้ระบวนการ
ทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา โดยค าว่า “สมรรถนะ” หมายถึง ความรู ้ความสามารถ ทักษะ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่สามารถวัดหรือสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมการท างานที่
แสดงออกมาให้เห็น และส่งผลท าให้บุคคลนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถปุระสงคข์องงานที่ตัง้ไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 
29) โดยกรอบการประเมินผลของ PISA เลือกเนน้ 8 สมรรถนะ ได่แก่ 

1. การคิดและการใช้เหตุผล  (Thinking and Reasoning) สมรรถนะนี ้
เก่ียวขอ้งกับความสามารถในการตั้งค าถาม รูค้  าตอบทางคณิตศาสตร ์บอกความแตกต่างของ
ประโยค (statements) (เช่น บทนิยาม ทฤษฎีบท ขอ้ความคาดการณ์ สมมติฐาน ตัวอย่าง ฯลฯ) 
และความเขา้ใจและการใชข้อ้จ ากดัของคณิตศาสตร ์

2. การสรา้งขอ้โตแ้ยง้ (Argumentation) เก่ียวขอ้งกบัการรูจ้กัการพิสจูน์ทาง
คณิตศาสตร ์(และรูว้่าการพิสจูนแ์ตกต่างจากการใชเ้หตผุลอย่างไร) สามารถติดตาม และประเมิน
การโตแ้ยง้ทางคณิตศาสตรแ์บบต่าง ๆ มีความรูส้ึกถึงความจริง (รูว้่าอะไรเกิดขึน้ได/้ไม่ได ้และ
ท าไม) และสามารถสรา้งและแสดงการโตแ้ยง้ทางคณิตศาสตร ์

3. การสื่ อสาร (Communication) เก่ียวข้องกับการแสดงออกของตน 
ความสามารถที่ท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตน โดยวิธีการต่าง ๆ บนพืน้ฐานของคณิตศาสตร ์ทัง้ในรูปของ
การพดูและการเขียน และสามารถเขา้ใจการพดูและการเขียนของผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั 

4. การสร้างตัวแบบ (Modeling) เก่ียวข้องกับการวางโครงสร้างของ
สถานการณท์ี่จะตอ้งน ามาสรา้งเป็นตวัแบบ (Model) การแปลความเป็นจรงิใหเ้ขา้สู่โครงสรา้งทาง
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คณิตศาสตร ์การประเมินความน่าเชื่อถือของตัวแบบ วิเคราะห ์วิจารณ์ ตัวแบบและผลที่เกิดขึน้ 
การสื่อสารแนวคิดของตวัแบบและผล (รวมทัง้ขอ้จ ากดั) การติดตามและควบคมุกระบวนการของ
การสรา้งตวัแบบ 

5. การตัง้และการแกปั้ญหา (Problem posing and solving) เป็นสมรรถนะ
ที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ค าถาม การสรา้งเป็นปัญหาคณิตศาสตร ์และการนิยาม ปัญหาคณิตศาสตร์
แบบต่าง ๆ (เช่น คณิตศาสตรแ์ก ้ประยุกต ์ค าถามเปิด ค าถามปิด) และการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
แบบต่าง ๆ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

6. การแสดงเครื่องหมายแทน (Representation) สมรรถนะดา้นนีเ้ก่ียวขอ้ง
กับการแปลรหัส(decoding) และการเขา้รหัส (encoding) การแปลความ การตีความ และการ
บอกความแตกต่างของการแสดงเครื่องหมายของคณิตศาสตรแ์บบต่าง  ๆ และความสัมพันธ์
ระหว่างการแสดงเครื่องหมายแทนแบบต่าง ๆ การเลือกและการเปลี่ยนระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ของ
การแสดงเครื่องหมายแทน (Representation) ที่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละจดุประสงค ์

7. การใช้สัญ ลักษณ์  ภาษา และการด า เนิ นการ (Using symbolic, 
language and operation) เก่ียวขอ้งกับการแปลรหัส การตีความสญัลกัษณ์ ภาษาคณิตศาสตร ์
และความเขา้ใจการเชื่อมโยงของภาษาคณิตศาสตรก์ับภาษาธรรมดา การแปลความจากภาษา
ธรรมดาไปเป็นสญัลกัษณ์/ภาษาคณิตศาสตร ์สามารถจดัการกับประโยคหรือพจนท์ี่มีสญัลกัษณ์
และสตูร ความสามารถในการใชต้วัแปรการแกส้มการ และการค านวณ 

8. การใชต้วัช่วยและเครื่องมือ (Using aids and tools) สมรรถนะนีเ้ก่ียวขอ้ง
กับการรบัรู ้และความสามารถในการใชต้ัวช่วยและเครื่องมือ (รวมทั้งเครื่องมือภาคเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ที่สามารถช่วยกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงความรูถ้ึงขอ้จ ากดั
ของเครื่องมือนัน้ ๆ ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม PISA ไม่ได้ต้องการที่จะสรา้งข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะต่าง ๆ 
เฉพาะแต่ละสมรรถนะโดยล าพงั เพราะสมรรถนะของคนไม่ใช่สิ่งที่จะแยกออกมาวัดไดโ้ดด ๆ แต่
ในการแสดงความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีหลายสมรรถนะซ้อนกันอยู่ ดังนั้น PISA จึง
ไม่ไดว้ัดสมรรถนะโดด ๆ แต่ในการตอบขอ้สอบ นักเรียนจ าเป็นตอ้งมีและสามารถใชส้มรรถนะ
ดังกล่าว แต่อาจจะใชห้ลายสมรรถนะหรือเรียกว่า กลุ่มของสมรรถนะในการแกปั้ญหา ซึ่งรวมไว้
เป็นสามกลุ่ม  ได้แก่  (1) Reproduction (การท าใหม่ ) (2) Connection (การเชื่อมโยง) และ  
(3) Reflection and Communication (การสะทอ้นและการสื่อสารทางคณิตศาสตร)์ 
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การวัดและประเมินผลการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิต
จริงของงานวิจัย 

การวัดและประเมินผลการสร้างตัวแบบเชิงเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของ
งานวิจัยนี ้ จะท าการประเมินผลเก่ียวกับความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ในชีวิตจริง ในขัน้ตอนต่าง ๆ 4 ขัน้ตอน คือ (1) ขั้นท า
ความเข้าใจปัญหา (2) ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพื่ อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ (3) ขั้นใช้
คณิตศาสตร ์และ (4) ขัน้อธิบายค าตอบ ซึ่งเทคนิคการประเมินที่เหมาะสมคือ การประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(2555, น. 96) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและหลกัการในการประเมินตามสภาพจริงไวว้่า เป็นการประเมิน
จากผลงานหรือผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนตามหลกัฐานหรือรอ่งรอยหรือผลที่เกิดจากการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การบันทึก การทดลอง และการรวบรวมข้อมูลจาก
ผลงานที่ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่แสดงถึงสมรรถภาพที่แทจ้ริงหรือใกลเ้คียงกับ
ความเป็นจรงิของผูเ้รียน 

เกณฑก์ารประเมินที่ยอมรบัและน ามาใชก้ันอย่างแพร่หลายคือ การใหค้ะแนน
แบบรูบริค (Rubric scoring) ซึ่งเป็นการใหค้ะแนนที่ประเมินผลงานที่ผูเ้รียนท าหรือพฤติกรรมที่
ผูเ้รียนแสดงออก ไม่ไดพ้ิจารณาที่ค  าตอบหรือผลลพัธ์สุดทา้ยเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาที่
ขัน้ตอนการท างานของผูเ้รียนดว้ย ตลอดจนมีการก าหนดระดบัคะแนนพรอ้มระบุรายละเอียดของ
ผลงานหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค
สามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามเหมาะสม ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรก์ารใหค้ะแนนแบบรูบรคิที่
นิยมใชม้ี 2 แบบ คือ การใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์(Analytic scoring) และการใหค้ะแนนแบบองค์
รวม (Holistic scoring) (สสวท., 2555, น. 168-169) 

ส าหรบัการใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์เป็นการใหค้ะแนนตามองคป์ระกอบของสิ่ง
ที่ตอ้งการประเมิน ในการใหค้ะแนนจะก าหนดเกณฑข์องคะแนนในแต่ละดา้น แลว้รายงานผลโดย
จ าแนกเป็นดา้น ๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทุกดา้นดว้ยก็ได ้ส่วนการใหค้ะแนนแบบองคร์วม เป็น
การใหค้ะแนนที่ระบุระดบัคะแนนพรอ้มระบรุายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนที่ควร
มี เป็นภาพรวมการท างานทั้งหมด ไม่ต้องแยกแยะเป็นด้านๆ ตัวอย่างของการให้คะแนนแบบ
วิเคราะห ์และการใหค้ะแนนแบบองคร์วม แสดงไดด้งัตาราง 5 และตาราง 6 
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ตาราง 5 ตวัอย่างเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์
ขั้นการแก้ปัญหา คะแนน ค าอธิบาย 

ขั้นการท าความ
เข้าใจปัญหา 

0 
1 
2 

• เขา้ใจปัญหาผิดทัง้หมด 

• เขา้ใจปัญหาผิดบางส่วน 

• นกัเรียนเขา้ใจปัญหาถกูทัง้หมด 
ขั้นการวางแผน
แก้ปัญหา 

0 
1 
2 

• ไม่ไดพ้ยายามวางแผนแกปั้ญหา หรือวางแผนไม่เหมาะสม 

• วางแผนไดเ้หมาะสม แต่แกปั้ญหาไดบ้างส่วน 

• วางแผนแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม และสามารถหาค าตอบได ้
ขั้นการได้ค าตอบ 0 

1 
2 

• ไม่มีค  าตอบ หรือค าตอบผิดเนื่องจากวางแผนการแกปั้ญหาผิดพลาด 

• ผิดพลาดจากการค านวณหาค าตอบหรือค าตอบไม่ครบถว้น 

• ค าตอบถกูและระบหุน่วยของค าตอบถกูตอ้งทัง้หมด 

ตาราง 6 ตวัอย่างเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบองคร์วม 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 
ตอบไดถ้กูตอ้ง สามารถแสดงขอ้มลูเปรียบเทียบและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 20 
ตอบไดถ้กูตอ้ง สามารถแสดงขอ้มลูเปรียบเทียบและอธิบายพอส่ือใหเ้ขา้ใจไดค้รบถว้น 15 
ตอบไดถ้กูตอ้ง สามารถแสดงขอ้มลูเปรียบเทียบและอธิบายพอส่ือใหเ้ขา้ใจไดบ้างส่วน 10 
ตอบไดถ้กูตอ้ง แต่ไม่สามารถอธิบายขอ้มลูเปรียบเทียบและอธิบายไดห้รือตอบไม่ถกูตอ้ง แต่สามารถ
แสดงขอ้มลูเปรียบเทียบและอธิบายพอส่ือใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นบางส่วน 

5 

ตอบไม่ถกูตอ้ง ไม่สามารถแสดงขอ้มลูเปรียบเทยีบและอธิบายได ้หรืออธิบายผิด 0 

 
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค โดยก าหนดเกณฑ์

การประเมินผลแบบวิเคราะหท์ี่ดัดแปลงมาจากแนวคิดของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกรอบการประเมินความฉลาดรูด้า้นคณิตศาสตรข์อง PISA 2018 เนื่องจากการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นงานวิจยันัน้ มีลกัษณะเป็นขัน้ตอน ประกอบกบัการใหค้ะแนนแบบ
วิเคราะหม์ีขอ้ดี คือ 
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1. เป็นการพิจารณาขัน้ตอนของกระบวนการแกปั้ญหา ไม่ใช่พิจารณาเพียง
ค าตอบเท่านัน้ 

2. เป็นวิธีการก าหนดคณุค่าของงานนกัเรียนดว้ยตวัเลขที่ชดัเจน 
3. ช่วยครูในการเนน้เฉพาะที่ จดุอ่อนและจดุแข็งของนกัเรียนไดต้รงประเด็น 
4. สเกลการใหค้ะแนนแบบวิเคราะหส์ามารถปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมได ้

เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่จะพัฒนาขึน้นี ้ จะน าไปใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3.5 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ชยัยงค ์พรหมวงษ์ (2556, น. 7-20) ไดใ้หแ้นวคิดและหลกัปฏิบติัไวว้่า เมื่อไดผ้ลิตสื่อ

หรือชุดการสอนแลว้ ก่อนน าไปใชจ้ะตอ้งน าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึน้ไปทดสอบประสิทธิภาพ
เพื่อดูว่า สื่อหรือชุดการสอนท าให้ผู ้เรียนมีความรูเ้พิ่มขึน้หรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสมัพนัธก์บัผลลพัธห์รือไม่ 
และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากสื่อหรือสื่อหรือชุดการสอนในระดบัใด ดงันัน้ผูผ้ลิตสื่อ
การสอนจ าเป็นจะตอ้งน าสื่อหรือชดุการสอนไปหาคณุภาพ เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ 

3.5.1 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการ

ด าเนินงานเพื่อให้งานมีความส าเร็จโดยใชเ้วลา ความพยายาม และค่าใช้จ่ายคุ่มค่าที่สุดตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โดยก าหนดเป็นอัตราส่วน หรือรอ้ยละระหว่างปัจจัย
น าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ ์(Ratio between input, process and output)  

ประสิทธิภาพเน้นการด าเนินการที่ถูกต้อง หรือกระท าสิ่งใด ๆ อย่างถูกวิธี 
(Doing the thing right) ค าว่าประสิทธิภาพมักสับสนกับค าว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่ง
เป็นค าที่คลุมเครือ ไม่เน้นปริมาณ และมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเน้นการท าสิ่งที่ถูกที่ควร 
(Doing the right thing) ดงันัน้ สองค านีจ้ึงมกัใชคู้่กนั คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส าหรบัการผลิตสื่อและชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน า
สื่อหรือชุดการสอนไปทดสอบดว้ยกระบวนการสองขัน้ตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพเบือ้งตน้ 
(Try out) และการทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial run) เพื่อหาคณุภาพของสื่อตามขัน้ตอนที่
ก าหนดใน 3 ประเด็น คือ (1) การท าให้ผู ้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ ้น (2) การช่วยให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียน และท าแบบประเมินสดุทา้ยไดดี้ และ (3) การท าใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจ น า
ผลที่ไดม้าปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนที่จะเผยแพรเ่ป็นจ านวนมาก 
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1. การทดสอบประสิทธิภาพเบือ้งตน้ เป็นการน าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึน้
เป็นต้นแบบ (Prototype) แลว้ไปทดสอบประสิทธิภาพใชต้ามขั้นตอนที่ก าหนดไวใ้นระบบ เพื่อ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพชดุสื่อการสอนใหเ้ท่ากบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้และปรบัปรุงจนถึงเกณฑ ์

2. การทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง เป็นการน าสื่อหรือชุดการสอนที่ได้
ทดสอบประสิทธิภาพ ใชแ้ละปรบัปรุงจนไดค้ณุภาพถึงเกณฑแ์ลว้ของแต่ละหน่วย และทกุหน่วยใน
แต่ละวิชา ไปสอนจริงในชัน้เรียนหรือสถานการณ์การเรียนที่แทจ้ริงในช่วงเวลาหนึ่ง อาทิ 1 ภาค
การศึกษาเป็นอย่างน้อย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นครัง้สุดท้ายก่อนน าไปเผยแพร่ และผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก 

การทดสอบประสิทธิภาพทัง้ 2 ขัน้ตอนจะตอ้งผ่านการวิจยัเชิงวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development หรือ R&D) โดยตอ้งด าเนินการวิจัยในขั้นทดสอบประสิทธิภาพ
เบือ้งต้น และอาจทดสอบประสิทธิภาพซ า้ในขั้นทดสอบประสิทธิภาพจริงด้วยก็ได ้เพื่อประกัน
คณุภาพของสถาบนัการศกึษา 

3.5.2 ความจ าเป็นทีต่้องการประสิทธิภาพ 
การทดสอบประสิทธิภาพหรือชุดการสอนมีความจ าเป็นด้วยเหตุผล 3 

ประการ คือ 
1. ส าหรบัหน่วยงานผลิตสื่อหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ

ช่วยประกันคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอนว่าอยู่ในขัน้สูง เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็น
จ านวนมาก หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแลว้ เมื่อผลิตออกมาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่ดี ก็
จะตอ้งผลิตหรือท าขึน้ใหม่เป็นการสิน้เปลืองทัง้เวลา แรงงาน และเงินทอง 

2. ส าหรบัผูใ้ชส้ื่อหรือชุดการสอน สื่อหรือชุดการสอนที่ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยสอนได้ดี ในการสรา้งสภาพการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุ่งหวงั บางครัง้ชุดการสอนตอ้งช่วยครูสอน บางครัง้ตอ้งสอนแทนครู 
(อาทิ ในโรงเรียนครูคนเดียว) ดงันัน้ ก่อนน าสื่อหรือชุดการสอนไปใช ้ครูจึงควรมั่นใจว่าชดุการสอน
นัน้มีประสิทธิภาพในการช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนจรงิ การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดบัขัน้
จะช่วยใหเ้ราไดส้ื่อหรือชดุการสอนที่มีคณุค่าทางการสอนจรงิตามเกณฑท์ี่กหนดไว ้

3. ส าหรบัผูผ้ลิตสื่อหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้
ผูผ้ลิตมั่นใจไดว้่า เนือ้หาสาระที่บรรจุลงในสื่อหรือชุดการสอนมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเขา้ใจ 
อนัจะช่วยใหผู้ผ้ลิตมีความช านาญสงูขึน้ เป็นการประหยดัแรงสมอง แรงงาน เวลา และเงินทองใน
การเตรียมตน้แบบ  
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3.5.3 การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ 
เกณฑ์ (Criterion) เป็นขีดก าหนดที่จะยอมรบัว่าสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดมี

คุณภาพและหรือปริมาณที่จะรบัได้ การตั้งเกณฑ์ต้องตั้งไวค้รัง้แรกครัง้เดียว เพื่อจะปรบัปรุง
คณุภาพใหถ้ึงเกณฑข์ัน้ต ่าที่ตัง้ไว ้จะตัง้เกณฑก์ารทดสอบประสิทธิภาพไวต่้างกนัไม่ได ้เช่น เมื่อมี
การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ตัง้เกณฑไ์ว ้60/60 แบบกลุ่ม ตัง้ไว ้70/70 ส่วนแบบสนามตัง้
ไว ้80/80 ถือว่าเป็นการตัง้เกณฑท์ี่ไม่ถกูตอ้ง 

เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของสื่อหรือชดุการสอนที่จะ
ช่วยใหผู้ ้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นระดับที่ผูผ้ลิตสื่อหรือชุดการสอนจะพึงพอใจ 
หากสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว้ สื่อหรือชุดการสอนนัน้ก็จะมีคุณค่าที่จะ
น าไปสอนนกัเรียน และคุม้แก่การผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 

การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพกระท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1  
= Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) 
ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลพัธ)์ 

1. ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional behavior) คือ ประเมินผล
ต่อเนื่อง ซึ่งประกอบดว้ย พฤติกรรมย่อยของผูเ้รียน เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ที่เกิดจาก
การประกอบกิจกรรมกลุ่ม ไดแ้ก่ การท าโครงงาน การท ารายงานเป็นกลุ่ม และรายบุคคล ไดแ้ก่ 
งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมอื่นใดที่ผูส้อนก าหนดไว ้

2. ประเมินพฤติกรรมสุดท้าย (Terminal behavior) คือ ประเมินผลลพัธ ์
(Product) ของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากการสอบหลงัเรียนและการสอบไล ่ 

ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑท์ี่ผูส้อนคาดหมาย
ว่าผูเ้รียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดใหผ้ลเฉลี่ยของคะแนนการท างาน 
และประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมด ต่อรอ้ยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด นั้นคือ 
E1/E2 เท่ากบั ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

3.5.4 วิธีการค านวณประสิทธิภาพ 
วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพกระท าได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สูตรและการ

ค านวณธรรมดา 
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1. โดยใชส้ตูร กระท าไดโ้ดยใชส้ตูรต่อไปนี ้

สตูรที่ 1 1

x
NE  =  × 100
A



 หรือ 
x

 × 100
A

 

เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
x  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรม หรือ 

งานที่ ท าระหว่ าง เรียนทั้ งที่ เป็ นกิ จกรรม 
ในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียนหรือออนไลน ์

A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติัทกุชิน้รวมกนั 
N  คือ  จ านวนผูเ้รียน 
 

สตูรที่ 2 2

F
NE  =  × 100
B



 หรือ 
F

 × 100
B

 

เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

F  คือ คะแนนรวมของผลลพัธข์องการประเมินหลงั 
เรียน 

B คือ คะแนนเต็มของการประเมินสดุทา้ยของแต่ละ 
หน่วย ประกอบดว้ย ผลการสอบหลงัเรียนและ 
คะแนนจากการประเมินงานสดุทา้ย 

N  คือ  จ านวนผูเ้รียน 
2. โดยใชว้ิธีการค านวณโดยไม่ใชสู้ตร หากจ าสูตรไม่ไดห้รือไม่อยากใช้

สตูร ผูผ้ลิตสื่อหรือชุดการสอน สามารถใชว้ิธีการค านวณธรรมดา ส าหรบั E1 คือ ค่าประสิทธิภาพ
ของงานและแบบฝึกปฏิบติั กระท าโดยการน าคะแนนงานทุกชิน้ของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่
ละคนมารวมกนั แลว้หาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนเป็นรอ้ยละ ส าหรบั E2 คือ ค่าประสิทธิภาพผลลพัธ์
ของการประเมินหลงัเรียนของแต่ละสื่อหรือชุดการสอน กระท าโดยการเอาคะแนนจากการสอบ
หลงัเรียน และคะแนนจากงานสุดทา้ยของนักเรียนทัง้หมดรวมกันหาค่าเฉลี่ย แลว้เทียบส่วนรอ้ย
เพื่อหาค่ารอ้ยละ 
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3.5.5 การตีความผลการค านวณ 
หลังจากค านวณหาค่า E1 และ  E2 ได้แล้ว  ผู้ห าป ระสิท ธิภาพต้อง

ตีความหมายของผลลพัธ ์โดยยดึหลกัการและแนวทางดงันี ้
1. ความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ ให้มีความคลาดเคลื่อนหรือความ

แปรปรวนของผลลพัธไ์ดไ้ม่เกิน .05 หรือรอ้ยละ 5 จากช่วงต ่าไปสงู = ± 2.5 นัน้ ใหผ้ลลพัธข์องค่า 
E1 หรือ E2 ที่ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ ์มีค่าต ่ากว่าเกณฑไ์ม่เกิน 2.5% 

หากคะแนน E1 หรือ E2 ห่างกนัเกิน 5% แสดงว่ากิจกรรมที่นกัเรียนท ากบั
การสอบหลังเรียนไม่สมดุลกัน เช่น ค่า E1 มากกว่า E2 แสดงว่างานที่มอบหมายอาจจะง่ายกว่า
การสอบ หรือหากค่า E2 มากกว่า E1 แสดงว่าการสอบง่ายกว่าหรือไม่สมดลุกบังานที่มอบหมายให้
ท า จ าเป็นที่จะตอ้งปรบัแก ้

หากสื่อหรือชุดการสอนไดร้บัการออกแบบ และพัฒนามีคุณภาพ ค่า E1 
หรือ E2 ที่ค  านวณไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพจะตอ้งใกลเ้คียงกันและห่างไม่เกิน 5% ซึ่งเป็น
ตวัชีท้ี่จะยืนยันว่า นักเรียนไดม้ีการเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่องตามล าดับขัน้หรือไม่ก่อนที่จะมีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมขั้นสุดท้าย หรืออีกนัยหนึ่ง ต้องประกันได้ว่านักเรียนมีความรูจ้ริง ไม่ใช่ท า
กิจกรรมหรือท าขอ้สอบไดเ้พราะการเดา 

3.5.6 ขั้นตอนและการเลือกนักเรียนมาทดสอบประสิทธิภาพ 
1. การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่

ผูส้อน 1 คนทดสอบประสิทธิภาพสื่อ หรือชดุการสอนกบัผูเ้รียน 1-3 คน โดยใชเ้ด็กอ่อน ปานกลาง 
และเก่ง ให้ทดสอบประสิทธิภาพกับเด็กอ่อนเสียก่อน ท าการปรับปรุงแล้วน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพกับเด็กปานกลาง และเก่งตามล าดับ ระหว่างทดสอบใหจ้ับเวลาในการประกอบ
กิจกรรม และสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน จากนัน้น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึง
เกณฑต์อ้งปรบัปรุงเนือ้หาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนใหดี้ขึน้ โดยปกติ
คะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวนีจ้ะไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑม์าก แต่ไม่ตอ้ง
วิตกกงัวลเมื่อปรบัปรุงแลว้จะสงูขึน้มาก 

2. การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่
ผูส้อน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อ หรือชุดการสอนกับผูเ้รียน 6-10 คน (คละผูเ้รียนที่เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน) เด็กอ่อนหา้มทดสอบกับเด็กอ่อนลว้น หรือเก่งลว้น ระหว่างทดสอบใหจ้ับเวลา 
และสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน จากนัน้น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์
ตอ้งปรบัปรุงเนือ้หาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนใหดี้ขึน้ 
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3. การทดสอบประสิ ท ธิภ าพภาคสนาม  (1:100) เป็ นการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผูส้อน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อ หรือชดุการสอนกบันกัเรียนทัง้ชัน้ (ปกติใหใ้ช้
กบัผูเ้รียน 30 คน แต่ในโรงเรียนขนาดเล็กอนุโลมใหใ้ชก้ับนกัเรียน 15 คน ขึน้ไป) ชัน้เรียนที่เลือก
มาทดสอบตอ้งมีนักเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลา และ
สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑต์อ้งปรบัปรุง
เนื ้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึน้  แล้วน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนามซ า้กับนักเรียนต่างกลุ่ม อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2–3 ครัง้ จนได้ค่า
ประสิทธิภาพถึงเกณฑข์ัน้ต ่า 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 ของกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ส าหรบันกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ เป็น 60/60 โดยแบ่งนักเรียนในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน และหาคณุภาพของเครื่องมือ 3 ครัง้ ดงันี ้

1. การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง
จากนกัเรียนเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน 

2. การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง
จากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน และเป็นนกัเรียนที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุม่รายบคุคล 

3. การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ใชน้กัเรียนจ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มรายบุคคลและกลุ่ม
ย่อย 

ตอนที ่4 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

สุรสาล ผาสุข (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถและการคิด
เก่ียวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละผลในด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรใ์นระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรป์ระกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ 5 ขัน้ตอนคือ 
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(1) การท าความเข้าใจสถานการณ์จริง (2) การเชื่อมโยงสถานการณ์จริงไปสู่ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์(3) การหาขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตรจ์ากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(4) การทดสอบและ
ขดัเกลาตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์และ (5) การเชื่อมโยงขอ้สรุปเชิงคณิตศาสตรไ์ปสูส่ถานการณจ์ริง 
โดยกิจกรรมที่ ใช้ในการทดลองเป็นชุดกิจกรรมจ านวน 12 ชุดกิจกรรม แต่ละชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ย แผนการสอนสถานการณ์ปัญหา ประเด็นปัญหาเพิ่มเติม แบบรายงานผลการปฏิบติั
กิจกรรมและเอกสารส าหรบัครู กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 32 คน เมื่อ
ทดลองใชช้ดุกิจกรรมแต่ละชดุกิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่างแลว้ก็จะประเมินความสามารถและการคิด
ในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรจ์ากแบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างท าและ
สังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
สงัเคราะหค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งมาสรา้งตัวแบบที่เป็นฟังก์ชันเชิงเสน้และเอกซโ์พเนเชียลได ้คิดหา
ข้อสรุปจากตัวแบบในรูปของฟังก์ชันและทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบได้ แต่การคิด
เชื่อมโยงขอ้สรุปเก่ียวกับคณิตศาสตรไ์ปสู่สถานการณ์จริงยังท าไดไ้ม่ดีนัก ส่วนเจตคติที่มีต่อวิชา
คณิตศาสตรห์ลงัจากการทดลองใชก้ิจกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรอ์ยู่ในเกณฑดี์ 

พรพิศ  ศรีชาค า (2548) ได้ท าการวิจัย เรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ ใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสรา้งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา การศึกษา
ความสามารถในการใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา และเปรียบเทียบเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  
32 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบดว้ย กิจกรรมปูพืน้ฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลการใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ผลการวิจัยปรากฏว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีความสามารถในการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการ
แกปั้ญหา ที่ระดบันยัส าคญั .01 และมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรห์ลงัเรียนดีกว่าก่อนเรียน ที่ระดบั
นยัส าคญั .01 

เบญจมินทร ์อรญัเพิ่ม (2548) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สรา้งชุดการ
สอนเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส  าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และเพื่อศึกษา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 
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บทเรียนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรูส้  าหรับครู  และ
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์ผลการวิจัยปรากฏว่า 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการเรียนเรื่องแบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์ี่ระดบั
นยัส าคญั .01 

เทพสุดา เกตุทอง (2551) ไดท้ าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการของแบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์ี่มี ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์พรอ้มทั้ง
ศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสต ร์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์กบันักเรียนกุล่มควบคมุที่
ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรส์งูกว่านกัเรียน
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่ ระดับ .05  ในด้านพัฒนาการ เมื่อเปรียบเทียบ
พฒันาการระหว่างนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุพบว่า รอ้ยละของพฒันาการของค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละการให้เหตุผลทางคณิตศาสตรข์องกลุ่ม
ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ศิรชัชรินทร ์ยศสวรินทร ์(2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัพีชคณิต ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อสรา้ง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัพีชคณิต ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 แลว้ศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการใช้
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพีชคณิตของนักเรียนที่เรียน
ดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่ อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับพีชคณิต มีความสามารถในการใช้ตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพีชคณิตผ่านเกณฑม์ีจ านวนมากกว่า
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ที่ระดบันยัส าคญั .01  
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กุลนิดา ปลืม้ปิติวิริยะเวช (2559) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนตามแนวคิดการสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรแ์ละแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรูเ้พื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาและการใชต้ัวแทนทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ (1) เพื่อพฒันากระบวนการเรียน
การสอนตามแนวคิดการสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรแ์ละแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้และ 
(2) เพื่ อศึกษาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรแ์ละแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแกปั้ญหาและการใชต้ัวแทนทางคณิตศาสตรห์ลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
และศึกษาพัฒนาการความสามารถในการแกปั้ญหาและการใชต้วัแทนทางคณิตศาสตรข์องกลุ่ม
ทดลอง ผลการวิจยัพบว่า  

1. กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
และแนวคิดการเสรมิต่อการเรียนรู ้มีหลกัการส าคญั 5 หลกัการ คือ  

1.1 หลกัการใชปั้ญหาเสมือนโลกแห่งความจรงิและการเขา้ใจปัญหา  
1.2 หลักการก าหนดเป้าหมายและการแปลงจากสถานการณ์ในโลกแห่ง

ความจรงิ (Real world) ไปยงัโลกแห่งความคิด (Conceptual world)  
1.3 หลกัการด าเนินการตามแบบจ าลองคณิตศาสตร ์ 
1.4 หลกัการทบทวนความคิด  
1.5 หลักการประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย  

(1) การน าเสนอปัญหาเพื่อสรา้งความสนใจ (2) การก าหนดเป้าหมายและการสรา้งแบบจ าลอง 
(3) การด าเนินการแก้ปัญหาและอ้างอิงผลลัพธ์สู่บริบทในโลกแห่งความจริง (4) การประเมิน
แบบจ าลองและการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง และ (5) การขยายความคิดสู่
สถานการณใ์หม่ 

2. คณุภาพของกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึน้ พบว่า (1) นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการใช้ตัวแทนทาง
คณิตศาสตรห์ลงัเรียน สงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ (3) นกัเรียน
กลุ่มทดลองมีพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาและการใชต้ัวแทนทางคณิตศาสตรใ์น
ทิศทางที่ดีขึน้ 
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4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
บลมั (Blum, 2011) ไดน้ าเสนอผลการวิจยัซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของโครงการวิจยัที่มีชื่อว่า  

Didactical intervention modes for mathematics teaching oriented toward self-regulation 
and directed by task หรือ DISUM ซึ่งสนบัสนนุโดยมลูนิธิการวิจยัของประเทศเยอรมนันีเป็นการ
วิจัยที่ศึกษาและพัฒนาการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง กลุ่มตัวอย่าง
เป็นครูในระดบัมธัยมศกึษาและนกัเรียนในระดบัเกรด 8-10 ซึ่งแบ่งการวิจยัออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ของนกัเรียนโดยละเอียด เพื่ออธิบายว่าความสามารถหรือพฤติกรรมการแกปั้ญหาของนกัเรียนเป็น
อย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง พบว่า การแก้ ปัญหาที่ เป็น
สถานการณ์ในชีวิตจริงเป็นเรื่องที่ยากส าหรบันักเรียนหลายๆ คน จากการเก็บขอ้มูลวิธีในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนจะเห็นไดช้ดัว่า นกัเรียนหลายคนยงัมีความสบัสนในการตีความปัญหาและ
การค านวณ ซึ่งไม่ไดเ้กิดเฉพาะกบันกัเรียนที่เรียนอ่อน แต่กบันกัเรียนที่เก่งก็เช่นกนั เพราะถึงแมว้่า
นกัเรียนที่เก่งจะรูจ้กัและเลือกใชท้ฤษฎีต่าง ๆ มาช่วยในการค านวณ เช่น ทฤษฎีพีทาโกรสั แต่ก็ยงั
ลืมการตรวจสอบค าตอบ และลืมใสห่น่วยการวดั หรือใสห่น่วยการวดัแต่ไม่ถกูตอ้ง  

ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ของนักเรียนผ่านการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งเป็นกระบวนการแกปั้ญหาที่มีลกัษณะเป็น
วงจรของ บลัม และไลซ ์(Blum and Leiss. 2007) ประกอบไปดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) จ าลอง
สถานการณ์ (Constructing) (2) ท าปัญหาให้ง่ายขึน้ (Simplifying/Structuring) (3) คิดให้เป็น
คณิตศาสตร ์(Mathematising) (4) ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (Working mathematically)  
(5) แป ลค วาม หม าย ( Interpreting) (6) ต รวจส อบ ค วาม เห ม าะสม  (Validating) แล ะ 
 (7) การน าเสนอ (Exposing) ผลการทดลอง พบว่า มีความยุ่งยากเกิดขึน้เมื่อนักเรียนแกปั้ญหา
ตามขัน้ตอนของวงจรดงักลา่ว ในขัน้ตอนที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การจ าลองสถานการณ์ พบว่า มีนักเรียนจ าลองสถานการณ์ได้
ไม่ถูกตอ้ง เนื่องจากนักเรียนเลือกที่จะจ าลองสถานการณจ์ากประสบการณค์วามรูท้ี่คุน้เคย หรือ
เคยเจอมาก่อน โดยละทิง้หรือไม่ใหค้วามส าคญักบับรบิทที่ส  าคญัของปัญหา 

ขัน้ตอนที่ 2 การท าปัญหาใหง้่ายขึน้ พบว่า นกัเรียนไม่สามารถแปลงปัญหาที่
พบใหอ้ยู่ในรูปที่ง่ายขึน้ได ้เนื่องจากขอ้มูลที่ไดจ้ากปัญหาไม่เพียงพอต่อการสรา้งขอ้สมมติฐาน 
หรือนกัเรียนไม่คุน้เคยกบัขอ้มลูที่พบในปัญหา 
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ขั้นตอนที่ 3 การคิดให้เป็นคณิตศาสตร ์พบว่า นักเรียนหลงลืมน าขอ้มูลที่
ส  าคญับางสว่นมาใชใ้นการก าหนดเป็นตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

ขัน้ตอนที่ 4 การด าเนินการทางคณิตศาสตร ์พบว่า มีความผิดพลาดเกิดขึน้
ในการค านวณบา้งเล็กนอ้ย 

ขั้นตอนที่ 5 การแปลความหมาย พบว่า นักเรียนหลงลืมความหมายของ
ค าตอบที่ไดม้าจากการค านวณในขัน้ตอนที่ 4 ว่าเป็นค าตอบของสิ่งใดหรือสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา
ใหค้ าตอบคืออะไร 

ขัน้ตอนที่ 6 การตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า นกัเรียนไม่มีการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของค าตอบที่ได้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ เห็นได้ชัดจากการที่นักเรียนด่วนสรุป
ค าตอบและน าเสนอค าตอบในทนัทีที่ไดค้  าตอบ 

ส่วนที่ 3 เป็นการศึกษาการสอนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นหอ้งเรียน
ของครู พบว่า ครูมีบทบาทและมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์เห็นได้
จากความแตกต่างที่เกิดขึน้ชัดเจนระหว่างหอ้งเรียนที่เปิดโอกาสใหน้ักเรียนคิดแก้ปัญหาอย่าง
อิสระ โดยครูเป็นผูค้อยดแูลและใหก้ารสนบัสนุนอย่างใกลช้ิด กบัหอ้งเรียนที่ปลอ่ยใหน้กัเรียนเรียน
คิดแกปั้ญหาตามล าพงัโดยครูไม่ใหก้ารสนบัสนุนใด ๆ เพียงแต่นั่งสงัเกตการณอ์ยู่ห่าง ๆ ปฏิกิริยา
ของครูผู้สอนจึงมีความส าคัญมากต่อการเรียนรูก้ารสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนักเรียน  
ซึ่งสามารถสรุปบทบาทของครูไดด้งันี ้(1) การใหน้กัเรียนไดร้บัความรูท้างคณิตศาสตรอ์ย่างเต็มที่
และการสรา้งความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรียน (2) การสง่เสรมิ ใหแ้รง
เสริม หรือกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด และสนบัสนนุใหน้กัเรียนคิดอย่างอิสระ (3) ครูตอ้งมีความยืดหยุ่น
ต่อวิธีในการแกปั้ญหาของนกัเรียน ตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถคิดแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย 
เข้าใจความแตกต่างของนักเรียนในการเรียนรู้ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในด้านเวลา และการ
ประเมินผล 

สว่นที่ 4 เป็นการสรุปแนวคิดเก่ียวกบัการสอนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ที่ไดจ้ากผลการวิจยัในสว่นที่ 2 และ 3 ใหข้อ้สรุปที่เชื่อถือได ้4 ประการ ดงัต่อไปนี ้

1. คุณภาพของการสอนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรพ์ิจารณาจากการ
ตระหนกัถึงความสมดลุระหว่างการใหน้กัเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเองและการใหค้ าแนะน าจากครูผูส้อน
ตามความเหมาะสม รวมถึงความยืดหยุ่นในการจดัการเรียนการสอนของครู 



  78 

2. การใชบ้รบิทหรือหวัขอ้ที่หลากหลาย การเพิ่มความสามารถและการคิดให้
มีหลายระดบั ช่วยใหก้ารประเมินผลมีประสิทธิภาพ และการสอนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
สมัฤทธิ์ผล 

3. ครูควรจะใหก้ารสนบัสนุนแนวคิดของนกัเรียนที่น าไปสู่การก าหนดตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร ์และกระตุน้ใหน้กัเรียนเลือกใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 

4. ครูควรส่งเสริมกลยุทธ์การแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหก้ับนักเรียนส าหรบัการท า
ภาระงานเก่ียวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์และกระตุน้การรูคิ้ดของนักเรียนดว้ยกิจกรรมการใช้
กระบวนการคิดที่หลากหลาย ภายใตส้ถานะการณท์ี่มีบรบิทคลา้ยคลงึกนัหรือแตกต่างกนั  

ชูไคโลว์ และคณะ (Schukajlow, et al, 2012) ได้ท าการศึกษานักเรียนเกรด 9 
จ านวน 224 คน เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ 3 ด้านคือ ด้านความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตร ์ด้านการเห็นคุณค่าและความสนใจในคณิตศาสตร ์และด้านความเชื่อที่มี ต่อ
ความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร ์เมื่อนกัเรียนท าการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร ์3 ประเภท ไดแ้ก่ ปัญหาภายในคณิตศาสตร ์(Intra-mathematics problems) โจทย์
คณิตศาสตร์ (Word problems) และปัญหาแบบจ าลอง (Modeling problems)  โดยมีการ
ประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน ในเนือ้หาสาระเรื่องทฤษฎีพีทาโกรสัและฟังกช์นัเชิงเสน้  เพื่อ
ตอบค าถามการวิจยั 3 ขอ้ คือ (1) คณุลกัษณะทัง้ 3 ดา้นดงักล่าวจะมีความแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบั
ประเภทของปัญหาหรือไม่  (2) วิธีการสอนการแก้ปัญหาแบบจ าลองในห้องเรียนมีผลต่อ
คุณลักษณะทัง้ 3 ดา้นหรือไม่ และ (3) วิธีการสอนการแก้ปัญหาแบบจ าลองที่แตกต่างกันส่งผล
กระทบต่อคณุลกัษณะทัง้ 3 ดา้นแตกต่างกนัหรือไม่  ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า คณุลกัษณะทัง้ 
3 ดา้นของนักเรียนไม่มีความแตกต่างกัน ในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรท์ั้ง 3 ประเภท แต่วิธีการ
สอนของครูส่งผลกระทบโดยตรงต่อบางคุณลักษณะ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง 

กรุง และชูไคโลว ์(Krug; & Schukajlow, 2013) ไดท้ าการศึกษานักเรียนเกรด 9-10 
จ านวน 192 คน เก่ียวกับความสนในของนักเรียนที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ระหว่าง
การแกปั้ญหาที่มีการเชื่อมโยงกบัชีวิตจรงิและปัญหาที่ไม่เชื่อมโยงกบัชีวิตจรงิ เพื่อตอบค าถามการ
วิจยั 2 ขอ้คือ (1) ความสนใจต่อการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ โดย
เปรียบเทียบระหว่างปัญหาภายในคณิตศาสตร ์( Intra-mathematics problems) และปัญหา
แบบจ าลอง (Modeling problems) และ (2) กระบวนการแกปั้ญหามีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อ
ความสนใจที่มีต่อการแกปั้ญหาของนกัเรียนหรือไม่ ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียนมีความ
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สนใจต่อการปัญหาที่มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงแตกต่างจากการแก้ปัญหาที่ไม่เชื่อมโยงกับชีวิต
จรงิ และความสนใจต่อการแกปั้ญหาทกุประเภทจะลดลงหลงัจากกระบวนการแกปั้ญหาเสรจ็สิน้ 

ชไูคโลว ์โควเ์ตอร ์และบลมั (Schukajlow; Kolter; & Blum, 2015)   ไดป้รบัวงจรการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรจ์าก 7 ขั้นตอน (Blum, 2011) ให้กระชับขึน้เป็น  4 ขั้นตอน และ
เรียกว่า “Solution Plan” แลว้น ามาทดลองสอนนักเรียนเกรด 9 จ านวน 91 คน เพื่อศึกษาผลของ
การใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรต์ามวงจรนีโ้ดยละเอียดทกุขัน้ตอน 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 18 วงจรการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องบลมั 

 

ภาพประกอบ 19 Solution Plan 
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ผลการทดลองพบว่า (1) คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม  ซึ่งเป็นคะแนนที่อธิบายถึงความสามารถดา้นการวางแผน การฝึกซอ้ม การคิด และการ
จัดการของนักเรียนในขณะที่ท าการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง   
(2) วงจรการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์4 ขัน้ตอนที่พฒันาขึน้มานี ้ช่วยพฒันาความสามารถใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน และนักเรียนที่ใชว้งจรนีใ้นการแก้ปัญหาเก่ียวกับทฤษฎี 
พีทาโกรสัไดผ้ลดีกว่านกัเรียนคนอ่ืน ๆ 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้” ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู 

1.1 การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
1.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
1.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือ 
1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1.5 การวิเคราะหข์อ้มลู 

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ส าหรับนักเรียน 

2.1 การก าหนดกลุม่ทดลองน ารอ่ง 
2.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
2.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือ 
2.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียน 

3.1 การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
3.3 การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.4 การวิเคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมติฐาน 

โดยการด าเนินการทัง้ 3 ระยะ ดงักลา่ว สามารถแสดงความสมัพนัธแ์ละรายละเอียดของ
ขัน้ตอนการวิจยั ดงัภาพประกอบ 20 
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           ระยะ                                                                     การด าเนินงาน 
 

 

 

ภาพประกอบ 20 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่ เกี่ ยวข้อ งกับการส ร้างตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู 

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู มีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการสรา้ง 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู ประกอบดว้ย 
1.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562  

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 36 คน (โรงเรียนละ 18 คน) โดยเลือกแบบเจาะจง 

1.1.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตรท์ี่มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 6 คน (โรงเรียนละ 3 คน)  
โดยเลือกแบบเจาะจง  

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอน

ที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนกัเรียนและครู โดย
ดดัแปลงมาจากกรอบแนวคิดของ ธัชพล พลรตัน ์(2561, น. 78-81) ดงันี ้

1.2.1 จุดมุ่งหมายของการศึกษาสภาพการเรียนการสอน 
  การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่ เ ก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู  มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูของนกัเรียนและครูที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง  
ที่สามารถน ามาสรา้งและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิได ้

1.2.2 ขอบเขตของการศึกษาสภาพการเรียนการสอน 
สภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ

แก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู ที่ศึกษาในงานวิจัยนีม้ี 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเชื่อที่
เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนและครู 
(2) ความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงของนกัเรียน และ (3) สภาพการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาของครู 
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ในการศึกษาความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนและครู ผู้วิจัยจะพิจารณา (1) ความเชื่อที่ เก่ียวกับ
คณิตศาสตร ์(2) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และ (3) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร  ์ในขณะที่ การศึกษาความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน ผู้วิจัยจะพิจารณา (1) การท าความเข้าใจปัญหา  
(2) การค้นคว้าข้อมูลเพื่ อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ (3) การใช้คณิตศาสตร์ และ  
(4) การอธิบายค าตอบ ส าหรบัการศกึษาสภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่าน
การแกปั้ญหาของครู ผูว้ิจยัจะพิจารณา (1) ดา้นหลกัสตูร (2) ดา้นผูส้อน และ (3) ดา้นผูเ้รียน 

1.2.3 แนวทางของการศึกษาสภาพการเรียนการสอน 
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า สภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนกัเรียนและครู ที่ศึกษาในงานวิจยันีม้ี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรียนและครู (2) ความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงของนักเรียน และ (3) สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาของครู  ผูว้ิจยัท าหนา้ที่เป็นผูส้  ารวจและ
เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  โดยใชก้ารสอบถาม การทดสอบ และการสมัภาษณ ์

1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือส าหรบัการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู ประกอบดว้ย (1) เครื่องมือที่ใชใ้น
การส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากนกัเรียน และ (2) เครื่องมือที่ใชใ้นการส ารวจและ
เก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากครู มีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจาก
นักเรียน 

1) แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันักเรียน เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหาของ รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์ (Janjaruporn, 2005, pp. 128-
130) เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร ์และใช้เป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป โดยแบบสอบถามความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรับนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
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(1) ความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตร ์(2) ความเชื่อที่เก่ียวกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ (3) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท์ี่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบสอบถามนี ้มี
ทัง้หมด 30 ขอ้ แบ่งเป็นดา้นละ 10 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
4 ระดับ ซึ่งแต่ละขอ้ สามารถเลือกแสดงความเชื่อได ้4 ลกัษณะ คือ มากที่สุด มาก นอ้ย และไม่
เชื่อเลย  

โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ถา้ความเชื่อ
นั้นเป็นความเชื่อทางบวก และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ  
ถา้ความเชื่อนัน้เป็นความเชื่อทางลบ ส าหรบัเกณฑก์ารแปลผลดัดแปลงมาจาก สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555ก: 193) โดยก าหนดคะแนนความเชื่อ ดงันี ้

ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3.50–4.00 เป็นระดบัมากท่ีสดุ 
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2.50–3.49 เป็นระดบัมาก 
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.50–2.49 เป็นระดบันอ้ย 
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.00–1.49 เป็นระดบันอ้ยที่สดุ หรือไม่เชื่อเลย 

2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียน  
เป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้จ านวน 1 ขอ้ และใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรจ์ากเนือ้หา 
ในรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตรท์ี่ไม่เกินชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบบทดสอบนีจ้ะเปิดโอกาสให้
นักเรียนเขียนอธิบายวิธีท าหรือแนวคิดในการหาค าตอบไดอ้ย่างอิสระ เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียน โดยตรวจสอบพฤติกรรม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) การท าความเข้าใจปัญหา  (2) การค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์ 
(3) การใชค้ณิตศาสตร ์และ (4) การอธิบายค าตอบ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความเชื่ อที่ เก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันักเรียน ที่มีขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียน ที่มีขอ้ค าถามจ านวน  
3 ขอ้ แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อแกไ้ข
ตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแลว้ จึงน าแบบสอบถามและแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้
ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence หรือ IOC) ตัง้แต่ 
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0.5 ขึน้ไป และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามและ
แบบทดสอบตามที่ก าหนด 

1.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู 
1) แบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัครู เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามความเชื่อ
ที่เก่ียวขอ้งกับการแกปั้ญหาของ รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ ์(Janjaruporn, 2005, pp.128-130) เพื่อให้
ได้รับข้อมูลความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และใช้เป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป โดยแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัครู แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่
เก่ียวกับคณิตศาสตร ์(2) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร ์และ (3) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ์
ที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์แบบสอบถามนีม้ีทั้งหมด 30 ขอ้ 
แบ่งเป็นดา้นละ 10 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั ซึ่งแต่
ละขอ้ สามารถเลือกแสดงความเชื่อได ้4 ลกัษณะ คือ มากที่สดุ มาก นอ้ย และไม่เชื่อเลย 

โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ถา้ความเชื่อ
นั้นเป็นความเชื่อทางบวก และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ  
ถา้ความเชื่อนัน้เป็นความเชื่อทางลบ ส าหรบัเกณฑก์ารแปลผลดัดแปลงมาจาก สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555ก: 193) โดยก าหนดคะแนนความเชื่อ ดงันี ้

ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3.50–4.00 เป็นระดบัมากท่ีสดุ 
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2.50–3.49 เป็นระดบัมาก 
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.50–2.49 เป็นระดบันอ้ย 
ถา้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.00–1.49 เป็นระดบันอ้ยที่สดุ หรือไม่เชื่อเลย 

2) แบบสมัภาษณส์ภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการ
แกปั้ญหาส าหรบัครู เป็นแบบสมัภาษณ์ที่ผูว้ิจัยน าเอาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านการแก้ปัญหาของ อัมพร ม้าคนอง (2559) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) (2555) และทรงชัย อักษรคิด (2555) มาเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็น
หรือขอ้มูลของค าถามในแบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับสภาพและปัญหาของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั และเป็นแนวทางใน
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การน าขอ้มลูไปวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป โดยแบบ
สมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นหลกัสูตร (2) ดา้นผูส้อน และ (3) ดา้นผูเ้รียน แบบ
สมัภาษณ์นีม้ีจ  านวน 30 ขอ้ ซึ่งประเด็นการสมัภาษณ์เปิดโอกาสใหค้รูแสดงแนวคิดในการตอบ
ค าถามอย่างอิสระ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความเชื่ อที่ เก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัครู ที่มีขอ้ค าถาม 36 ขอ้ และแบบสมัภาษณ์
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาส าหรบัครู ที่มีขอ้ค าถาม  
36 ขอ้ แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อแกไ้ข
ตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว จึงน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนอต่อ
ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence 
หรือ IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ด้
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณต์ามที่ก าหนด 

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์

เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ดงันี ้ 

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน 
1) น าแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียน ไปเก็บขอ้มลูกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย 
2) น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงส าหรบันกัเรียน

ไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย  
1.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู 

1) น าแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัครู ไปเก็บขอ้มลูจากครูที่เป็นกลุม่เปา้หมาย 

2) สมัภาษณค์รูที่เป็นกลุม่เป้าหมายโดยใชแ้บบสมัภาษณส์ภาพการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแก้ปัญหาส าหรับครู ในการสัมภาษณ์จะบันทึกการ
สมัภาษณโ์ดยการบนัทกึเสียงและการจดบนัทึก 
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1.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์

เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนกัเรียนและครู ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจ
และเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากนกัเรียนและครู ดงันี ้

1.5.1 การวิเคราะหข์้อมูลภาคสนามจากนักเรียน   
1) น าแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์          

เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียน มาวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงส าหรบันกัเรียน
มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

1.5.2 การวิเคราะหข์้อมูลภาคสนามจากครู 
1) น าแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัครู มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) น าผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาส าหรบัครู มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการส ร้างตั วแบบ เชิ งคณิ ตศาสตร์เพ่ื อแก้ ปัญหาในชี วิตจ ริง 
ส าหรับนักเรียน 

ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียน  
มีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

2.1 การก าหนดกลุ่มทดลองน าร่อง  
กลุม่เปา้หมายส าหรบัทดลองน าร่องของการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริงส าหรับนักเรียน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 21 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง และใช้เวลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ ท าการพิจารณาคะแนนดิบของนักเรียน  
ในรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แลว้แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม 
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ตามระดับคะแนน คือ กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต ่า  โดยแบ่ง
นักเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ และทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 3 ครัง้ ดงันี ้ 

2.1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและ 
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง
จากนกัเรียนเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน 

2.1.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่ อตรวจสอบความเป็นปรนัยและ 
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง
จากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน และเป็นนกัเรียนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุม่รายบคุคล 

2.1.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและ 
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ใชน้กัเรียนจ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มรายบุคคลและกลุ่ม
ย่อย  

2.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ส าหรบั
นักเรียน โดยดัดแปลงมาจากกรอบแนวคิดของ รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์ (Janjaruporn, 2005) และ
สรุสาล ผาสขุ (2546) และใชผ้ลที่ไดจ้ากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู ดงันี ้

2.2.1 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียน มีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ในดา้นต่างๆ ดังนี ้
 (1) การท าความเข้าใจปัญหา (2) การค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์  
(3) การใชค้ณิตศาสตร ์และ (4) การอธิบายค าตอบ 
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2.2.2 ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 6 แผน ซึ่งแผนการจดัการเรียนรูแ้ต่ละแผน ประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการ
เรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้

ในกิจกรรมการเรียนการสอนนี ้  นัก เรียนจะได้เรียน รู้การสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ซึ่งดัดแปลงมาจากกระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิด
ของโพลยา กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ และการสรา้งตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของชูไคโลว์ โคลเตอร์ และบลัม โดยการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรน์ี ้จะประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) ท าความเขา้ใจปัญหา (2) คน้ควา้ขอ้มูล
เพื่ อห าความสัมพั น ธ์ เชิ งค ณิ ตศาสตร์  (3) ใช้ค ณิ ตศาสตร์ และ  (4) อ ธิบ ายค าตอบ 
ดงัภาพประกอบ 21 

 

ภาพประกอบ 21 กระบวนการของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

จากภาพประกอบ 21 สามารถอธิบายไดด้ังนี ้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาในชีวิตจริง  นักเรียนจะต้องเริ่มท าความเขา้ใจกับสถานการณ์ ปัญหาก่อน หลังจากนั้น
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เพื่อระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาค าตอบ และขอ้มูลหรือเงื่อนไขใน
ปัญหา แล้วพิจารณาต่อว่าข้อมูลหรือเงื่อนไขที่มีอยู่นั้น เพียงพอต่อการหาความสัมพันธ ์
เชิงคณิตศาสตรห์รือไม่ หากยงัไม่เพียงพอนักเรียนตอ้งศึกษาหรือคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูล
ภายนอกที่เก่ียวข้อง จนกระทั่งสามารถหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตรแ์ละน ามาสรา้งเป็น 
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ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจริงนัน้ (ปรบัปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร)์ แล้วด าเนินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์โดยใช้ความรู้และกระบวน 
การทางคณิตศาสตร ์จนกระทั่งสามารถหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด ้หลงัจากนัน้ท า
การตรวจสอบและสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์่อนน าไปเปรียบเทียบกับขอ้มูลจริง 
แลว้แปลความหมายออกมาเป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง สุดทา้ยน าค าตอบที่ไดไ้ปบรรยาย
หรืออธิบายค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงินัน้ 

นอกจากเรียนรูก้ารสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ลว้ นักเรียนยังจะได้ฝึกฝน
และมีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยตนเอง ไดม้ีส่วนร่วมในการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
และไดฝึ้กใชอุ้ปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พบเห็นไดใ้นชีวิตจริงเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู ้และการสืบค้นข้อมูล โดยนักเรียนต้องลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบดว้ยนักเรียน 4 คน แบบคละความสามารถ กล่าวคือ มีนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต ่า 1 คน โดยนักเรียนแต่ละคนตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบในการ
แกปั้ญหาของกลุ่ม น าเสนอผลการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงทัง้ของ
ตนเองและของกลุ่ม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิรว่มกนัในชัน้เรียน 

2.2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถ 

ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรับนักเรียน  ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน โดยแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1-2 ใชเ้วลาแผนละ 90 นาที 
(1 คาบ) แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3-6 ใชเ้วลาแผนละ 180 นาที (2 คาบ) โดยผูว้ิจัยท าหนา้ที่เป็น
ครูผู้สอน และเพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียน ที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยั
สรา้งขึน้ ผูว้ิจยัแบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

ช่วงที่ 1 คาบเรียน 1–4 
ช่วงที่ 2 คาบเรียน 5–10 
ช่วงที่ 3 คาบเรียน 11–16 

โดยแต่ละช่วงมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ส าหรบันกัเรียน 

ช่วงที ่ คาบเรียน รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน 
1 1 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนที่ 1 (แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1) เริ่มตน้ดว้ย

การแนะน ากระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
จากนั้นใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละมีประสบการณใ์นการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิผ่านกิจกรรมเรื่อง “Hot Promotion” ซึ่งปัญหาในกิจกรรมนี ้
จะไม่ซับซ้อนและไม่จ าเป็นต้องค้นคว้าข้อมูล/เงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู ้
ภายนอก เพื่อเน้นไปที่การฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความช านาญและคุ้นเคยกับ
กระบวนการ/ขั้นตอนทั้งหมดของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา  
ในชีวิตจริง โดยนักเรียนจะต้องท ากิจกรรมร่วมกันและลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ระดมความคิด และช่วยเหลือกัน
แกปั้ญหา    

2 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนท่ี 2 (แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2) ยงัคงเนน้ไปท่ี
การฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนเกิดความช านาญและคุ้นเคยกับกระบวนการ/ขั้นตอน
ทัง้หมดของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ผ่านกิจกรรม
เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ซึ่งปัญหาในกิจกรรมนีจ้ะมีความซบัซอ้นมากกว่าปัญหา
ในคาบเรียนที่ 1 และเริ่มมีการฝึกใหน้กัเรียนคน้ควา้ขอ้มลู/เงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู ้ภายนอก (เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หนังสือ หรือใบความรู้)  
โดยนกัเรียนจะตอ้งท ากิจกรรมรว่มกนั และลงมือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม ครูเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็น ระดมความคิด และช่วยเหลือกนัแกปั้ญหา 

3-4 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนที่  3-4 เป็นกิจกรรมที่ ให้นักเรียนลงมือ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ก าหนดเป็นรายบุคคล (การทดสอบย่อยครัง้ที่  1) โดยใช้
แบบทดสอบเรื่อง “รถพลังงานไฟฟ้า” เพื่อเป็นการตรวจสอบความสามารถในการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียนแต่ละคน 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ช่วงที ่ คาบเรียน รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน 
2 5-6 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนที่  5-6 (แผนการจัดการเรียนรู ้ที่  3)  

เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะไดเ้รียนรูแ้ละมีประสบการณม์ากขึน้ในการสรา้งใชต้ัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ โดยกิจกรรมจะถกูแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 “การศกึษาคือการลงทนุ” (กิจกรรมในคาบเรียนที่ 5) เป็นกิจกรรม
ที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนศึกษาความรูด้ว้ยตนเองจากสื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทศัน ์อินเทอรเ์น็ต 
ใบความรูต้่าง ๆ แลว้ร่วมกันอภิปรายความรูแ้ละน าเสนอผลงานของกลุ่มที่หนา้ชั้น
เรียน 
 ตอนที่ 2 “การประกอบอาชีพที่คุม้ค่ากับการลงทุน” (กิจกรรมในคาบเรียน 
ที่ 6) เป็นกิจกรรมที่น านกัเรียนเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งปัญหาในกิจกรรมนีจ้ะมีความซบัซอ้นมากกว่าในช่วงแรก 
และมีขอ้มลู/เงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมมากขึน้จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกประกอบ
กับผลการอภิปรายความรูท้ี่ไดม้าจากการท ากิจกรรมตอนที่ 1 นักเรียนจะตอ้งท า
กิจกรรมร่วมกันและลงมือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรียนแสดงความ
คิดเห็น ระดมความคิด และช่วยเหลือกนัแกปั้ญหา 

7-8 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนที่  7-8 (แผนการจัดการเรียนรู ้ที่  4)  
เป็นกิจกรรมที่นกัเรียนจะไดเ้รียนรูแ้ละมีประสบการณม์ากขึน้ในการสรา้งใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ โดยกิจกรรมจะถกูแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่  1 “รณรงค์ท าหมันแมวจรจัด” (กิจกรรมในคาบเรียนที่  7) เป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาความรูด้้วยตนเองจากส่ือต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน ์
อินเทอรเ์น็ต ใบความรูต้่าง ๆ แลว้ร่วมกันอภิปรายความรูแ้ละน าเสนอผลงานของ
กลุ่มที่หนา้ชัน้เรียน 
 ตอนที่ 2 “การเพิ่มขึน้ของประชากรแมว” (กิจกรรมในคาบเรียน ที่ 8) เป็น
กิจกรรมที่น านักเรียนเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งปัญหาในกิจกรรมนีจ้ะมีความซบัซอ้นมากกว่าในช่วงแรก และมี
ขอ้มลู/เงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมมากขึน้จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกประกอบกบัผล
การอภิปรายความรูท้ี่ไดม้าจากการท ากิจกรรมตอนที่ 1 นกัเรียนจะตอ้งท ากิจกรรม
ร่วมกันและลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
ระดมความคิด และช่วยเหลือกนัแกปั้ญหา 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ช่วงที ่ คาบเรียน รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน 
2 9-10 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนที่  9-10 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนลงมือ

แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ก าหนดเป็นรายบุคคล (การทดสอบย่อยครัง้ที่  2) โดยใช้
แบบทดสอบเรื่อง “อาชีพในฝันของเด็กไทย” เพื่อเป็นการตรวจสอบความสามารถ 
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียนแต่ละคน 

3 11-12 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนที่ 11-12 (แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  5) เป็น
กิจกรรมที่นักเรียนจะไดเ้รียนรูแ้ละมีประสบการณ์มากขึน้ในการสรา้งใช้ตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ โดยกิจกรรมจะถกูแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 “นมช็อกโกแลตแบบไหนอร่อยถูกใจมากที่สดุ” (กิจกรรมในคาบ
เรียนที่ 11) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือท าการทดลองเพื่อ
คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดประสบการณ์ตรงในการแกปั้ญหาและส่งเสริม
การศกึษาคน้ควา้แทนการจดจ าจากต ารา 
 ตอนที่ 2 “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนมช็อกโกแลต” (กิจกรรมในคาบ
เรียน ที่ 12) เป็นกิจกรรมที่น านกัเรียนเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหาในชวีิตจรงิดว้ยการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งปัญหาในกิจกรรมนีจ้ะมีความซับซอ้นมากกว่า
ในช่วงที่สอง และมีข้อมูล/เงื่อนไขที่ต้องคน้คว้าเพิ่มเติมมากขึน้จากแหล่งเรียนรู ้
ภายนอกประกอบกับผลการอภิปรายความรูท้ี่ไดม้าจากการท ากิจกรรมตอนที่ 1 
นักเรียนจะตอ้งท ากิจกรรมร่วมกันและลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ครูเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็น ระดมความคิด และช่วยเหลือกนัแกปั้ญหา 

13-14 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนที่ 13-14 (แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  6) เป็น
กิจกรรมที่นักเรียนจะไดเ้รียนรูแ้ละมีประสบการณ์มากขึน้ในการสรา้งใช้ตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ โดยกิจกรรมจะถกูแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่  1 “การทดสอบก าลังไฟ (วัตต์) ของหลอดไฟแต่ละประเภท ” 
(กิจกรรมในคาบเรียนที่ 13) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบัติหรือท า
การทดลองเพื่อคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดประสบการณต์รงในการแกปั้ญหา
และส่งเสรมิการศกึษาคน้ควา้แทนการจดจ าจากต ารา 
 ตอนที่ 2 “เปรียบเทียบคุณสมบตัิของหลอดไฟแต่ละประเภท” (กิจกรรมใน
คาบเรียนที่  13) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาความรูด้้วยตนเองจาก        
ส่ือต่าง ๆ เช่น วีดิทศัน ์อินเทอรเ์น็ต ใบความรูต้่าง ๆ แลว้รว่มกนัอภิปรายความรู ้
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ช่วงที ่ คาบเรียน รายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน 
3 13-14  ตอนที่ 3 “หลอดไฟประเภทไหนที่ประหยดัค่าใชจ้่ายมากที่สดุ” (กิจกรรมใน

คาบเรียนที่ 14) เป็นกิจกรรมที่น านกัเรียนเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิดว้ย
การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งปัญหาในกิจกรรมนีจ้ะมีความซบัซอ้นมากกว่า
ในช่วงที่สอง และมีข้อมูล/เงื่อนไขที่ต้องคน้คว้าเพิ่มเติมมากขึน้จากแหล่งเรียนรู ้
ภายนอกประกอบกบัผลการอภิปรายความรูท้ี่ไดม้าจากการท ากิจกรรมตอนที่ 1 และ 
2 นักเรียนจะตอ้งท ากิจกรรมร่วมกันและลงมือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม ครูเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็น ระดมความคิด และช่วยเหลือกนัแกปั้ญหา 

15-16 กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนที่  15-16 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนลงมือ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ก าหนดเป็นรายบุคคล (การทดสอบย่อยครัง้ที่  3) โดยใช้
แบบทดสอบเรื่อง “หลอดไฟแบบไหนประหยัดที่สุด” เพื่ อเป็นการตรวจสอบ
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของ
นกัเรียนแต่ละคน 

คาบที ่17-18 
การทดสอบความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จรงิหลงัเรียน 

 
ส าหรับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ

แกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ในแต่ละคาบเรียนผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้
ขั้นน า ผูว้ิจัยใชแ้นวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูแ้บบน าทาง ซึ่งประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) ขัน้สรา้งความสนใจ (2) ขัน้ส ารวจและ
คน้หา (3) ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (4) ขัน้ขยายความรู ้และ (5) ขัน้ประเมินผล 

ขั้นสอน  ผู้วิจัยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการ
แก้ปัญหา ที่ ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ  รุ่งฟ้ า  จันท์จารุภรณ์  (Janjaruporn, 2005) ซึ่ ง
ประกอบดว้ยกระบวนการของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
(1) ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา (2) ขัน้คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อหาความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์(3) ขัน้ใช้
คณิตศาสตร ์และ (4) ขัน้อธิบายค าตอบ ผูว้ิจยัด าเนินการในขัน้สอน ดงัภาพประกอบ 22 

ขั้นสรุป ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนรว่มกนัสรุป “กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ย
การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ 
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ภาพประกอบ 22 ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 
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2.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย (1) เครื่องมือส าหรบัการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา  
ในชีวิตจริง และ (2) เครื่องมือส าหรบัการวัดและประเมินผลความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 เคร่ืองมือส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

เครื่องมือส าหรบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ           
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้
จ านวน 6 แผน ซึ่งแต่ละแผนประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้การวดัผล และประเมินผลการเรียนรู ้เนือ้หาที่ใชเ้ป็นเนือ้หาในรายวิชาพืน้ฐาน
คณิตศาสตรแ์ละไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 
(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2.3.2 เคร่ืองมือส าหรับการวัดและประเมินผลความสามารถในการสร้าง 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

เครื่องมือส าหรบัการวัดและประเมินผลความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้ง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง แบบสังเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง และแบบสมัภาษณก์ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิ รายละเอียดมีดงันี ้

1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้  เพื่อตรวจสอบความสามารถ 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ซึ่งประกอบดว้ย ปัญหาในชีวิตจริงที่ไม่ซบัซอ้น ปัญหาในชีวิต
จริงหลายขั้นตอนหรือซับซอ้น จ านวนทั้งหมด 4 ขอ้  ซึ่งแต่ละขอ้ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละ 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และ 
มีการใหค้ะแนนแบบวิเคราะห ์ดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์องกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

1. ด้านการท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) คะแนน 

• ระบส่ิุงที่ปัญหาตอ้งการหาไดถ้กูตอ้ง 

• ระบส่ิุงที่ปัญหาตอ้งการหาไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ระบ ุ

1 
0 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาไดถ้กูตอ้ง เพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ระบ ุ

2 
1 
0 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) คะแนน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไดถ้กูตอ้ง เพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ระบ ุ

2 
1 
0 

• อธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

• อธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรพ์อส่ือใหเ้ขา้ใจได ้เพียงบางส่วน 

• อธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง หรือไม่อธิบาย 

2 
1 
0 

• แสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปล่ียนขอ้มลูหรือเงื่อนไขในสถานการณจ์รงิ ใหอ้ยู่ใน       
รูปตวัไม่ทราบค่า (ตวัแปร) หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น  

• แสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปล่ียนขอ้มลูหรือเงื่อนไขในสถานการณจ์รงิ ใหอ้ยู่ใน        
รูปตวัไม่ทราบค่า (ตวัแปร) หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง บางส่วน 

• แสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปล่ียนขอ้มลูหรือเงื่อนไขในสถานการณจ์รงิ ใหอ้ยู่ใน       
รูปตวัไม่ทราบค่า (ตวัแปร) หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง หรือไม่แสดง 

2 
 
1 
 
0 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ในปัญหาใหอ้ยู่ในรูปตวัไม่ทราบค่า (ตวัแปร) หรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ในปัญหาใหอ้ยู่ในรูปตวัไม่ทราบค่า (ตวัแปร) หรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เพียงบางส่วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ในปัญหา ใหอ้ยู่ในรูปตวัไม่ทราบค่า (ตวัแปร) หรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง หรือไม่ปรบัเปล่ียน 

2 
 
1 
 
0 
 

• ก าหนดตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

• ก าหนดตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เพียงบางส่วน 

• ก าหนดตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง หรือไม่ก าหนด 

2 
1 
0 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

3. ด้านการใช้คณติศาสตร ์(5 คะแนน) คะแนน 

• แสดงวิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้
ถกูตอ้งครบถว้น 

• แสดงวิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้
ถกูตอ้งส่วนใหญ่ 

• แสดงวิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้
ถกูตอ้งเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่
ถกูตอ้ง หรือไม่แสดง 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เพียงบางส่วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง หรือไม่สรุปค าตอบ 

2 
1 
0 

4. ด้านการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) คะแนน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของปัญหา           
ในชีวิตจรงิไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของปัญหา           
ในชีวิตจรงิไดถ้กูตอ้ง เพียงบางส่วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของปัญหาในชีวิต
จรงิไม่ถกูตอ้ง หรือไม่แปลควาหมาย 

2 
 
1 
 
0 
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2) แบบสั งเกตพฤติ ก รรม ในการส ร้างตั วแบบ เชิ งคณิ ตศาสตร ์
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง  

แบบสังเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริง  เป็นแบบบันทึกที่ ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น  เพื่ อบันทึกพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน ขณะลงมือแก้ปัญหา ประกอบด้วย  
แบบตรวจสอบรายการ และแบบบนัทกึภาคสนาม  

3) แบบสัมภาษณ์การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ ปัญหา 
ในชีวิตจริง 

แบบสัมภาษณ์การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้  เพื่ อสอบถามนักเรียนแต่ละคนเก่ียวกับกระบวนการ 
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ โดยใชห้ลงัสิน้สดุคาบเรียนแต่ละครัง้ 

 
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ จะใช้เพื่ อการศึกษา
ความสามารถและพฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ มีดงันี ้

1) ก าหนดจุดมุ่งหมาย/ขอบเขตของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 
ก าหนดจุดมุ่งหมายของเครื่องมือส าหรบัการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง และ
เครื่องมือส าหรบัการวัดและประเมินผลความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

2) ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีเ่สริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มจากรวบรวมสถานการณ์จริง  
ที่น่าสนใจ และสามารถสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าวได ้
หลงัจากนัน้น ามาปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขใหเ้หมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน แลว้แสดง
กระบวนการในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เป็นไปได ้พรอ้มทั้ง
ค าอธิบายที่ ชัดเจน จากนั้น เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน  (ใช้จริง 6 แผน)  
โดยแผนการจัดการเรียนรูแ้ต่ละแผนประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้สื่อการ
เรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้



  101 

น าแผนการจัดการเรียนรูเ้สนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
เพื่ อพิ จารณ าปรับป รุงแก้ ไข  เมื่ อ ปรับป รุงแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่ านการพิ จารณ า 
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว จึงน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  และความชัดเจนของ
ขอ้ความ หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคดัเลือกแผนการจดัการเรียนรูท้ี่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 
0.5 ขึน้ไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้แผนการจัด  
การเรียนรูต้ามที่ก าหนด จ านวน 6 แผน 

น าแผนการจดัการเรียนรูไ้ปทดลองกบักลุ่มทดลองน าร่องจ านวน 21 คน 
หลงัจากทดลองใชก้ับกลุ่มทดลองน าร่องแลว้ ปรบัแผนการจัดการเรียนรูใ้หม้ีความเหมาะสมเพื่อ
น าไปใชก้บักลุม่ทดลองต่อไป 

3) ด าเนินการส ร้างเค ร่ืองมือส าห รับการวัดและประเมินผล
ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

การสร้างเครื่องมือส าหรับการวัดและประเมินผลความสามารถ 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ประกอบด้วย แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง  แบบสงัเกตพฤติกรรม
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ และแบบสมัภาษณก์ารสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

ส ร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการส ร้างตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 6 ขอ้ (ใช้จริง        
4 ขอ้) จากนัน้น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
ในชีวิตจรงิ เสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธเ์พื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อปรบัปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว  
จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช ้และความชัดเจนของขอ้ความ หลงัจากนัน้ผูว้ิจัยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ
เพื่อใหไ้ดแ้บบทดสอบตามที่ก าหนด จ านวน 4 ขอ้ 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ไปใชก้ับกลุ่มทดลองน าร่อง เพื่อวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย (PE) และ 
ค่าอ านาจจ าแนก (D) เป็นรายขอ้ โดยใชค้ะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้ง 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ที่ไดจ้ากการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม 
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ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.62-0.69 และมีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.44 ขึน้ไป จากนั้นหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
ในชีวิตจริง  โดยการหาค่าสัมประสิท ธิ์แอลฟา (𝛼 - Coefficient) ซึ่ งค่าความเชื่ อมั่ นของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง เท่ากบั 
0.934 (รายละเอียดดภูาคผนวก ก) 

สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบบันทึก
ภาคสนาม (Field note) โดยดดัแปลงมาจากแบบสงัเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ของ รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ ์(Janjaruporn, 2005) 

น าแบบสังเกตพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข 
เมื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
แล้ว จึงน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน เพื่ อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา  
ความเหมาะสมของภาษาที่ใชแ้ละความชดัเจนของขอ้ความ หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคัดเลือกขอ้ที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ดแ้บบสงัเกตพฤติกรรมตามที่ก าหนด 

สร้างแบบสัมภาษณ์การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง ตามแนวทางของ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ ์ (Janjaruporn, 2005) 

น าแบบสมัภาษณก์ารสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อการแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริงเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อปรบัปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว             
จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้และความชัดเจนของข้อความ หลังจากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อใหไ้ดแ้บบสมัภาษณต์ามที่ก าหนด 
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2.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ ผู้วิจัยได้

ด าเนินการทดลองกบักลุม่ทดลองน ารอ่ง ดงันี ้
2.4.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและ 

หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
โดยให้นักเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์และค าถาม แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพื่ อหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั จากนัน้
น าขอ้มลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใชใ้นการหาประสิทธิภาพขัน้ต่อไป  

2.4.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
โดยให้นักเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์และค าถาม แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพื่ อหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย จากนัน้
น าขอ้มลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใชใ้นการหาประสิทธิภาพขัน้ต่อไป 

2.4.3  การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 12 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
โดยให้นักเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์และค าถาม แล้วลงมือปฏิบัติกิ จกรรม เพื่ อหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั จากนัน้
น าขอ้มลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขและใชใ้นการทดลองภาคสนามอีกครัง้ 
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ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียน 

ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียน มีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
จ านวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และใชเ้วลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ ท าการพิจารณา
คะแนนดิบของนักเรียนในรายวิชาพื ้นฐานคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 
แลว้แบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย นกัเรียนที่มีคะแนน
อยู่ในระดบัสงู 1 คน นกัเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง 2 คน และนกัเรียนที่มีคะแนนอยู่ใน
ระดบัต ่า 1 คน  

จากนั้นผู้วิจัยเลือกนักเรียนที่กล้าแสดงออก มีความสามารถในการสื่อสาร 
และน าเสนอแนวคิดของตนเองได้ดี  เป็นนักเรียนเป้าหมาย (Target student) จ านวน 4 คน 
ซึ่งไดจ้ากการสอบถามและสมัภาษณค์รูประจ าชัน้ของนกัเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และพิจารณา
งานเขียน การสมัภาษณ ์แบบสงัเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
ในชีวิตจริง จากช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักเรียนเป้าหมายประกอบด้วย 
นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง 1 คน นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และ
นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับต ่า 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง โดยผูว้ิจยัจะใชก้ลอ้งวิดีโอช่วยในการบนัทึกรายละเอียด
ของพฤติกรรมขณะที่นกัเรียนเปา้หมายลงมือสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์และสมัภาษณก์ารสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียนเป้าหมายแต่ละคนหลงัสิน้สดุคาบเรียนแต่ละครัง้ 

3.2 การก าหนดกรอบแนวคิด  
การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสรา้ง 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ของนกัเรียน ผูว้ิจยัศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้ง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง กระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา 
กระบวนการแก้ปัญหาที่ เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ  การสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของชูไคโลว ์โคลเตอร ์และบลมั แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรผ์่านการแก้ปัญหา  แนวทางการประเมินผลและการให้คะแนนแบบรูบริก  
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เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้ง
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียน ดงันี ้

3.2.1 ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริง หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในดา้นการท าความเขา้ใจปัญหา ดา้นการคน้ควา้
ขอ้มูลเพื่อหาความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์ดา้นการใชค้ณิตศาสตร ์และดา้นการอธิบายค าตอบ 
โดยพิจารณาจาก 

1) คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล (การทดสอบย่อย) ประกอบด้วย 
คะแนนจากใบกิจกรรมรายบคุคลที่ 1-3 กิจกรรมละ 20 คะแนน (รวม 3 กิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) 

2) คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิหลงัการทดลอง รอ้ยละ 40 ของคะแนนเต็ม 

3.2.2 พฤติกรรม ในการสร้างตั วแบบ เชิ งคณิ ตศาสตร์เพื่ อ แก้ ปัญ หา 
ในชีวิตจรงิ หมายถึง การแสดงออกของนกัเรียน ในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1) ด้านการท าความเข้าใจปัญหา  โดยพิจารณาจากการแสดงออกของ
นกัเรียนในการระบสุิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา และการระบขุอ้มลูหรือเงื่อนของปัญหาในชีวิตจรงิ 

2) ด้านการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์ 
โดยพิจารณาจากการแสดงออกของนักเรียนในการระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ มีความจ าเป็นตอ้ง
คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก การอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสัมพันธ์  
เชิงคณิตศาสตร ์การแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตรด์ว้ยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาให้อยู่ในรูปตัวแปรหรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์และการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจริง
นัน้ 

3) ด้านการใช้คณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากการแสดงออกของนักเรียน 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์พรอ้มกับตรวจสอบและสรุปเป็น
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

4) ด้านการอธิบายค าตอบ โดยพิจารณาจากการแสดงออกของนักเรียน 
ในการเปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ และการปรบั/แปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
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โดยจะพิจารณาจากงานเขียนของนักเรียน ประกอบกับผลการสังเกตของ
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสัมภาษณ์การสร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในขั้นตอนนี ้เป็นการก าหนดแบบแผนที่ ใช้ในการทดลอง กลุ่ม เป้าหมายที่ ใช ้

ในการวิจยั ระยะเวลาในการทดลอง ขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์ และการวิเคราะหข์อ้มลู โดยในแต่ละ
ขัน้ตอนมีรายละเอียดดงันี ้

3.3.1 แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจยัที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลงัการ

ทดลอง (One-Group Posttest-Only Design)  ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยที่ เลือกใช้กลุ่มทดลอง
เพียงกลุ่มเดียว มีการให้ตัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวอย่างและท าการทดสอบหลังการทดลอง  
แล้วพิจารณาผลการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคณุภาพกบัขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดลอง  

3.3.2 การด าเนินการทดลอง 
ในการทดลองครัง้นี ้ ผู ้วิจัยใชเ้วลาในการด าเนินการทดลองทั้งหมด 18 คาบ

เรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยใชเ้วลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ แลว้แบ่งเป็นเวลาส าหรบัด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง จ านวน 10 คาบเรียน เวลาส าหรบัการทดสอบย่อย จ านวน 6 คาบเรียน  
และเวลาส าหรบัการทดสอบหลังการทดลอง จ านวน 2 คาบเรียน ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการ  
มีดงันี ้

1) ผูว้ิจัยด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผูว้ิจัยท าหน้าที่เป็นครูผูส้อนและผูส้งัเกตการณ์  โดยมีผูช้่วย
วิจัย 2 คน ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงของนักเรียนเป้าหมาย และสมาชิกในกลุ่มขณะลงมือแกปั้ญหา โดยบันทึก
พฤติกรรมเหล่านัน้ลงในแบบสงัเกตพฤติกรรม และมีการใชก้ลอ้งวิดีโอเพื่อบนัทึกรายละเอียดของ
การจัดกิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเก่ียวกับการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ และบนัทกึขอ้มลูลงในแบบสมัภาษณ ์
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2) ผูว้ิจัยตรวจสอบความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ เมื่อสิน้สดุ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละช่วง (ช่วงที่ 1-3) โดยใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมรายบคุคล
ที่ 1-3 (การทดสอบย่อย) 

3) ผูว้ิจัยตรวจสอบความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  เมื่อสิน้สุด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้ง 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิหลงัการทดลอง  

3.4 การวิเคราะหข์้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสามารถและพฤติกรรม 

ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียน มีรายละเอียดดงันี ้
3.4.1 น าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล และคะแนนจากแบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหลังการทดลอง  
จากกลุม่เปา้หมาย มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.4.2 หาจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม 

3.4.3 ทดสอบสมมติฐานที่ว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริง มีความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง สูงกว่า
รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด โดยใชก้าร
ทดสอบทวินาม 

3.4.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง งานเขียนของนกัเรียน และแบบสมัภาษณ์การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง มาวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
ในชีวิตจริง ในด้านการท าความเข้าใจปัญหา ด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ 
เชิงคณิตศาสตร ์ดา้นการใชค้ณิตศาสตร ์และดา้นการอธิบายค าตอบ โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูล
เชิงคณุภาพ 
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สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1) สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง  

ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ วัดโดยใชว้ิธีการหา 
สมัประสิทธแ์อลฟา ( − Coefficient) 

2) สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ารอ้ยละ 
3) สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบทวินาม 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล  

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ  
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้”  มีความมุ่งหมายของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการ
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนและครู พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียน แล้วท าการศึกษาความสามารถและ
พฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนที่เรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิส าหรบันกัเรียน ที่ผูว้ิจยัพัฒนาขึน้ ซึ่งขอ้มลูที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมนี ้ จะถูก
น ามาวิเคราะหท์ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  แลว้น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเป็น 3 ระยะ 
ดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่ เก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู   

ระยะที่ 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ส าหรบันกัเรียน   

ระยะที่  3 การศึ กษ าความสามารถและพฤ ติกรรม ในการสร้างตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียน 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในแต่ละระยะมีรายละเอียดดงันี ้
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ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่ เกี่ ยวข้อ งกับการส ร้างตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู 

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา (1) ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนและครู (2) ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน และ (3) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิ ตศาสตร์ผ่ านการแก้ ปัญ หาของค รู  โดยวิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจแล ะ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนกัเรียนและครู ผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนและครู 

ในการศึกษาความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและครู ผู้วิจัยพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเชื่อที่ เก่ียวกับ
คณิตศาสตร ์(2) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และ (3) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย  
เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับ  
การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันักเรียน ปรากฏผลดัง
ตาราง 9 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถาม
ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัครู 
ปรากฏผลดงัตาราง 10 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเชื่อ     
ที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียน 

ข้อ ความเชือ่ทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 
1 ค าตอบในคณิตศาสตรอ์าจยืดหยุ่นปรบัเปล่ียนไดต้ามวิธีการ 2.35 1.25 นอ้ย 
2 ค าตอบในวิชาคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรง แม่นย า และตายตวัเสมอ 1.98 1.12 นอ้ย 
3 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีความรูต้ายตัวไม่สามารถสรา้งเพิ่ม หรือ

เกิดขึน้ใหม่ได ้
2.93 1.10 มาก 

4 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีความซับซอ้น เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฏ สูตร 
นิยามมากมาย ท าใหย้ากต่อการท าความเขา้ใจ 

2.30 0.82 นอ้ย 

5 การท่องจ าสตูร การท าตามขัน้ตอน และการคิดค านวณเป็นส่ิงส าคญั
ที่สดุในวิชาคณิตศาสตร ์

2.08 1.05 นอ้ย 

6 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและประกอบการ
ตดัสินใจในชีวิตประจ าวนัได ้

3.35 1.00 มาก 

7 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาพืน้ฐานที่ส  าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ์ื่น ๆ 

3.70 0.46 มากที่สดุ 

8 ความรูใ้นวิชาคณิตศาสตรส์ามารถเกิดขึน้ใหม่ตลอดเวลา 3.83 0.38 มากที่สดุ 
9 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ไม่สามารถน าไปเชื่อมโยงกบัวิชาอื่น ๆ ได ้ 3.23 1.05 มาก 
10 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาเชิงสรา้งสรรค ์ท่ีมีโครงสรา้ง มีระบบ มีแบบแผน

เก่ียวกบัการใหเ้หตผุล กระบวนการคิด และ การแกปั้ญหาที่ชดัเจน 
3.58 0.59 มากที่สดุ 

สรุปผลด้านความเชือ่ทีเ่กี่ยวกบัคณิตศาสตร ์ 2.93 0.28 มาก 

  



  112 

ตาราง 9 (ต่อ) 

ข้อ 
ความเชือ่ทีเ่กี่ยวกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 

11 เราสามารถแกปั้ญหาในชีวิตจรงิไดห้ลากหลายวิธี 3.73 0.55 มากที่สดุ 
12 เราสามารถน าตวัแบบเชิงคณิตศาสตรม์าใชแ้กปั้ญหาไดเ้ลย โดยไม่ตอ้ง

ค านึงถึงขัน้ตอนหรือกระบวนการของการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
2.68 0.73 มาก 

13 การแก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยการใช้กระบวนการในการน าเสนอ หรือ
อธิบายปัญหาในชีวิตจริงนั้นให้อยู่ในรูปปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
เลือกใช้ความรูท้างคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหา จะช่วยให้สามารถ
คน้หาค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงินัน้ได ้  

1.90 0.78 นอ้ย 

14 ใน ก ารน า ตั ว แบ บ เชิ งค ณิ ตศ าสต ร์ม า ใช้  อ า จ เลื อ กตั ว แบ บ 
เชิงคณิตศาสตรท์ี่มีอยู่แลว้ หรือสามารถสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ขึน้มาใหม่ได ้

3.40 0.74 มาก 

15 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีการปรบัเปล่ียนไดต้ามสมมติฐาน  ตัวแปร 
วิธีการ และการตีความ 

3.33 0.62 มาก 

16 การแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ต้อง
เลือกใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เป็นสตูร ฟังกช์นั สมการต่าง ๆ หรือส่ิง
ที่มีอยู่แลว้เท่านัน้ ไม่สามารถสรา้งหรือคน้พบใหม่ได ้

2.75 0.98 มาก 

17 ค าตอบหรือผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์จะตอ้งมี
การตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งบริบททางคณิตศาสตร์  และบริบทโลก
แห่งความจรงิ 

3.45 0.75 มาก 

18 การแกปั้ญหาในชีวิตจริง เราไม่สามารถน าตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์า
ช่วยในการแกปั้ญหาไดท้กุปัญหา 

2.10 1.06 นอ้ย 

19 การน าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มาใชแ้ก้ปัญหาในชีวิตจริง ตอ้งมีการ
ด า เนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการของการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์

2.90 0.90 มาก 

20 การแก้ปัญหาในชีวิตจริงทุกปัญหาจะมีวิธี  หรือกระบวนการที่จะ
แกปั้ญหาไดเ้พียงวิธีเดียวเท่านัน้ 

3.18 0.84 มาก 

สรุปผลด้านความเชือ่ทีเ่กี่ยวกบัการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

2.94 0.32 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ข้อ 
ความเชือ่ทีเ่กี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
ทีเ่สริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 

21 ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ น ามาใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ ควรเป็น
สถานการณปั์ญหาที่นกัเรียนคุน้เคยหรือเคยเจอมาก่อน 

2.15 0.95 นอ้ย 

22 กิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแกปั้ญหาที่เผชิญอยู่ทั้ง
ภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

3.20 0.69 มาก 

23 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สามารถใช้กับสถานการณ์จริงใด  ๆ  
ก็ได ้ 

2.18 0.98 นอ้ย 

24 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ่์านการแกปั้ญหาจะช่วยใหน้กัเรียน มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้ได ้ 

3.60 0.50 มากที่สดุ 

25 แบบวดัความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ตอ้งมีขอ้ค าถามที่
เฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกบักระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

3.15 0.66 มาก 

26 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวดัความสามารถในการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียน 

1.95 0.71 นอ้ย 

27 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่ใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบเพียงอย่าง
เดียวจะช่วยใหน้กัเรียนมีความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร  ์

2.25 1.03 นอ้ย 

28 ปัญหาที่ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถใน
การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ควรเป็นสถานการณ์จริงที่เอือ้ต่อการใช้
กระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 

3.18 0.78 มาก 

29 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบเพียงอย่าง
เดียวจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู ้

2.45 1.01 นอ้ย 

30 กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา ครูควรเลือกใช้สถานการณ์
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นกัเรียนไม่คุน้เคย และสามารถแก้ไขไดม้ากกว่าหน่ึง
ยทุธวิธี 

3.05 0.96 มาก 

สรุปผลด้านความเชือ่ทีเ่กี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท์ีเ่สริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

2.72 0.36 มาก 

รวมทัง้ฉบับ 2.86 0.21 มาก 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเชื่อ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัครู 

ข้อ ความเชือ่ทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 
1 ผลลัพธ์หรือค าตอบในคณิตศาสตรอ์าจยืดหยุ่นปรบัเปล่ียนได้ตาม

วิธีการ 
3.33 0.52 มาก 

2 ผลลัพธ์หรือค าตอบในคณิตศาสตรม์ีความเที่ยงตรง แม่นย า และ
ตายตวัเสมอ 

3.50 0.55 มากที่สดุ 

3 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มคีวามรูต้ายตวัไม่สามารถสรา้งเพิ่ม หรือเกิดขึน้
ใหม่ได ้

3.67 0.52 มากที่สดุ 

4 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีความซับซอ้น เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฏ สูตร 
นิยามมากมาย ท าใหย้ากต่อการท าความเขา้ใจ  

3.33 0.52 มาก 

5 การท่องจ าสตูร การท าตามขัน้ตอน และการคิดค านวณเป็นส่ิงส าคัญ
ที่สดุในคณิตศาสตร ์

3.83 0.41 มากที่สดุ 

6 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา และประกอบการ
ตดัสินใจในชีวิตประจ าวนัได ้

4.00 0 มากที่สดุ 

7 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาพืน้ฐานที่ส  าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ์ื่น ๆ  

4.00 0 มากที่สดุ 

8 ความรูท้างคณิตศาสตรส์ามารถเกิดขึน้ใหม่ไดต้ลอดเวลา 3.67 0.52 มากที่สดุ 
9 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ไม่สามารถน าไปเชื่อมโยงกบัวิชาอื่น ๆ ได ้ 4.00 0 มากที่สดุ 
10 คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาเชิงสรา้งสรรค ์ที่มีโครงสรา้ง มีระบบ มีแบบแผน

เก่ียวกบัการใหเ้หตผุล กระบวนการคิด และการแกปั้ญหาที่ชดัเจน 
3.83 0.41 มากที่สดุ 

สรุปผลด้านความเชือ่ทีเ่กี่ยวกบัคณิตศาสตร ์ 3.72 0.12 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ข้อ 
ความเชือ่ทีเ่กี่ยวกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 

11 เราสามารถแกปั้ญหาในชีวิตจรงิไดห้ลากหลายวิธี 4.00 0 มากที่สดุ 
12 เราสามารถน าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มาใชแ้กปั้ญหาไดเ้ลย โดยไม่

ต้องค านึ งถึ งขั้นตอนหรือกระบวนการของการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์

2.50 0.55 มาก 

13 การแกปั้ญหาในชีวิตจริง โดยการใชก้ระบวนการในการน าเสนอหรือ
อธิบายปัญหาในชีวิตจริงนั้นใหอ้ยู่ในรูปปัญหาทางคณิตศาสตร ์และ
เลือกใช้ความรูท้างคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา จะช่วยให้สามารถ
คน้หาค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงินัน้ได ้  

3.67 0.52 มากที่สดุ 

14 ในการน าตั วแบบ เชิ งค ณิ ตศ าสตร์ม าใช้  อ าจ เลื อกตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตรท์ี่มีอยูแ่ลว้ หรือสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์ึน้มาใหม่
ได ้

3.67 0.52 มากที่สดุ 

15 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีการปรบัเปล่ียนไดต้ามสมมติฐาน ตัวแปร 
วิธีการ และการตีความ 

3.67 0.52 มากที่สดุ 

16 การแก้ปัญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ตอ้ง
เลือกใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เป็นสตูร ฟังกช์นั สมการต่าง ๆ หรือ
ส่ิงที่มีอยู่แลว้เท่านัน้ ไม่สามารถสรา้งหรือคน้พบใหม่ได ้

2.83 0.75 มาก 

17 ค าตอบหรือผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์จะตอ้งมี
การตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งบริบททางคณิตศาสตร ์และบริบทโลก
แห่งความจรงิ 

3.67 0.52 มากที่สดุ 

18 การแกปั้ญหาในชีวิตจริง เราไม่สามารถน าตวัแบบเชิงคณิตศาสตรม์า
ช่วยในการแกปั้ญหาไดท้กุปัญหา 

2.50 0.84 มาก 

19 การน าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มาใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง ตอ้งมีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการของการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์

2.33 0.52 นอ้ย 

20 การแก้ปัญหาในชีวิตจริงทุกปัญหาจะมีวิธีหรือกระบวนการที่จ ะ
แกปั้ญหาไดเ้พียงวิธีเดียวเท่านัน้ 

4.00 0 มากที่สดุ 

สรุปผลด้านความเชือ่ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

3.28 0.17 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ข้อ 
ความเชือ่ทีเ่กี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
ทีเ่สริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 

21 ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรูค้วรเป็นสถานการณ์
ปัญหาที่นกัเรียนคุน้เคย 

2.33 0.52 นอ้ย 

22 การเรียนแบบร่วมมือ หรือการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยจะช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความมั่ นใจในการแก้ปัญหาที่ เผชิญอยู่ทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน 

3.67 0.52 มากที่สดุ 

23 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้ง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรส์ามารถเลือกใชส้ถานการณ์จริงใด ๆ ก็ไดม้าให้
นกัเรียนลงมือแกปั้ญหา 

1.33 0.52 นอ้ยที่สดุ 

24 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ่์านการแกปั้ญหา จะช่วยให้
นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้ได ้ 

4.00 0 มากที่สดุ 

25 แบบวดัความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรต์อ้งมีขอ้ค าถาม
ที่ เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิ ง
คณิตศาสตร ์

2.33 0.52 นอ้ย 

26 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการวัดความสามารถ 
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียน 

2.83 0.41 มาก 

27 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่ใหน้ักเรียนคน้หาค าตอบ
เพียงอย่างเดียวจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์

2.67 0.52 มาก 

28 ปัญหาที่ใชใ้นการจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถใน
การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ควรเป็นสถานการณจ์ริงที่เอือ้ต่อการใช้
กระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อใชใ้นการแกปั้ญหา 

4.00 0 มากที่สดุ 

29 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนคน้หาค าตอบเพียง
อย่างเดียวจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู ้

2.67 0.52 มาก 

30 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา ครูควรเลือกใช้
สถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่นกัเรียนไม่คุน้เคย และสามารถแกไ้ด้
มากกว่าหน่ึงยทุธวิธี 

4.00 0 มาก 

สรุปผลด้านความเชือ่ทีเ่กี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท์ีเ่สริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงณิตศาสตร ์

2.98 0.15 มาก 

รวมทัง้ฉบับ 3.33 0.09 มาก 
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ผลการวิเคราะหม์ีรายละเอียดดงันี ้
1.1 ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตรข์องนักเรียน 
จากตาราง 9 เมื่อพิจารณาคะแนนของความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบ

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งฉบับ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากบั 2.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียนมีความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับ
การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของนักเรียนแต่ละ
ด้าน พบว่า คะแนนความเชื่อที่ เก่ียวกับคณิตศาสตร ์ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.93 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28  ในขณะที่คะแนนของความเชื่อที่ เก่ียวกับการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.94 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.32 ส าหรับคะแนนของความเชื่อที่ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท์ี่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากบั 2.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ซึ่งทัง้หมดแสดงใหเ้ห็นว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความเชื่อทัง้สามดา้นอยู่ในระดบัมาก 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเชื่อของนักเรียนแต่ละขอ้ พบว่า คะแนนของ
ความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สุดสองอันดับแรก ซึ่งเป็นความเชื่อที่อยู่ในระดับนอ้ย ไดแ้ก่ 
(1) ความเชื่อที่ว่า “การแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยการใชก้ระบวนการในการน าเสนอ หรืออธิบาย
ปัญหาในชีวิตจริงนัน้ใหอ้ยู่ในรูปปัญหาทางคณิตศาสตร ์และเลือกใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์น
การแกปั้ญหา จะช่วยใหส้ามารถคน้หาค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงนัน้ได้” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 1.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 โดยความเชื่อนี ้เป็นความเชื่อด้านที่เก่ียวกับ 
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ (2) ความเชื่อที่ ว่า 
“แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรข์องนักเรียน” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 
โดยความเชื่อนี ้เป็นความเชื่อด้านที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่
เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

1.2 ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรข์องครู 

จากตาราง 10 เมื่อพิจารณาคะแนนของความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องครูทั้งฉบับ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 3.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 แสดงใหเ้ห็นว่า ครูมีความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการ
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สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของครูแต่ละดา้น พบว่า 
คะแนนความเชื่อที่ เก่ียวกับคณิตศาสตร ์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ  3.72 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.12 ในขณะที่คะแนนของความเชื่อที่เก่ียวกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 
ส าหรบัคะแนนของความเชื่อที่เก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ  2.98 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 ซึ่งทัง้หมดแสดงใหเ้ห็นว่า ครูมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อทัง้สามดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเชื่อของครูแต่ละขอ้ พบว่า คะแนนของความ
เชื่อที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนอ้ยที่สดุสองอนัดบัแรก ซึ่งเป็นความเชื่อที่อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุและระดบั
น้อย ตามล าดับ ได้แก่ (1) ความเชื่อที่ว่า “ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์สามารถเลือกใชส้ถานการณจ์ริงใด ๆ ก็ไดม้าให้
นกัเรียนลงมือแกปั้ญหา” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 1.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ 
(2) ความเชื่อที่ว่า “ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการจัดการเรียนรูค้วรเป็นสถานการณ์
ปัญหาที่นกัเรียนคุน้เคย” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ
ความเชื่อที่ว่า “แบบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรต์้องมีข้อค าถามที่
เฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกับกระบวนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากบั 2.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยความเชื่อทัง้สามเป็นความเชื่อดา้นที่เก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์

ตอนที ่2 ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน 
ผู้วิจัยน ากรอบแนวคิดเก่ียวกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์าเป็นแนวทาง  

ในการศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
(1) การท าความเข้าใจปัญหา (2) การค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์ 
(3) การใชค้ณิตศาสตร ์และ (4) การอธิบายค าตอบ โดยท าการวิเคราะหพ์ฤติกรรมเหล่านีจ้าก
รอ่งรอยการขีดเขียนต่าง ๆ ในแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริง ประกอบ
กับการสงัเกตและการสมัภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ  ผลการวิเคราะหม์ี
รายละเอียดดงันี ้
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2.1 ด้านการท าความเข้าใจปัญหา 
ผู้วิจัยพิจารณาการท าความเข้าใจปัญหาในชีวิตจริงจากการแสดงออกของ

นักเรียนในการระบุสิ่งที่ปัญหาต้องการหา และการระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหา  
ในชีวิตจริง ผลจากการวิเคราะหพ์บว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามส าคญักับการท าความเขา้ใจ
ปัญหาชีวิตจริง ซึ่งพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมี 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ให้เวลากับการอ่าน
สถานการณ์และค าถามน้อยมาก (2) ไม่ขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสัญลักษณ์ใด ๆ  
ทัง้ในส่วนที่เป็นสถานการณแ์ละค าถาม และ (3) ไม่มีขอ้สงสยัหรือซกัถามเก่ียวกบัปัญหาในชีวิต
จรงิ โดยพฤติกรรมทัง้ 3 ลกัษณะดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้

2.1.1 นักเรียนส่วนใหญ่ให้เวลากับการอ่านสถานการณ์และค าถามน้อย
มาก  

เมื่อนักเรียนไดร้บัแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
เรื่อง “เลือกค่ายไหนดี” ซึ่งมีสถานการณ์จริงที่ตอ้งการใหน้ักเรียนตัดสินใจว่า  ควรเลือกโปรโมชัน
อินเทอรเ์น็ตและโทรฟรีของเครือข่ายมือถือใด ที่จะท าให้นักเรียนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
นักเรียนส่วนใหญ่อ่านสถานการณ์และค าถามอย่างรวดเร็ว โดยไม่ไดค้  านึงถึงขอ้มูลหรือเงื่อนไข  
ที่ส  าคญั จากการสงัเกตนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า นกัเรียนใชเ้วลาในการ
อ่านสถานการณ์และค าถามประมาณ 2-3 นาที หลังจากอ่านแล้วก็ลงมือแก้ปัญหาทันที  
แต่ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากนักเรียนไม่ไดว้ิเคราะหส์่วนที่เป็นขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของ
ปัญหาในขณะที่ก าลังอ่าน ท าใหต้อ้งยอ้นกลับไปอ่านใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจสถานการณ์และค าถาม
มากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการที่พบว่า 
นักเรียนอ่านปัญหาที่ก าหนดให้แบบผ่าน ๆ และไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของ
สถานการณแ์ละค าถาม 

2.1.2 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ขีดเส้นใต้ ขีดล้อมรอบข้อความ หรือท า
สัญลักษณใ์ด ๆ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นสถานการณแ์ละค าถาม 

เมื่อนักเรียนไม่ใหค้วามส าคัญกับการอ่านสถานการณ์และค าถาม จึงส่งผล
ใหไ้ม่เกิดการวิเคราะหว์่า ส่วนใดเป็นขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหา จึงไม่มีการขีดเสน้ใต ้
ขีดลอ้มรอบ หรือท าสญัลกัษณใ์ด ๆ กบัขอ้ความหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั ทัง้ในส่วนที่เป็นสถานการณ์
และค าถาม ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณน์กัเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการที่พบว่า 
นกัเรียนอ่านสถานการณแ์ละค าถามแบบผ่าน ๆ ไม่ไดจ้บัใจความส าคญั และไม่ไดม้ีการวิเคราะห์
ใด ๆ จึงไม่ขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณใ์ด ๆ ในสถานการณจ์ริงหรือค าถาม
เลย 
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2.1.3 นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีข้อสงสัยหรือซักถามเกี่ ยวกับปัญหา 
ในชีวิตจริง 

เมื่อผู้วิจัยแจกแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
ให้กับนักเรียน และให้เวลาในการอ่านเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์และค าถาม ปรากฏว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ใหเ้วลากับการอ่านสถานการณ์และค าถามนอ้ยมาก และไม่ไดว้ิเคราะหข์อ้มูล
หรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหา จึงอาจเป็นสาเหตใุหน้กัเรียนไม่เกิดขอ้สงสยั ดงันัน้ เมื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนซักถามในกรณีที่มีขอ้สงสัยหรือเกิดความไม่เขา้ใจเก่ียวกับสถานการณ์และค าถาม
ก่อนที่จะลงมือแกปั้ญหา นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่มีการซกัถามเก่ียวกับปัญหาในชีวิตจริงนั้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกับผลการสงัเกตนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการที่พบว่า นักเรียนไม่มีการ
ซกัถามใด ๆ เก่ียวกบัสถานการณแ์ละค าถามที่ก าหนดให ้

2.2 ด้านการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
ผู้วิจัยพิจารณาการค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตรจ์าก       

(1) การระบุเงื่อนไขหรือข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก       
(2) การอธิบายแนวคิดที่น าไปสูก่ารคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(3) การปรบัเปลี่ยนขอ้มลู
หรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาให้อยู่ ในรูปตัวแปรหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และ             
(4) การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจริง ผลจากการวิเคราะหพ์บว่า 
พฤติกรรมที่นกัเรียนส่วนใหญ่แสดงออกมี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ไม่มีการคน้ควา้ขอ้มลูหรือเงื่อนไข
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก (2) ไม่มีการเขียนอธิบายแนวคิด (3) ไม่มีการปรบัเปลี่ยนขอ้มูล
หรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์และ 
(4) ไม่มีการสรา้งหรือไม่สามารถสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจริงได้ 
ซึ่งพฤติกรรมทัง้ 4 ลกัษณะดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการค้นคว้าข้อมูลหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

เมื่อผูว้ิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถคน้ควา้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกได้ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจ แต่มีนักเรียนบางส่วนที่
พยายามคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัความหมายของค่าความจุอินเทอรเ์น็ต (GB) เงื่อนไขของการโทรฟรี 
และตัวอย่างการค านวณค่าบริการเมื่อรวมภาษี โดยคน้ควา้ผ่านทางโทรศัพทม์ือถือของตนเอง 
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเกต และการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ 
ที่พบว่า นักเรียนไม่ไดใ้หค้วามสนใจกับการค้นควา้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก เนื่องจากไม่เขา้ใจสถานการณแ์ละค าถาม รวมถึงการที่นกัเรียนไม่ไดใ้หค้วามส าคญักับ
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การคน้ควา้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกเพื่อน าขอ้มูลมาหาความสมัพันธ์
เชิงคณิตศาสตร ์ 

2.2.2 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เขียนอธิบายแนวคิด 
เมื่อผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงมาท า

การตรวจให้คะแนน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะเขียนวิธีการค านวณแล้วสรุปเป็นค าตอบของ
ปัญหาทันที โดยไม่มีการเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์   
ดังภาพประกอบ 23 และ 24 หรือไม่เขียนทั้งแนวคิดและวิธีการค านวณแต่เขียนค าตอบเลย  
ดงัภาพประกอบ 25  มีนกัเรียนเพียงบางส่วนเท่านัน้ที่พยายามเขียนอธิบายแนวคิดที่มีแนวโนม้ว่า
จะสามารถน าไปสูก่ารคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตรไ์ด ้ดงัภาพประกอบ 26 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 ตวัอย่างการเขียนวิธีการค านวณและสรุปเป็นค าตอบของปัญหาทนัที  
โดยไม่มีการเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์

ในการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ เรื่อง “เลือกค่ายไหนดี” 



  122 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 ตวัอย่างการเขียนวิธีการค านวณและสรุปเป็นค าตอบของปัญหาทนัที  
โดยไม่มีการเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์ 

ในการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ เรื่อง “เลือกค่ายไหนดี”  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 ตวัอย่างการเขียนแต่ค าตอบเพียงอย่างเดียว และไม่มีการเขียนทัง้แนวคิดและ
วิธีการค านวณ ในการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ เรื่อง “เลือกค่ายไหนดี” 
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ภาพประกอบ 26 ตวัอย่างการเขียนค าอธิบายแนวคิดที่มีแนวโนม้ว่าจะสามารถน าไปสู่การคน้หา
ความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตรไ์ด ้ในการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ เรื่อง “เลือกค่ายไหนดี” 

พฤติกรรมขา้งตน้สอดคลอ้งกับผลการสงัเกตและผลการสมัภาษณ์นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการที่พบว่า เมื่อได้รับแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงแล้ว นักเรียนจะพยายามค านวณเพื่อหาค าตอบของปัญหาทันที โดยไม่
ค านึงถึงการเขียนอธิบายแนวคิดหรือวิธีท า ประกอบกบัการที่นกัเรียนคุน้เคยกบัการหาค าตอบของ
ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบเติมค าตอบ หรือแบบเขียนค าตอบ
แบบสั้น แต่ไม่คุน้เคยกับการท าแบบทดสอบที่ตอ้งเขียนแสดงวิธีท าหรือเขียนอธิบาย รวมถึงไม่
คุน้เคยกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เป็นสถานการณใ์นชีวิตจรงิ 

2.2.3 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการปรับเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส าคัญ
ของปัญหาในชีวิตจริงให้อยู่ในรูปตัวแปรหรือสัญลักษณท์างคณิตศาสตร ์

เมื่อผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงมาท า
การตรวจใหค้ะแนน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แสดงความสามารถในการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือ
เงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาในชีวิตจริงให้อยู่ในรูปตัวแปรหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์  
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ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการสมัภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการที่พบว่า นักเรียนมี
ประสบการณ์นอ้ยเก่ียวกับการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตอ้งมีการก าหนดตัวแปร สญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร ์หรือการเขียนประโยคสญัลกัษณ ์และคุน้เคยกบัการหาค าตอบของปัญหาที่ เป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบเติมค าตอบ หรือแบบเขียนค าตอบแบบสัน้ แต่ไม่คุน้เคยกับการ
ท าแบบทดสอบที่ตอ้งเขียนแสดงวิธีท าหรือเขียนอธิบาย รวมถึงไม่คุน้เคยกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เป็นสถานการณใ์นชีวิตจรงิ 

2.2.4 นั ก เรี ยนส่ วน ใหญ่ ไม่ ส ร้า งห รือ ไม่ ส าม ารถส ร้า งตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตรท์ีเ่หมาะสมกับปัญหาในชีวิตจริงได้ 

เมื่อผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงมาท า
การตรวจให้คะแนน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ แสดงความสามารถในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกับปัญหาในชีวิตจริง ทั้งนีอ้าจสืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนไม่ได้
ปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิใหอ้ยู่ในรูปตัวแปรหรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตร ์จึงสง่ผลใหไ้ม่สามาถสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจรงิได ้
ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการที่พบว่า  นักเรียน 
ไม่คุน้เคยและไม่มีประสบการณใ์นการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
อีกทั้ง นักเรียนไม่เคยทราบมาก่อนว่า สูตร ตัวแปร สัญลักษณ์ สมการ นิพจน์ กราฟ ตาราง  
รูปเรขาคณิต แผนภาพต้นไม้ สถานการณ์จ าลอง หรือการทดลอง คือสิ่งที่ เรียกว่า “ตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร”์ 

2.3 ด้านการใช้คณิตศาสตร ์
ผู้วิจัยพิจารณาการใช้คณิตศาสตรจ์าก (1) การใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และ (2) การตรวจสอบและสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
ผลจากการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่แสดงออกมี  2 ลักษณะ ได้แก่  
(1) ไม่เขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อคน้หา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์และ (2) ไม่มีการสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
ซึ่งพฤติกรรมทัง้ 2 ลกัษณะดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ เขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์

เมื่อผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงมาท า
การตรวจให้คะแนน พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ เขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีเพียง 
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การแสดงวิธีการค านวณแล้วสรุปเป็นค าตอบของปัญหาทันที  ดังภาพประกอบ 23 ทั้งนี ้อาจ
เนื่องมาจาก นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สรา้งหรือไม่สามารถสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบั
ปัญหาในชีวิตจริงได้ จึงไม่ปรากฏความสามารถในการเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ประกอบกับการที่นักเรียนไม่เคยทราบมาก่อนว่า สูตร 
ตวัแปร สญัลกัษณ ์สมการ นิพจน ์กราฟ ตาราง รูปเรขาคณิต แผนภาพตน้ไม ้สถานการณจ์ าลอง 
หรือการทดลอง คือสิ่งที่เรียกว่า “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ 

2.3.2 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์
เมื่อผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจริงมาท า

การตรวจใหค้ะแนน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์แต่เขียน
สรุปเป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงทันที ดังภาพประกอบ 23 และ 24 ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการ
สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการที่พบว่า เมื่อค านวณจนได้ผลลัพธ์หรือ
ค าตอบแลว้ นกัเรียนจะเขียนสรุปเป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงทนัที โดยไม่ตรวจสอบหรือสรุป
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์่อน นอกจากนี ้ นักเรียนยังมีประสบการณ์นอ้ยเก่ียวกับการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งหรือความสมเหตสุมผลของค าตอบ 

2.4 ด้านการอธิบายค าตอบ 
ผูว้ิจยัพิจารณาการอธิบายค าตอบจาก การปรบั/แปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบ

ของปัญหาในชีวิตจริง ผลจากการวิเคราะหพ์บว่า พฤติกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่แสดงออก คือ 
นักเรียนไม่เขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบที่ไดจ้ากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรว์่า สามารถ
แปลความหมายเป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิไดอ้ย่างไร โดยเขียนเพียงค าตอบสัน้ ๆ ลกัษณะ
ดังภาพประกอบ 23 หรือเขียนแต่ไม่ถูกต้อง ดังภาพประกอบ 24  หรือไม่เขียนเลย ทั้งนี ้อาจ
เนื่องมาจาก นกัเรียนหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ไดห้รือไม่ถูกตอ้ง 

ตอนที่ 3 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแก้ปัญหา
ของครู 

ในการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหา
ของครู ผู้วิจัยวิเคราะห์จากผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
โดยพิจารณาความรู ้ความเข้าใจ และประสบการณ์การสอน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านหลักสูตร 
(2) ดา้นผูส้อน และ (3) ดา้นผูเ้รียน ผลการวิเคราะหม์ีรายละเอียดดงันี ้
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3.1 ด้านหลักสูตร 
ผลจากการสมัภาษณค์รูผูส้อนคณิตศาสตรท์ี่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ครูใหข้อ้มูล

เก่ียวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า เป็นหลกัสูตรที่ไม่เอือ้หรือสนับสนุนต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์เนื่องจากเวลาที่
ก าหนดให้ไม่สอดคล้องกับเนือ้หา และเวลาสอนมักมีจ ากัด การที่ครูจ าเป็นตอ้งเลือกที่จะสอน
เนือ้หาใหค้รบตามหลกัสูตรก่อน ส่งผลใหเ้หลือเวลาไม่เพียงพอต่อการที่จะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรใ์หน้กัเรียนเพิ่มเติม 

3.2 ด้านผู้สอน 
ผลจากการสมัภาษณค์รูผูส้อนคณิตศาสตรท์ี่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ครูใหข้อ้มูล

เก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครูในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์(2) กิจกรรมการเรียนการสอนการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร ์และ (3) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาในชีวิต
จรงิ มีรายละเอียดดงันี ้

1) รูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนที่ มี ทั กษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

1.1) ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรใ์หก้ับนักเรียนบา้งแต่น้อยมาก และไม่ครบทัง้ 5 ทักษะ เนื่องจากครูมีภาระงาน 
ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการสอนคณิตศาสตร์จ านวนมาก เช่น การพานักเรียนไปสอบแข่งขัน การเข้า
ฝึกอบรม งานธุรการหรือเอกสารต่าง ๆ ท าใหค้รูมีเวลาไม่เพียงพอส าหรบัการออกแบบกิจกรรม
หรือจดัท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับ
ครูมีประสบการณน์อ้ยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์จึงมุ่งเนน้ไปที่การสอนเนือ้หาสาระทางคณิตศาสตรม์ากกว่า 

1.2) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านที่ ค รูส่วนใหญ่ 
ใหค้วามส าคัญมากเป็นอันดับแรกคือ การแก้ปัญหา รองลงมาคือ การให้เหตุผล การเชื่อมโยง  
การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการคิดสรา้งสรรค ์ตามล าดบั 

1.3) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ มี ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรถ์ูกจดัใหส้อดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ ไม่มีการจดัแยกออกมาหรือ 
มีคาบพิเศษโดยเฉพาะ และใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายพรอ้มยกตวัอย่างประกอบการบรรยาย 
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2) กิจกรรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
2.1) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

ครูส่วนใหญ่ใชปั้ญหาที่คุน้เคยหรือปัญหาทั่วไปที่สามารถพบไดใ้นหนังสือเรียน มากกว่าปัญหา
กระบวนการ ปัญหาเชิงประยกุต ์หรือปัญหาในชีวิตจรงิ 

2.2) กระบวนการแก้ปัญหาที่ครูน ามาใชจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรใ์หก้บันักเรียน มีเพียงรูปแบบเดียวคือ กระบวนการแกปั้ญหาตาม
แนวคิดของโพลยา 

2.3) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ครูไม่มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียนในดา้นการแกปั้ญหา 

3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง 

3.1) ครูส่วนใหญ่น าปัญหาในชีวิตจริงมาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรียนนอ้ยมาก  

3.2) กระบวนการแก้ปัญหาที่ครูใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรผ์่านการแก้ปัญหาในชีวิตจริงให้กับนักเรียน มีเพียงรูปแบบเดียวคือ กระบวนการ
แกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา  

3.3) ครูไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้กระบวนการของการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เนื่องจากครู 
มีประสบการณน์อ้ยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
ประกอบกบัครูมีความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกบัแนวคิดในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

3.3 ด้านผู้เรียน 
ผลจากการสมัภาษณค์รูผูส้อนคณิตศาสตรท์ี่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ครูใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ดงันี ้
1) นักเรียนบางส่วนไม่เห็นความส าคัญหรือความจ าเป็นของการเรียน

คณิตศาสตรส์่งผลใหน้กัเรียนไม่เปิดใจที่จะเรียนรู ้จึงไม่สามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มความสามารถ
ในทกุ ๆ ดา้น  



  128 

2) นกัเรียนมีประสบการณน์อ้ยเก่ียวกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการส ร้างตั วแบบ เชิ งคณิ ตศาสตร์เพ่ื อแก้ ปัญหาในชี วิตจ ริง 
ส าหรับนักเรียน 

ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันกัเรียน ผูว้ิจยั
ไดน้ าผลที่ไดจ้ากการศกึษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ของนักเรียนและครู กรอบแนวคิดของ รุ่งฟ้ า  จันท์จารุภรณ ์
(Janjaruporn, 2005) สุรสาล ผาสุข (2546) กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
กระบวนการแก้ปัญหาที่ เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ  และการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของชูไคโลว ์โคลเตอร ์และบลมั มาก าหนดกรอบแนวคิด เพื่อสรา้ง
กิจกรรมการเรียนการสอนและทดลองหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่ม
ทดลองน าร่องทัง้หมด 3 ครัง้ โดยพิจารณาคะแนนดิบของนกัเรียนในรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์
แลว้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในระดบัสงู ระดับปานกลาง และระดบัต ่า โดยผล
การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที ่1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
ในการหาประสิทธิภาพรายบุคคล มีความมุ่งหมายเพื่อ หาประสิทธิภาพของกิจกรรม

การเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย กับนักเรียนจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบ
เจาะจง จากนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน โดยให้นักเรียนสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน และน าคะแนนจากใบกิจกรรม
รายบุคคลครั้งที่  1-3 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหลังการทดลอง ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ ์ 
โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นกัเรียนไดจ้ากการท าใบกิจกรรมรายบุคคล จ านวน 
3 ครั้ง และ E2 เป็นค่าเฉลี่ ยร้อยละของคะแนนที่ นัก เรียนได้จากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงหลงัการทดลอง โดยมี
เกณฑต์ดัสิน E1/E2  เป็น 60/60 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ  
ส าหรบันกัเรียน 

E1 E2 E1/E2 
63.89 61.67 63.89/61.67 

 
จากตาราง 11 พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ 

ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ส าหรบันักเรียน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 63.89/61.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์60/60 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ส าหรบันักเรียน 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 โดยผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล มีขอ้คน้พบใน
การปรบัปรุงดงันี ้

1.1 ช่วงที่ 1 (คาบเรียน 1-4) นักเรียนไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการใชค้ าทับศัพทใ์น
การอธิบายสถานการณ์ในใบกิจกรรมเรื่อง “Hot Promotion” คือค าว่า “สนีกเกอร”์ ซึ่งเป็นค าทับ
ศัพท์ที่มีค  าในภาษาไทยคือ “รองเท้าผ้าใบ” ท าให้นักเรียนสับสนและเข้าใจว่าเป็นข้อมูลหรือ
เงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมว่า “สนีกเกอร”์ หมายถึงอะไร ผูว้ิจยัจึงหลีกเลี่ยงการใชค้ าทบัศพัทใ์น
กรณีที่มีค าในภาษาไทยในการอธิบายสถานการณ์และค าถาม ทัง้ในใบกิจกรรมรายกลุ่มและใบ
กิจกรรมรายบคุคล 

1.2 ช่วงที่ 2 (คาบเรียน 5-10) นักเรียนไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์และ
ค าถามในใบกิจกรรมควรอยู่ในหนา้เดียวกนั เช่น ใบกิจกรรมเรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” และ “ดีไอ
วายช็อกโกแลตมิลค”์ ซึ่งเป็นใบกิจกรรมที่มีสถานการณ์และค าถามอยู่คนละหนา้ ท าให้นักเรียน
ตอ้งเปิดกลบัไปกลบัมาเมื่อตอ้งการยอ้นกลับมาอ่านสถานการณห์รือค าถามอีกครัง้ ผูว้ิจยัจึงปรบั
ใหส้ถานการณแ์ละค าถามอยู่ในหนา้เดียวกนั ทัง้ในใบกิจกรรมกลุม่และใบกิจกรรมรายบคุคล 

1.3 ช่วงที่ 3 (คาบเรียน 11-16) ผูว้ิจัยไดข้อ้คน้พบในการปรบัปรุงเก่ียวกับเกณฑ์
การใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์องทุกกิจกรรมใหม้ีความสอดคลอ้งกับแนวทางการเขียนตอบ เช่น 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์องกิจกรรม “ดีไอวายช็อกโกแลตมิลค์” ขอ้ 4 ควรแยกเกณฑ์
การใหค้ะแนนออกเป็น 2 ขอ้ย่อย และปรบัใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการเขียนตอบของแต่ละขอ้ 
(ขอ้ 4.1-4.2) 
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ตอนที ่2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย 
ในการหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย มีความมุ่งหมายเพื่อ หาประสิทธิภาพของกิจกรรม

การเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย กับนักเรียนจ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบ
เจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน และเป็นนกัเรียนที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มรายบุคคล โดยให้
นกัเรียนสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นกลุ่ม และน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ที่ 1-3 และคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหลังการทดลอง  
ไปวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับเกณฑ ์โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นกัเรียนไดจ้าก
การท าใบกิจกรรมรายบุคคล จ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละของคะแนนที่นักเรียนได้
จากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จรงิหลงัการทดลอง โดยมีเกณฑต์ดัสิน E1/E2  เป็น 60/60 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัตาราง 12 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาพกลุม่ย่อยของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ  
ส าหรบันกัเรียน 

E1 E2 E1/E2 

64.17 63.33 64.17/63.33 

 
จากตาราง 12 พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ 

ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ส าหรบันักเรียน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 64.17/63.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์60/60 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ส าหรบันักเรียน 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 โดยผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย มีขอ้คน้พบใน
การปรบัปรุงดงันี ้

2.1 ช่วงที่ 1 (คาบเรียน 1-4) นกัเรียนไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัระยะเวลาในช่วงแรก
ของการเริ่มกิจกรรมควรมีมากขึน้เล็กนอ้ยเพื่อสรา้งความคุน้เคยในการท ากิจกรรมกลุ่ม และภาษา
ที่ใชใ้นการอธิบายสถานการณใ์นใบกิจกรรมรายบุคคลควรกระชบัและลดความฟุ่ มเฟือยในการใช้
ภาษา เพราะจะท าใหน้ักเรียนใชเ้วลาในการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจปัญหามากขึน้โดยไม่จ าเป็น 
เช่น ภาษาที่ใชใ้นสถานการณ์ของใบกิจกรรมเรื่อง “รถพลงังานไฟฟ้า” ซึ่งเป็นขอ้ความโฆษณา
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รถยนตรุ์น่ไฮบริดที่ไม่กระชบัและมีค าขยายมากเกินไป ผูว้ิจยัจึงขยายระยะเวลาในช่วงแรกของการ
ท ากิจกรรมใหม้ากขึน้เล็กนอ้ยเพื่อใหน้กัเรียนท าความคุน้เคยกบัเพื่อน ๆ ในกลุม่ และปรบัขอ้ความ
ในสว่นของสถานการณใ์หม้ีความกระชบัและลดความฟุ่ มเฟือยในการใชภ้าษา 

2.2 ช่วงที ่2 (คาบเรียน 5-10) นกัเรียนไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัขัน้การคน้ควา้ขอ้มลู
เพื่อหาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตรใ์นใบกิจกรรมรายบุคคลควรระบุขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ตอ้งการ
ใหน้กัเรียนคน้ควา้เพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องใด เนื่องจากการท าใบกิจกรรมรายบุคคลนัน้  นักเรียนจะไม่
สามารถปรกึษาหรืออภิปรายร่วมกับเพื่อนได ้จึงอาจท าให้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่จ  าเป็นตอ้งคน้ควา้
เพิ่มเติมบางสว่นตกหล่น รายละเอียดไม่ครบถว้น หรือใชเ้วลาในการคน้ควา้ขอ้มลูมากกว่าการท า
ใบกิจกรรมกลุ่ม ส่งผลใหน้ักเรียนท าใบกิจกรรมรายบุคคลไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด และควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการน าเสนอผลการอภิปรายความคิดของแต่ละกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นหนา้ชัน้
เรียน และการน าเสนอผลการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ผู้วิจัยจึงปรบัการเขียนข้อ 3 ในใบ
กิจกรรมรายบุคคลทุกกิจกรรม ใหม้ีการระบุเรื่องที่ตอ้งการใหน้ักเรียนคน้ควา้ขอ้มูลหรือ เงื่อนไข
เพิ่มเติม เช่น ในใบกิจกรรมรายบุคคล เรื่อง “อาชีพในฝันของเด็กไทย” ผูว้ิจยัไดร้ะบุเรื่องที่ตอ้งการ
ใหน้ักเรียนคน้ควา้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็น 2 หัวขอ้ คือ 3.1 ตน้ทุนค่าเสียโอกาส และ 3.2 
รายไดสุ้ทธิ รวมถึงเพิ่มระยะเวลาในการน าเสนอใหก้ับกลุ่มที่ผลงานมีความแตกต่าง มีการสรา้ง 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ถกูตอ้ง หรือมีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกลุม่อื่น 

2.3 ช่วงที่  3 (คาบเรียน 11-16) ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบว่าการใช้ค าถามกระตุ้น 
มีความส าคัญต่อการคิดของนักเรียน ช่วยใหน้ักเรียนมีความพยายามที่จะสังเกต เปรียบเทียบ 
เชื่อมโยง วิเคราะห์ รวมถึงมีความพยายามที่จะแกปั้ญหา โดยเฉพาะกบักิจกรรมที่อยู่ในแผนการ
จดัการเรียนรูท้ี่ 5 และ 6 ผูว้ิจยัจึงปรบัใหม้ีการใชค้  าถามกระตุน้มากขึน้ในแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรูท้กุแผน 

ตอนที ่3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม  
ในการหาประสิทธิภาพภาคสนาม มีความมุ่งหมายเพื่อ หาประสิทธิภาพของกิจกรรม

การเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยอีกครัง้ กับนักเรียนจ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
รายบุคคลและกลุ่มย่อย  โดยให้นัก เรียนสร้างตัวแบบ เชิ งคณิ ตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญ หา 
ในชีวิตจริงในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม และน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล
ครัง้ที่ 1-3 และคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงหลงัการทดลองไปวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัเกณฑ ์โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ย
รอ้ยละของคะแนนที่นักเรียนไดจ้ากการท ากิจกรรมรายบุคคลจ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ย
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รอ้ยละของคะแนนที่นักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงหลงัการทดลอง โดยมีเกณฑต์ดัสิน E1/E2 เป็น 60/60 ผล
การวิเคราะหข์อ้มลู ดงัตาราง 13 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะหก์ารหาประสิทธิภาคสนามของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ส าหรบันกัเรียน 

E1 E2 E1/E2 

67.22 64.38 67.22/64.38 

 
จากตาราง 13 พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ 

ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ส าหรบันักเรียน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 67.22/64.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์60/60 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรับนักเรียน  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์60/60 โดยผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม มีขอ้คน้พบใน
การปรบัปรุงดงันี ้

3.1 ช่วงที่ 1 (คาบเรียน 1-4) นักเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยน
ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่จ  าเป็นต่อการค านวณหาค าตอบของสถานการณ์ใหอ้ยู่ในรูปของตัวแปรหรือ
สญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์(ขอ้ 6) ของทุกใบกิจกรรมควรก าหนดรูปแบบของการเขียนตอบไว้
เพื่อที่จะไดท้ราบว่าตอ้งเขียนอธิบายขอ้มูลใดบา้ง เนื่องจากนักเรียนมักหลงลืมหรือตกหล่นการ
เขียนอธิบายว่าตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรท์ี่ก าหนดขึน้มานัน้แทนขอ้มลูหรือเงื่อนไขใด
ของสถานการณ์จริง ผูว้ิจัยจึงปรบัโดยเพิ่มขอ้ความ “....... แทน.............................” ลงในช่อง
ส าหรบัเขียนตอบในข้อ 6 และข้อ 7 ของทุกใบกิจกรรม เพื่อก ากับให้นักเรียนไม่ลืมที่จะเขียน
อธิบายว่า ตวัแปรที่ก าหนดขึน้มานัน้แทนขอ้มลูหรือเงื่อนไขใดของสถานการณจ์รงิ 

3.2 ช่วงที่ 2 (คาบเรียน 5-10) นักเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับระยะเวลา 
ในการด าเนินกิจกรรมตอนที่ 1 ของกิจกรรมที่ 3-4 ควรมีมากขึน้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เนน้การ
ระดมความคิด การอภิปรายภายในกลุ่ม และต้องมีการออกมาน าเสนอและร่วมกันอภิปราย
เหตผุล/แนวคิด/วิธีการคิด และขอ้สรุปที่หนา้ชัน้เรียน ซึ่งตอ้งใชเ้วลามากกว่า 1 คาบเรียน ผูว้ิจยัจึง
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมตอนที่ 1 บางส่วน เช่น จากเดิมที่ใหน้ักเรียนศึกษาความรูจ้าก 
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วีดิทัศนเ์ปลี่ยนเป็นใหน้ักเรียนศึกษาความรูจ้ากใบความรู ้ซึ่งใชเ้วลานอ้ยกว่า และขยายเวลาใน
กิจกรรมตอนที่ 1 ใหม้ากขึน้ 10-20 นาท ี

3.3 ช่วงที่ 3 (คาบเรียน 11-16) นักเรียนไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับการคน้ควา้
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหลง่เรียนรูภ้ายนอก เนื่องจากมีขอ้จ ากดัหลายประการเก่ียวกบัการ
สืบคน้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การไม่มีสญัญาณอินเทอรเ์น็ต ไม่มีอปุกรณ ์สื่อ 
หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ผูว้ิจัยจึงปรบัใหทุ้กกิจกรรมมีใบความรูเ้พิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลใหก้ับ
นักเรียนไดศ้ึกษาค้นควา้ โดยเฉพาะกิจกรรมในช่วงที่ 3 เนื่องจากกิจกรรมในช่วงนีม้ีขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขที่นกัเรียนจ าเป็นตอ้งศกึษาหรือคน้ควา้เพิ่มเติมมากกว่ากิจกรรมในช่วงอื่น ๆ 

ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียน  

ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
เพื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ของนักเรียนที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหท์ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
ในชีวิตจริง และตอนที่ 2 พฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
ผลการวิเคราะหม์ีรายละเอียดดงันี ้

ตอนที่ 1 ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริง 

1.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ในการวิเคราะหค์วามสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา
ในชีวิตจริง ผูว้ิจัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลที่ 1-3 และแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหลังการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล 
ที่ 1-3 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรห์ลงัการทดลอง 
ของนกัเรียนกลุม่เปา้หมาย 

แหล่งทีม่าของคะแนน คะแนนเต็ม 
ค่าเฉล่ีย 
เลขคณิต 

(�̅�) 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
คิดเป็นร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

1. ใบกิจกรรมรายบคุคล 60 42.84 71.40 6.62 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริง 

40 25.75 64.38 4.20 

รวม 100 68.59 68.59 10.32 

 
จากตาราง 14 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล

เท่ากับ 42.84 คิดเป็นรอ้ยละ 71.40 ของคะแนนเต็ม โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.62 
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิหลงัการทดลอง เท่ากบั 25.75 คิดเป็นรอ้ยละ 64.38 โดย
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.20 ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรม
รายบุคคลและแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา  
ในชีวิตจริงหลังการทดลอง เท่ากับ 68.59 คิดเป็นรอ้ยละ 68.59 ของคะแนนเต็ม โดยมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.32 

1.2 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า นักเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง   
มีความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อปัญหาในชีวิตจริง สงูกว่ารอ้ยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด ผูว้ิจยัไดร้วมคะแนนจากใบ
กิจกรรมรายบุคคล และแบบทดสอบวัดความสามารถในสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงหลงัการทดลอง แลว้หาจ านวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ มากกว่ารอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม หลงัจากนัน้ท า
การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั แสดงผลดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

จ านวนนักเรียนทีมี่ความสามารถในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สูงกว่าเกณฑ ์

(ร้อยละ) 
P-Value 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการทดลอง 

16 14(87.5) 0.0183* 

*ที่ระดบันยัส าคญั .05  
 

จากตาราง 15 พบว่า นกัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีความสามารถ  
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 ของคะแนน
เต็มมีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที ่2 พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ในการวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต

จริงของนักเรียน ที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ผูว้ิจัยและผูช้่วยวิจัยจ านวน 2 คน ไดร้่วมกัน
วิเคราะห์จาก (1) ผลงานเขียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง (2) ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายขณะลงมือสรา้งตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง และ  (3) ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและ
นักเรียนเป้าหมายเก่ียวกับกระบวนการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
โดยมีแบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์ และกลอ้งวีดิทัศนช์่วยในการบนัทึกรายละเอียดของ
การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียน 

ส าหรับพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
ของนักเรียน ผูว้ิจยัพิจารณาการแสดงออกของนักเรียนในดา้นต่าง ๆ ดังนี ้(1) การท าความเขา้ใจ
ปัญหา (2) การคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์(3) การใชค้ณิตศาสตร ์และ  
(4) การอธิบายค าตอบ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน ผู้วิจัยอธิบายพฤติกรรมของนักเรียนทั้งชั้น และนักเรียน
เป้าหมายจ านวน 4 คน ซึ่งได้แก่ เพชร ทับทิม พลอย และไข่มุก (นามสมมติ) โดยที่เพชรเป็น
นักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความกระตือรือรน้ หรือมีความพยายามที่จะเรียนรูแ้ละ
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แกปั้ญหา ชอบซกัถาม และอธิบายแนวคิดใหเ้พื่อนฟัง ในขณะเดียวกนัก็เป็นผูฟั้งที่ดี มีความมั่นใจ 
กลา้แสดงออก และมีความเป็นผูน้  า ส่วนทบัทิมและพลอย เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลาง มีความกระตือรือรน้ หรือมีความพยายามที่จะเรียนรูแ้ละแกปั้ญหา ชอบซกัถาม อธิบาย
แนวคิดใหเ้พื่อนฟัง และเป็นผูฟั้งที่ดี สดุทา้ยคือ ไข่มุกเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า 
แต่มีความพยายามที่จะเรียนรูแ้ละแกปั้ญหา เป็นผูฟั้งที่ดี และกลา้แสดงออก 

เพื่ออธิบายพฤติกรรมแต่ละดา้นในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริงของนักเรียน ที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ  
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ผูว้ิจยัแบ่งกิจกรรมการเรียนการสอน
ออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

ช่วงที่ 1  คาบเรียน 1–4 
ช่วงที่ 2  คาบเรียน 5–10 
ช่วงที่ 3  คาบเรียน 11–16 

ในแต่ละช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจัยเลือกคาบเรียนที่นักเรียน  
มีพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เด่นชัด มาอธิบาย
รายละเอียดของพฤติกรรมของนกัเรียน ดงันี ้

ช่วงที่ 1 ผูว้ิจยัเลือกคาบเรียนที่ 2 มาอธิบาย นกัเรียนมีพฤติกรรมในการสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิเป็นอย่างไร 

ช่วงที่  2 ผู้วิจัยเลือกคาบเรียนที่  7 และ 8 มาอธิบาย นักเรียนมีพฤติกรรม 
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ 1 อย่างไร
บา้ง และมีพฤติกรรมใดบา้งที่แสดงต่อเนื่องมาจนถึงช่วงที่ 2 

ช่วงที่  3 ผู้วิจัยเลือกคาบเรียนที่  13 และ 14 มาอธิบาย นักเรียนมีพฤติกรรม 
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ 2 อย่างไร
บา้ง และมีพฤติกรรมใดบา้งที่แสดงต่อเนื่องมาจนถึงช่วงที่ 3 

รายละเอียดของพฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จริงของนักเรียน ที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง  
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ มีดงันี ้
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2.1 พฤติกรรมด้านการท าความเข้าใจปัญหา 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการท าความเขา้ใจปัญหาของนักเรียนนั้น ผู้วิจัย

พิจารณาจากการแสดงออกของนกัเรียนในการระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา และการระบุขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริง ผลจากการวิเคราะหผ์ลงานเขียน ประกอบกับผลการสงัเกต และ 
ผลการสัมภาษณ์นักเรียนในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง พบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมดา้นการท าความเขา้ใจปัญหา 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) นักเรียนใหเ้วลากับการ
อ่านสถานการณ์และค าถามมากขึ ้น  (2) นักเรียนขีดเส้นใต้ ขีดล้อมรอบข้อความ หรือท า
สญัลกัษณ ์ทัง้ในสว่นที่เป็นสถานการณแ์ละค าถามไดม้ากขึน้ (3) นกัเรียนมีสว่นร่วมในการซกัถาม 
ปรึกษา หรือพูดคุยเก่ียวกับสถานการณ์และค าถามกับครูผูส้อนมากขึน้  (4) นักเรียนมีส่วนร่วม 
และรบัผิดชอบในการภิปรายเป็นกลุ่มมากขึน้ และ (5) นักเรียนเขียนอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับ
การท าความเขา้ใจปัญหาไดม้ากขึน้ ซึ่งพฤติกรรมทัง้ 5 ลกัษณะดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้

2.1.1 นักเรียนให้เวลากับการอ่านสถานการณแ์ละค าถามมากขึน้ 
กิจกรรมช่วงที่ 1 เมื่อนักเรียนไดร้บัใบกิจกรรมเรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” 

ซึ่งมีสถานการณจ์รงิที่ตอ้งการใหน้กัเรียนตดัสินใจว่า การเลือกใชร้ถยนตรุ์่นไฮบรดิจะประหยดัและ
คุม้ค่ากว่ารถยนตรุ์่นปกติหรือไม่ พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่อ่านสถานการณแ์ละค าถามอย่างรวดเร็ว 
หลังจากอ่านแล้วก็ลงมือแก้ปัญหาทันทีแต่ไม่สามารถท าได้ จึงต้องย้อนกลับไปอ่านใหม่อีก 
หลาย ๆ ครัง้  ส  าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชรและทับทิม ทัง้คู่ใชเ้วลาในการอ่านสถานการณแ์ละ
ค าถามใกลเ้คียงกัน คือ ประมาณ 1 นาที โดยอ่านเพียงรอบเดียวแลว้เปิดหน้าถัดไปทันที และมี
ความพยายามที่จะเขียนค าตอบข้อ 1 และ 2 ซึ่งเป็นขั้นของการท าความเข้าใจปัญหา แต่ไม่
สามารถเขียนไดห้รือเขียนผิด ท าใหต้อ้งหยุดเขียน ขีดฆ่า หรือลบค าตอบเดิมออกและยอ้นกลบัไป
อ่านสถานการณ์และค าถามใหม่โดยเฉลี่ย 2-3 ครัง้ จึงจะเขียนค าตอบได้ ดังภาพประกอบ 27 
ในขณะที่พลอยและไข่มกุ ทัง้คู่ใชเ้วลาในการอ่านสถานการณแ์ละค าถามนอ้ยกว่าเพชรและทบัทิม 
คือ ประมาณ 30-45 วินาที โดยอ่านเพียงรอบเดียวและไม่ไดล้งมือแก้ปัญหาในทันที แต่รอเพื่อ
สงัเกตเพื่อนคนอ่ืน ๆ ในกลุม่ และเมื่อเห็นว่าเพื่อนส่วนใหญ่พยายามที่จะลงมือแกปั้ญหาทนัที โดย
ไม่มีการปรกึษาหรือพูดคุยกันเก่ียวกับปัญหาเลย ทัง้คู่จึงพยายามที่จะเขียนค าตอบเช่นกนั  แต่ไม่
สามารถเขียนได้ในครัง้แรก จนต้องเปิดย้อนกลับมาอ่านเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์และ
ค าถามใหม่อีก 2-3 ครัง้เช่นเดียวกับเพชรและทับทิม นอกจากนั้นเพชรและพลอยยังไดข้ีดเสน้ใต้
ขอ้ความในขณะที่อ่านสถานการณแ์ละค าถามอีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 27 รอ่งรอยการขีดฆ่า หรือลบค าตอบของเพชร  
ในใบกิจกรรมเรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบริด” ขอ้ 1 

กิจกรรมช่วงที่ 2 เมื่อนักเรียนไดร้บัใบกิจกรรมเรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” 
ซึ่งมีสถานการณ์จริงที่ตอ้งการใหน้ักเรียนตัดสินใจว่า ควรจะแนะน าใหน้ภดลเลือกเรียนสาขาใด
ระหว่างศลัยแพทยก์บัวิศวกรคอมพิวเตอร ์โดยใชค้วามรูเ้รื่องตน้ทุนค่าเสียโอกาส พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ให้เวลากับการอ่านสถานการณ์และค าถามมากขึน้ นอกจากนี ้ นักเรียนในกลุ่มที่  2  
และ 3 ได้มีตัวแทนนักเรียนกลุ่มละหนึ่งคนอาสาอ่านสถานการณ์และค าถามให้เพื่อนคนอ่ืน ๆ  
ในกลุ่มฟัง และมีนกัเรียนบางส่วนยงัไดข้ีดเสน้ใตข้อ้ความ ท าเครื่องหมาย หรือสญัลกัษณ์ในขณะ
อ่านสถานการณ์และค าถามอีกด้วย  ส าหรับนักเรียนเป้าหมายเพชร ทับทิม  และพลอย  
ใช้เวลาในการอ่านสถานการณ์และค าถามประมาณ 4-5 นาที ส่วนไข่มุกใช้เวลาในการอ่าน
สถานการณ์และค าถามประมาณ 2-3 นาที ในขณะอ่านสถานการณ์และค าถามนั้น เพชรและ
ทบัทิมมีการหยุดอ่านเป็นระยะ ๆ เพื่อปรกึษา พูดคยุ หรือซกัถามทัง้เพื่อนและครู และเมื่อซกัถาม
จนเขา้ใจแลว้ ทัง้คู่จึงอ่านสถานการณแ์ละค าถามต่อจนจบ  

กิจกรรมช่วงที่ 3 เมื่อนักเรียนได้รบัใบกิจกรรมเรื่อง “หลอดไฟกับการใช้
พลงังาน” ซึ่งมีสถานการณจ์รงิที่ตอ้งการใหน้กัเรียนตดัสินใจว่า ควรเลือกติดตัง้หลอดไฟชนิดใดจึง
จะประหยัดค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ ค่าหลอดไฟ และค่าไฟฟ้า ต่อปีใหม้ากที่สดุ พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่
ตัง้ใจและใหเ้วลากับการอ่านสถานการณ์และค าถามมากขึน้ อีกทัง้ยังแสดงพฤติกรรมใหเ้ห็นว่า
ก าลังขีดเส้นใต้ข้อความ ท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ในขณะที่ก าลังอ่านสถานการณ์และ
ค าถามอีกดว้ย ส าหรบันกัเรียนเป้าหมายเพชร หลงัจากใชเ้วลาในการอ่านสถานการณแ์ละค าถาม
ดว้ยตนเองประมาณ 1-2 นาทีแลว้ ไดอ่้านทัง้หมดแบบสรุปครา่ว ๆ ใหเ้พื่อน ๆ ฟังอีกครัง้ ในขณะที่
ทับทิม พลอย และไข่มุกใชเ้วลาในการอ่านสถานการณ์และค าถามประมาณ 2-3 นาที ในขณะ
อ่านสถานการณ์และค าถามนั้น ทั้งสามคนมีการหยุดอ่านเป็นระยะ ๆ เพื่อปรึกษา พูดคุย หรือ
ซกัถามทัง้เพื่อนและครู และเมื่อซกัถามจนเขา้ใจแลว้ ทัง้คู่จึงอ่านสถานการณแ์ละค าถามต่อจนจบ 
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จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนส่วนใหญ่อ่านสถานการณ์และค าถามอย่างรวดเร็ว หลังจากอ่านแลว้ก็ลงมือแก้ปัญหา
ทันทีแต่ไม่สามารถท าได ้ท าใหต้อ้งหยุดและยอ้นกลบัไปอ่านสถานการณ์และค าถามใหม่หลาย
ครัง้ ต่อมาในช่วงที่ 2 นักเรียนส่วนใหญ่ใหเ้วลากับการอ่านสถานการณแ์ละค าถามมากขึน้ อีกทัง้
ยงัแสดงพฤติกรรมใหเ้ห็นว่ามีการขีดเสน้ใตข้อ้ความ ท าเครื่องหมาย หรือสญัลกัษณใ์นขณะอ่าน
สถานการณ์และค าถามอีกดว้ย ซึ่งนักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวและมีความตัง้ใจที่จะ
อ่านสถานการณแ์ละค าถามเพื่อท าความเขา้ใจปัญหามากขึน้จนสิน้สุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในช่วงที่  3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายทั้ง 4 คน เก่ียวกับการอ่าน
สถานการณ์และค าถาม ที่พบว่า สาเหตุที่ท าใหน้ักเรียนมีความตั้งใจที่จะอ่านสถานการณ์และ
ค าถามเพื่อท าความเขา้ใจปัญหามากขึน้นั้น เนื่องมาจากในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนยังมีประสบการณ์นอ้ยเก่ียวกับการแกปั้ญหาในชีวิตจริงที่มีการก าหนดสถานการณ์และ
ค าถามในลกัษณะดังกล่าว จึงอ่านสถานการณ์และค าถามแบบผ่าน ๆ ไม่ไดจ้ับใจความส าคัญ
และไม่ไดว้ิเคราะหข์อ้มลูหรือเงื่อนไขใด ๆ แต่เมื่อนกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียน
การสอนมากขึน้ จึงท าใหน้กัเรียนเริ่มเขา้ใจและใหค้วามส าคญักบัการอ่านสถานการณแ์ละค าถาม
เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาของกิจกรรมถดัไปมากขึน้ 

2.1.2 นักเรียนขีดเส้นใต้ ขีดล้อมรอบข้อความ หรือท าสัญลักษณ์ ทั้งใน
ส่วนทีเ่ป็นสถานการณแ์ละค าถามได้มากขึน้ 

กิจกรรมช่วงที่ 1 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง “รักษ์โลกด้วยไฮบริด”  
มาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า ไม่ปรากฏร่องรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ 
หรือท าสัญลักษณ์ทั้งในส่วนที่เป็นสถานการณ์หรือค าถามในใบกิจกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่  
มีเพียงร่องรอยการขีดเขียนที่ไม่ไดแ้สดงถึงความพยายามในการที่จะท าความเขา้ใจปัญหา เช่น 
การวาดรูปการต์นู หรือการเขียนขอ้ความต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา ส าหรบันกัเรียนเปา้หมาย
ไข่มุก ไม่ปรากฏร่องรอยการขีดเขียนใด ๆ ในส่วนที่เป็นสถานการณ์และค าถาม ในขณะที่เพชร 
ทบัทิม และพลอย มีการขีดเสน้ใตข้อ้ความที่เป็นสาระส าคญัในสถานการณแ์ละค าถาม เช่น ราคา
มาตรฐานของรถยนต์ทั้งสองรุ่น ค่า KPL แต่ทั้งสามคนมีการขีดเส้นใต้และท าสัญลักษณ์บน
ขอ้ความที่ไม่เป็นสาระส าคัญในสถานการณ์ดว้ยเช่นกัน นอกจากนี ้ยังมีการวาดรูปการต์ูนหรือ
เขียนขอ้ความที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาอีกดว้ย ดงัภาพประกอบ 28 
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ภาพประกอบ 28 รอ่งรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ์ 
 ในสว่นที่เป็นสถานการณแ์ละค าถามของเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบริด” 

กิจกรรมช่วงที่ 2 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส”  
มาวิเคราะหก์ารเขียนของนักเรียน พบว่า เริ่มปรากฏร่องรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดล้อมรอบขอ้ความ 
หรือท าสญัลกัษณ์ ทัง้ในส่วนที่เป็นสถานการณ์และค าถามในใบกิจกรรมของนกัเรียนมากขึน้ ซึ่งมี
ทัง้ขอ้ความที่เป็นสาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคัญ และมีร่องรอยการขีดเขียนที่ไม่ไดแ้สดงถึง
ความพยายามในการที่จะท าความเข้าใจปัญหาอยู่บ้าง เช่น การวาดรูปการต์ูน หรือการเขียน
ขอ้ความต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับปัญหา ส าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชรมีการมีการขีดเสน้ใต ้ขีด
ล้อมรอบข้อความ และท าสัญลักษณ์ข้อความที่ เป็นข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาได้
ครบถ้วน ดังภาพประกอบ 29 ในขณะที่ทับทิม พลอย และไข่มุก มีการขีดเส้นใต้ ขีดล้อมรอบ
ขอ้ความ และท าสัญลักษณ์ขอ้ความที่เป็นขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาแต่ไม่ครบถ้วน 
และมีร่องรอยการขีดเขียนตรงขอ้มูลที่ไม่ส  าคัญ อีกทั้งยังมีการวาดรูปการต์ูนหรือเขียนขอ้ความ
ต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งปรากฏอยู่ดว้ย ดงัภาพประกอบ 30 
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ภาพประกอบ 29 รอ่งรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ ์ 
ในสว่นที่เป็นสถานการณแ์ละค าถามของเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” 



  142 

 

ภาพประกอบ 30 รอ่งรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ ์ 
ในสว่นที่เป็นสถานการณแ์ละค าถามของพลอย ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” 

กิจกรรมช่วงที่  3 เมื่ อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง  “หลอดไฟกับการใช้
พลังงาน” มาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขีดเส้นใต้ ขีดล้อมรอบ
ขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณท์ัง้ในส่วนที่เป็นสถานการณ์และค าถามในใบกิจกรรม ซึ่งส่วนมากเป็น
ขอ้ความที่เป็นสาระส าคญั ส าหรบันกัเรียนเป้าหมายเพชร ทบัทิม และพลอย มีการมีการขีดเสน้ใต ้
ขีดลอ้มรอบข้อความ และท าสญัลักษณ์บนขอ้ความที่เป็นขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหา
ครบถว้น ดงัภาพประกอบ 31 ในขณะที่ไข่มกุมีรอ่งรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ และท า
สญัลกัษณข์อ้ความที่เป็นขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาแต่ไม่ครบถว้น ดงัภาพประกอบ 32 
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ภาพประกอบ 31 รอ่งรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ ์ 
ในสว่นที่เป็นสถานการณแ์ละค าถามของพลอย ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” 
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ภาพประกอบ 32 รอ่งรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ ์ 
ในสว่นที่เป็นสถานการณแ์ละค าถามของไข่มกุ ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปไดว้่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ไม่ปรากฏร่องรอยการขีดเส้นใต้ ขีดล้อมรอบข้อความ หรือท าสัญลักษณ์  ทั้งในส่วนที่ เป็น
สถานการณ์หรือค าถามในใบกิจกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ มีเพียงร่องรอยการขีดเขียนที่ไม่ได้
แสดงถึงความพยายามในการที่จะท าความเขา้ใจปัญหา  เช่น การวาดรูปการต์ูน หรือการเขียน
ข้อความต่าง ๆ ที่ ไม่เก่ียวข้องกับปัญหา  ต่อมาในช่วงที่  2 เริ่มปรากฏร่องรอยการขีดเส้นใต ้ 
ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ ์ทัง้ในส่วนที่เป็นสถานการณแ์ละค าถามในใบกิจกรรมของ
นักเรียนมากขึน้ ซึ่งมีทัง้ขอ้ความที่เป็นสาระส าคัญและไม่เป็นสาระส าคัญ และมีร่องรอยการขีด
เขียนที่ไม่ไดแ้สดงถึงความพยายามในการที่จะท าความเขา้ใจปัญหาอยู่บา้ง  นักเรียนส่วนใหญ่
ยงัคงแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้อย่างสม ่าเสมอ จนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ 3 นกัเรียน
ขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ์บนขอ้ความที่เป็นสาระส าคญัของสถานการณ์
และค าถามไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะนกัเรียนเป้าหมายเพชร ทับทิม และพลอย มีการมีการขีดเสน้ใต้ 
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ขีดลอ้มรอบขอ้ความ และท าสญัลกัษณ์บนขอ้ความที่เป็นขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาได้
ครบถ้วน ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายทั้ง 4 คน เก่ียวกับการขีดเส้นใต ้ 
ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ ์ทัง้ในสว่นที่เป็นสถานการณแ์ละค าถาม ที่พบว่า สาเหตุที่
ท าใหน้กัเรียนขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณบ์นขอ้ความที่เป็นสาระส าคญัของ
สถานการณแ์ละค าถามมากขึน้นัน้ เนื่องมาจาก ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียน
ยงัมีประสบการณน์อ้ยเก่ียวกบัการแกปั้ญหาในชีวิตจริงที่มีการก าหนดสถานการณแ์ละค าถามให้
ในลกัษณะดงักลา่ว จึงอ่านสถานการณแ์ละค าถามแบบผ่าน ๆ ไม่ไดจ้บัใจความส าคญั และไม่ได้
มีการวิเคราะหใ์ด ๆ จึงไม่ไดข้ีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณใ์ด ๆ ในสถานการณ์
จริงหรือค าถามเลย แต่เมื่อนกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้จึงท า
ใหน้กัเรียนเริ่มเขา้ใจและใหค้วามส าคญักบัการอ่านสถานการณแ์ละค าถาม พรอ้มกบัไดเ้รียนรูว้่า
การขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลักษณ์ต่าง ๆ บนขอ้ความที่เป็นสาระส าคัญของ
ปัญหาจะช่วยใหจ้ ารายละเอียดที่ส  าคญัต่าง ๆ ไดดี้ขึน้ และเขา้ใจสถานการณไ์ดม้ากขึน้ 

2.1.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการซักถาม ปรึกษา หรือพูดคุยเกี่ยวกับ
สถานการณแ์ละค าถามกับครูผู้สอนมากขึน้  

กิจกรรมช่วงที่ 1 เมื่อนักเรียนไดร้บัใบกิจกรรมเรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” 
ซึ่งมีสถานการณจ์รงิที่ตอ้งการใหน้กัเรียนตดัสินใจว่า การเลือกใชร้ถยนตรุ์่นไฮบรดิจะประหยดัและ
คุม้ค่ากว่ารถยนตรุ์่นปกติหรือไม่ พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการซกัถาม ปรกึษาหรือพูดคยุใด ๆ 
เก่ียวกับสถานการณ์และค าถามที่ก าหนดให้กับครูผู้สอน มีนักเรียนเพียง 2 คน ได้ยกมือถาม
ครูผู้สอนหลังจากอ่านสถานการณ์และค าถามแล้ว ว่า “รถยนต์รุ่นไฮบริดคืออะไรครบั” และ 
“เครื่องยนต์ 1.8 กับ KPL หมายถึงอะไรคะ” ส าหรับนักเรียนเป้าหมายทั้ง 4 คน เพชร ทับทิม 
พลอย และไข่มกุ ไม่มีการซกัถามครูผูส้อนในกิจกรรมนี ้

กิจกรรมช่วงที่ 2 เมื่อนักเรียนไดร้บัใบกิจกรรมเรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” 
ซึ่งมีสถานการณ์จริงที่ตอ้งการใหน้ักเรียนตัดสินใจว่า ควรจะแนะน าใหน้ภดลเลือกเรียนสาขาใด
ระหว่างศลัยแพทยก์บัวิศวกรคอมพิวเตอร ์โดยใชค้วามรูเ้รื่องตน้ทุนค่าเสียโอกาส พบว่า นักเรียน
ซกัถาม ปรกึษาหรือพดูคยุเก่ียวกบัสถานการณแ์ละค าถามที่ก าหนดใหก้บัครูผูส้อนมากขึน้ ส  าหรบั
นักเรียนเป้าหมายเพชร และทับทิม มีการซักถาม ปรึกษา หรือพูดคุยเก่ียวกับสถานการณ์กับ
ครูผูส้อน ดงับทสนทนาต่อไปนี ้
  



  146 

เพชร : อาจารยค์รบัท าไมศลัยแพทยถ์ึงตอ้งเรียน 11 ปี ครบั 
ครู : เพราะศลัยแพทยต์อ้งเรียนแพทยท์ั่วไปก่อน 6 ปี แลว้เรียนต่อ

เฉพาะทางอีก 5 ปีโดยประมาณเพื่อเป็นศลัยแพทยค่์ะ 
ทบัทิม : ค่าเทอมที่ก าหนดใหเ้ท่ากนัทุกปีใช่ไหมคะ 

ครู : ใช่ค่ะ เพราะเป็นค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี 
เพชร : ถา้ผมเป็นนภดล ผมจะเลือกเรียนทัง้สองอย่างแต่คนละ

ช่วงเวลา 
ครู : ในชีวิตจรงิเราอาจจะไม่สามารถแบ่งเวลาเพื่อท าทัง้สองอย่าง

ไดดี้พรอ้ม ๆ กนั แต่ความรูเ้รื่องตน้ทนุค่าเสียโอกาส สามารถ
ช่วยเราตดัสินใจไดค่้ะ 

ในขณะที่ พลอยและไข่มกุ ไม่มีการซกัถามครูผูส้อนในกิจกรรมนี ้
กิจกรรมช่วงที่ 3 เมื่อนักเรียนได้รบัใบกิจกรรมเรื่อง “หลอดไฟกับการใช้

พลงังาน” ซึ่งมีสถานการณ์จริงที่ตอ้งการใหน้ักเรียนตัดสินใจว่า ควรเลือกติดตัง้หลอดไฟชนิดใด  
จึงจะประหยดัค่าใชจ้่าย ซึ่งไดแ้ก่ ค่าหลอดไฟ และค่าไฟฟ้า ต่อปีใหม้ากที่สดุ พบว่า นกัเรียนส่วน
ใหญ่อยากมีส่วนร่วมในการซกัถาม ปรกึษาหรือพูดคุยเก่ียวกับสถานการณ์และค าถามที่ก าหนด
ใหก้ับครูผูส้อนมากขึน้ ส  าหรบันักเรียนเป้าหมายทั้ง 4 คน เพชร ทับทิม พลอย และไข่มุก มีการ
ซกัถาม ปรกึษา หรือพดูคยุเก่ียวกบัสถานการณก์บัครูผูส้อน ดงับทสนทนาต่อไปนี ้

เพชร : ท าไมหลอดตะเกียบตอ้งบอกราคาเป็นแบบ 6 หลอดดว้ย
ครบั 

ครู : เป็นเงื่อนไขของโปรโมชนัที่ก าหนดโดยรา้นขายอปุกรณไ์ฟฟ้า
ค่ะ 

เพชร : แสดงว่าเราก็ตอ้งท าใหเ้ป็นราคาหลอดเดียวก่อนใช่ไหมครบั 
ครู : ถา้ตอ้งการเปรียบเทียบราคาต่อหนึ่งหลอดก็ตอ้งท าแบบนัน้

ค่ะ 
ทบัทิม : อาจารยค์ะ ปรมิาณแสงภายในหอ้งที่ก าหนดใหเ้ป็นปรมิาณ

แสงต่อหนึ่งหอ้งใช่ไหมคะ 
ครู : ใช่ค่ะ 

พลอย : อาจารยค์ะ แบ่งกนัค านวณกบัเพื่อนคนละหลอดไดไ้หมคะ 
ครู : ไดค่้ะ ขึน้อยู่กบัการแบ่งงานกนัภายในกลุม่เลย 
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ไข่มกุ : อาจารยค์ะ ในใบกิจกรรมไม่ไดก้ าหนดสีของแสงหลอดไฟมา
ใหค่้ะ 

ครู : ใช่ค่ะ จากใบกิจกรรมเราจะสนใจแค่ราคา ก าลงัไฟ ปรมิาณ
แสง และอายุการใชง้านนะ  

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการซักถาม ปรึกษาหรือพูดคุยใด ๆ เก่ียวกับสถานการณ์และค าถามที่
ก าหนดใหก้ับครูผูส้อน ต่อมาในช่วงที่ 2 นกัเรียนกลา้ที่จะซกัถาม ปรกึษา หรือพูดคยุกับครูผูส้อน
มากขึน้ และนักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมการเรียนการสอน
ในช่วงที่  3 นักเรียนหลายคนอยากมีส่วนร่วมในการซักถาม ปรึกษา หรือพูดคุยเก่ียวกับ
สถานการณแ์ละค าถามกบัครูผูส้อน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณน์กัเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน 
เก่ียวกับการซักถามครูผู้สอน ที่พบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนซักถาม ปรึกษา หรือพูดคุยกับ
ครูผู้สอนมากขึน้ เนื่องมาจากในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนส่วนใหญ่อ่าน
สถานการณแ์ละค าถามแบบผ่าน ๆ ไม่ไดจ้บัใจความส าคญั และไม่มีการวิเคราะหใ์ด ๆ ท าใหไ้ม่มี
การตัง้ค าถามหรือขอ้สงสยั ประกอบกบัในช่วงแรกนกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบัครูผูส้อนท าใหไ้ม่กลา้ที่
จะซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนเริ่มมีความคุ้น เคยกับครูผู้สอน  อีกทั้ง 
ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม ปรกึษา หรือพูดคยุเก่ียวกับสถานการณ์และค าถาม และเมื่อไดร้บั
ประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ ท าใหน้ักเรียนเขา้ใจและใหค้วามส าคัญกับ
การท าความเขา้ใจปัญหา จึงก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัต่าง ๆ ตามมา และกลา้ที่จะซกัถาม พูดคุย หรือ
ปรกึษากบัครูผูส้อนมากขึน้  

2.1.4 นักเรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการภปิรายเป็นกลุ่มมากขึน้ 
กิจกรรมช่วงที่ 1 เมื่อนักเรียนไดร้บัใบกิจกรรมเรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” 

ซึ่งมีสถานการณจ์รงิที่ตอ้งการใหน้กัเรียนตดัสินใจว่า การเลือกใชร้ถยนตรุ์่นไฮบรดิจะประหยดัและ
คุม้ค่ากว่ารถยนตรุ์น่ปกติหรือไม่ พบว่า การมีส่วนร่วมและรบัผิดชอบในการอภิปรายเพื่อท าความ
เขา้ใจปัญหาของแต่ละกลุ่มปรากฏใหเ้ห็นเพียงเล็กนอ้ย และเป็นเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ นอกนัน้เป็น
การพูดคุยเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับสถานการณ์หรือค าถาม ส าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชร  
ซึ่งถูกจดัใหอ้ยู่กลุ่มที่ 1 มีการปรกึษากนัเก่ียวกบัสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาว่าคืออะไร และสมาชิกคน
อ่ืน ๆ มีความเห็นตรงกันหรือไม่ โดยเพชรจะเป็นผูน้  าในการแสดงความคิดเห็น ส่วนทับทิมและ
พลอย ถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ซึ่งทัง้สองกลุ่มนีส้มาชิกส่วนใหญ่จะต่างคนต่าง
ท า ไม่มีการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกับสถานการณ์หรือค าถาม มีเพียงการ
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ซกัถามระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพียงเล็กนอ้ย เช่น ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหต้อ้งดูจาก
ส่วนไหนบ้าง ในขณะที่ ไข่มุกที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่  4 มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหว้่ามีอะไรบา้ง และสมาชิกแต่ละคนเขียนครบถ้วน
ตรงกนัหรือไม่ โดยไข่มกุจะเป็นผูฟั้งและรว่มแสดงความคิดเห็นเพียงเล็กนอ้ย 

กิจกรรมช่วงที่ 2 เมื่อนักเรียนไดร้บัใบกิจกรรมเรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” 
ซึ่งมีสถานการณ์จริงที่ตอ้งการใหน้ักเรียนตัดสินใจว่า ควรจะแนะน าใหน้ภดลเลือกเรียนสาขาใด
ระหว่างศลัยแพทยก์บัวิศวกรคอมพิวเตอร ์โดยใชค้วามรูเ้รื่องตน้ทนุค่าเสียโอกาส พบว่า การมีสว่น
ร่วมและรบัผิดชอบในการอภิปรายเพื่อท าความเข้าใจปัญหาของแต่ละกลุ่ม เริ่มปรากฏให้เห็น 
มากขึน้ และระยะเวลานานขึน้ แต่ยังมีการพูดคุยเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับสถานการณ์หรือ
ค าถามบา้ง ส าหรบันกัเรียนเป้าหมายเพชร ซึ่งถูกจดัใหอ้ยู่กลุ่มที่ 1 มีการอภิปรายกนัภายในกลุ่ม 
ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

เพชร : ศลัยแพทยเ์รียนนานกว่าก็จริง 11 ปี แต่จบมาแลว้ได้
เงินเดือนมากกว่าทกุอาชีพเลยนะ 

สมาชิกคนที่ 2 : ใช่ เพราะหมอไดเ้งินเดือนตัง้ 60,000 บาท 
สมาชิกคนที่ 3 : เรามีคนรูจ้กัเป็นหมอแต่ไดเ้งินเดือนมากกว่านี ้ 

เกือบแสน 
เพชร : อาจารยบ์อกว่ามนัเป็นค่าเฉลี่ยอาจไดม้ากไดน้อ้ย

ต่างกนั แต่พอเฉลี่ยออกมาแลว้ก็ประมาณ 60,000 
บาท ไง 

สมาชิกคนที่ 4 : ตอ้งดคู่าเทอมดว้ย ค่าเทอมเรียนหมอแพงที่สดุ 
สว่นทบัทิมถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มที่ 2 มีการอภิปรายกนัภายในกลุ่ม ดงัตวัอย่าง

ต่อไปนี ้
สมาชิกคนที่ 2 : ถา้ใชค้วามรูเ้รื่องตน้ทนุค่าเสียโอกาส แสดงว่าเราตอ้ง

เลือกอาชีพเดียวที่ดีที่สดุ 
สมาชิกคนที่ 3 : น่าจะใช่ แลว้ตดัสินจากอะไร 

ทบัทิม : ตอ้งดทูี่เงินไหม อาชีพไหนไดเ้งินมากที่สดุ 
ในขณะที่พลอยและไข่มุกถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มที่ 3 และ 4 ตามล าดับ ทัง้สอง

กลุม่นีม้ีเพียงการซกัถามระหว่างสมาชิกในกลุม่เพียงเล็กนอ้ย  
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กิจกรรมช่วงที่ 3 เมื่อนักเรียนได้รบัใบกิจกรรมเรื่อง “หลอดไฟกับการใช้
พลงังาน” ซึ่งมีสถานการณจ์รงิที่ตอ้งการใหน้กัเรียนตดัสินใจว่า ควรเลือกติดตัง้หลอดไฟชนิดใดจึง
จะประหยดัค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ ค่าหลอดไฟ และค่าไฟฟ้าต่อปีใหม้ากที่สดุ พบว่า การมีส่วนร่วมและ
รบัผิดชอบในการอภิปรายเพื่อท าความเขา้ใจปัญหาของแต่ละกลุ่มมีมากขึน้ การพดูคุยเรื่องอื่น ๆ 
ที่ไม่เก่ียวขอ้งน้อยลง ในกิจกรรมช่วงที่ 3 นี ้เห็นไดช้ัดว่า นักเรียนมีการตั้งค าถามหรือขอ้สงสัย
เก่ียวกบัปัญหาและขอ้ความคาดการณท์ี่เพื่อนเสนอ ส าหรบันกัเรียนเปา้หมายเพชร ซึ่งถกูจดัใหอ้ยู่
กลุม่ที่ 1 มีการอภิปรายกนัภายในกลุม่ ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

สมาชิกคนที่ 2 : ค าถามบอกว่า วิศวกรควรติดตัง้หลอดไฟชนิดไหน 
เพราะอะไร แสดงว่าเราตอ้งเขียนทัง้สองขอ้ความลง
ในขอ้ 1 เลยนะ  

เพชร : ถา้อย่างนัน้ตอ้งเขียนว่า ควรติดตัง้หลอดไฟชนิดไหน 
และเพราะอะไร ถกูไหม 

สมาชิกคนที่ 3 : ใช่ 
สมาชิกคนที่ 4 : ขอ้มลูที่สถานการณก์ าหนด เริ่มตัง้แต่ตรงไหน ตรง

ตารางที่บอกราคาหรือเปลา่ 
เพชร : เราว่าตอ้งดตูัง้แต่บรรทดัที่ 2 ตรงจ านวนหอ้งเลย ลง

มาจนถึงค าถาม 
สว่นทบัทิมถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มที่ 2 มีการอภิปรายกนัภายในกลุ่ม ดงัตวัอย่าง

ต่อไปนี ้
ทบัทิม : มาช่วยกนัเขียนขอ้มลูหรือเงื่อนแบบสรุปกนั  

สมาชิกคนที่ 2 : เดี๋ยวเราจะสรุปขอ้มลูย่อหนา้แรกใหว้่ามีอะไรบา้ง  
มีปรมิาณแสง 8,600 ลเูมน การใชง้านเฉลี่ย หอ้งละ 
8 ชั่วโมง 

สมาชิกคนที่ 3 : จ านวนหอ้งก็เป็นขอ้มลูที่ส  าคญัดว้ยไหม 
ทบัทิม : ใช่ เพราะตรงนีบ้อกจ านวน 5 หอ้ง ตอ้งเอาไป

ค านวณดว้ย 
ในขณะที่ ไข่มุกถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่  4 มีการอภิปรายกันภายในกลุ่ม  

ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้
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สมาชิกคนที่ 2 : รายละเอียดของหลอดไฟแต่ละประเภทคือ ขอ้มลู
หรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดใหใ้ช่ไหม 

สมาชิกคนที่ 3 : ใช่ แลว้ก็มีจ านวนหอ้ง กบัชนิดขัว้หลอดไฟดว้ย ตรง
ย่อหนา้แรก 

สมาชิกคนที่ 4 : ตรงค าถามก็มีนะ ที่บอกว่าตอ้งประหยดัที่สดุก็เป็น
เงื่อนไขนะ 

ไข่มกุ : ตรงค าถามบอกว่า เพื่อใหผ้ลประโยชนส์งูสดุและ
ประหยดัค่าใชจ้่าย 

ส่วนพลอยถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มที่ 3 มีเพียงการซกัถามระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
เพียงเล็กนอ้ย 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน  
การมีส่วนร่วมและรบัผิดชอบในการอภิปรายเพื่อท าความเขา้ใจปัญหาของแต่ละกลุ่มปรากฏให้
เห็นเพียงเล็กนอ้ย และเป็นเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ต่อมาในช่วงที่ 2 เริ่มปรากฏใหเ้ห็นมากขึน้และ
ระยะเวลานานขึน้ นักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมการเรียนการ
สอนในช่วงที่ 3 นักเรียนหลายคนอยากมีส่วนร่วมในการอภิปรายมากขึน้ มีการตัง้ค าถามหรือขอ้
สงสัยเก่ียวกับปัญหาและข้อความคาดการณ์ที่เพื่อนเสนอ การพูดคุยเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง
นอ้ยลง ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการสมัภาษณน์ักเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและ
รบัผิดชอบในการอภิปรายเป็นกลุ่ม ที่พบว่า สาเหตุที่ท าใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมและรบัผิดชอบใน
การภิปรายเป็นกลุ่มมากขึน้ เนื่องมาจาก ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนยังไม่
คุน้เคยกับเพื่อนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม ประกอบกับการที่นกัเรียนอ่านสถานการณแ์ละค าถามแบบ
ผ่าน ๆ ไม่ไดจ้ับใจความส าคัญและไม่ไดม้ีการวิเคราะหใ์ด ๆ ท าใหไ้ม่มีพูดคุยหรืออภิปรายใด ๆ 
เก่ียวกับปัญหามากนกั แต่เมื่อเวลาผ่านไปนกัเรียนเริ่มมีความคุน้เคยกบัสมาชิกในกลุ่มและไดร้บั
ประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ ท าใหน้ักเรียนเขา้ใจและใหค้วามส าคัญกับ
การท าความเขา้ใจปัญหา และกลา้ที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัปัญหา พรอ้มทัง้รบั
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

2.1.5 นักเรียนเขียนอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจ
ปัญหาได้มากขึน้ 

กิจกรรมช่วงที่ 1 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง “รักษ์โลกด้วยไฮบริด”  
มาวิเคราะหก์ารเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา และระบุ
ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหไ้ด้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน ไม่ครบถ้วน หรือขาดการอธิบาย
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รายละเอียด ส าหรบันกัเรียนเปา้หมายเพชร สามารถระบสุิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาไดถ้กูตอ้งครบถว้น 
และระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ ปัญหาก าหนดให้ได้ว่าเป็นเรื่องใด  แต่ขาดการเขียนอธิบาย
รายละเอียดของขอ้มลูหรือเงื่อนไขเก่ียวกบัค่า KPL ดงัภาพประกอบ 33 ส่วนพลอยและทบัทิมระบุ
สิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาไม่ครบถว้น แต่สามารถอธิบายขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหพ้รอ้ม
รายละเอียดไดถู้กตอ้งครบถว้น ดงัภาพประกอบ 34 ในขณะที่ไข่มกุระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาได้
ถูกตอ้งเพียงบางส่วน และระบุว่าไดว้่าขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดเป็นเรื่องใด แต่ไม่เขียน
รายละเอียด ดงัภาพประกอบ 35  
 

 

ภาพประกอบ 33 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหาของเพชร  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 1 และ 2 
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ภาพประกอบ 34 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหาของพลอย  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 1 และ 2 

 

ภาพประกอบ 35 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหาของไข่มกุ 
 ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 1 และ 2 
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กิจกรรมช่วงที่ 2 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส”  
มาวิเคราะหก์ารเขียนของนักเรียน พบว่า  นกัเรียนส่วนใหญ่ระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาไดถู้กตอ้ง  
แต่ระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหไ้ด้เพียงบางส่วน ไม่ครบถ้วน หรือขาดการอธิบาย
รายละเอียด ส าหรบันักเรียนเป้าหมายทับทิม สามารถระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาไดถู้กตอ้ง ระบุ
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหว้่ามีเรื่องใดบา้งไดค้รบถว้น แต่เขียนอธิบายรายละเอียดของ
ขอ้มลูหรือเงื่อนไม่ครบถว้น ดงัภาพประกอบ 36 ในขณะที่เพชรสามารถระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา
ไดถู้กตอ้ง และถึงแมจ้ะมีการเขียนอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลหรือเงื่อนไข แต่ก็ไม่สามารถระบุ
ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหไ้ดค้รบถว้นทุกเรื่อง ดังภาพประกอบ 37 ส่วนไข่มุกสามารถ
ระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาไดถู้กตอ้ง และระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดให ้แต่ไม่ครบทุก
เรื่อง และไม่เขียนรายละเอียด ดงัภาพประกอบ 38 
 

 

ภาพประกอบ 36 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหาของทบัทิม  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส”  ขอ้ 1 และ 2 
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ภาพประกอบ 37 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหาของเพชร 
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส”  ขอ้ 1 และ 2 

 

ภาพประกอบ 38 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหาของไข่มกุ    
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส”  ขอ้ 1 และ 2 
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กิจกรรมช่วงที่  3 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้
พลงังาน” มาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา  
และระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหไ้ด้ถูกตอ้งครบถว้น ส าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชร 
พลอย และไข่มุกสามารถระบุสิ่งที่ปัญหาต้องการหาได้ถูกต้อง โดยไม่ไดค้ัดลอกขอ้ความจาก
ค าถามมาทัง้หมดแต่น ามาเรียบเรียงใหม่และมีใจความชัดเจน อีกทัง้ยังระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่
ปัญหาก าหนดใหพ้รอ้มเขียนอธิบายรายละเอียดครบถว้น ดังภาพประกอบ 39  ในขณะที่ทับทิม
สามารถระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาไดถู้กตอ้ง และระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหว้่ามี
เรื่องใดบ้างได้ครบถ้วน  แต่ เขียนอธิบายรายละเอียดของข้อมูลหรือ เงื่ อน ไม่ ครบถ้วน  
ดงัภาพประกอบ 40 

 

 

ภาพประกอบ 39 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหาของเพชร       
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 1 และ 2 
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ภาพประกอบ 40 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหาของทบัทิม      
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 1 และ 2 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนส่วนใหญ่ระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา และระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ ปัญหาก าหนดใหไ้ด้
ถูกตอ้งเพียงบางส่วน ไม่ครบถว้น หรือขาดการอธิบายรายละเอียด ต่อมาในช่วงที่ 2 นกัเรียนส่วน
ใหญ่สามารถระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหาไดถ้กูตอ้ง แต่ระบุขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหไ้ด้
เพียงบางส่วน ไม่ครบถว้น หรือขาดการอธิบายรายละเอียด นกัเรียนยงัคงแสดงพฤติกรรมดงักล่าว
ต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่  3 กล่าวคือ นักเรียนเริ่มระบุสิ่งที่ปัญหา
ตอ้งการหาไดถู้กตอ้ง และระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดใหไ้ดถู้กตอ้งครบถว้น พรอ้มทั้ง
เขียนอธิบายรายละเอียดไดใ้จความชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณน์กัเรียนเป้าหมายทัง้ 
4 คน เก่ียวกบัการการอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจปัญหา ที่พบว่า สาเหตทุี่ท า
ใหน้ักเรียนระบุสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา และระบุขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดให้ไดถู้กตอ้ง
ครบถว้น พรอ้มทัง้เขียนอธิบายรายละเอียดไดใ้จความชัดเจนมากขึน้นัน้ เนื่องมาจากในช่วงแรก
ของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนยงัมีประสบการณน์อ้ยเก่ียวกบัการแกปั้ญหาในชีวิตจริงที่มี
การก าหนดสถานการณ์และค าถามใหใ้นลักษณะดังกล่าว จึงอ่านสถานการณ์และค าถามแบบ
ผ่าน ๆ โดยไม่ได้วิเคราะหข์้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของสถานการณ์และค าถามเลย  ท าให้ไม่
สามารถระบุสิ่งที่ปัญหาต้องการหา และระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ปัญหาก าหนดให้ได้ถูกต้อง
ครบถว้น แต่เมื่อนกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้จึงท าใหน้กัเรียน
เริ่มเข้าใจและให้ความส าคัญกับการอ่านสถานการณ์และค าถามเพื่อท าความเข้าใจปัญหา  
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มีการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบ หรือท าสัญลกัษณ์ขอ้ความที่เป็นสาระส าคัญ และรูจ้ักที่จะซกัถาม
ครูผูส้อนเมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกับสถานการณ์หรือค าถาม ประกอบกับไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับสมาชิกในกลุ่ม ท าให้นักเรียนสามารถเขียนอธิบายสิ่งที่ปัญหาต้องการหา และข้อมูลหรือ
เงื่อนไขที่ส  าคญัไดถ้กูตอ้งครบถว้นและไดใ้จความมากขึน้ 

2.2 พฤติกรรมด้านการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการค้นคว้าข้อมูล เพื่ อหาความสัมพันธ์ 

เชิงคณิตศาสตรน์ัน้ ผูว้ิจยัพิจารณาจากการแสดงออกของนกัเรียนในการระบุขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่มี
ความจ าเป็นตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก การอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หา
ความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์การแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริง
ใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ยการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาใหอ้ยู่ใน
รูปตัวแปรหรือสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์และการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกับ
ปัญหาในชีวิตจริง ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียน ประกอบกับผลการสังเกตและผลการ
สมัภาษณน์ักเรียนในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่ อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์  5 ลักษณะ ได้แก่  
(1) นักเรียนพยายามค้นคว้าข้อมูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมากขึ ้น  
(2) นักเรียนเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การค้นหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้  
(3) นักเรียนแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริงให้ เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ (4) นกัเรียนปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจริงให้
อยู่ในรูปตัวแปรหรือสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง และสอดคลอ้งกับขอ้คน้พบที่ไดจ้าก
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหามากขึน้ และ (5) นกัเรียนสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ไดเ้หมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจรงิมากขึน้ ซึ่งพฤติกรรมทัง้ 5 ลกัษณะดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1 นักเรียนพยายามค้นคว้าข้อมูลหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกมากขึน้  

กิจกรรมช่วงที่ 1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” 
ซึ่งมีสถานการณจ์รงิที่ตอ้งการใหน้กัเรียนตดัสินใจว่า การเลือกใชร้ถยนตรุ์่นไฮบรดิจะประหยดัและ
คุม้ค่ากว่ารถยนตรุ์่นปกติหรือไม่ พบว่า เมื่อผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถคน้ควา้ขอ้มลูหรือ
เงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกได ้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามสนใจหรือความร่วมมือ
ในการคน้ควา้ขอ้มูล ไม่มีความพยายามที่จะหาขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ยตนเอง และนักเรียนบางส่วน
พยายามที่จะถามครูผูส้อนเก่ียวกับขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมเหล่านั้นว่า  คืออะไร 
หรือมีความหมายอย่างไร จนครูผูส้อนตอ้งใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ความสนใจใหน้ักเรียนสงัเกตว่า 
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มีขอ้มลูหรือเงื่อนไขใดบา้งที่จ  าเป็นตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติม และเนน้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูล 
ส าหรับนักเรียนเป้าหมายเพชร ได้พยายามค้นหาความหมายของรถยนต์รุ่นไฮบริดโดยใช้
โทรศัพท์มือถือของตนเอง และเมื่อคน้เจอแล้วก็อ่านขอ้มูลเหล่านั้นให้คนอ่ืน ๆ ฟัง ส่วนทับทิม 
พลอย และไข่มกุ เมื่อเห็นเพชรและเพื่อนคนอ่ืน ๆ เริ่มคน้หาขอ้มลูเพิ่มเติมจากโทรศพัทม์ือถือ หรือ
แท็บเล็ต ก็พยายามที่จะสืบคน้ขอ้มลูจากโทรศพัทม์ือถือของตนเอง 

กิจกรรมช่วงที่ 2 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส”  
ซึ่งมีสถานการณ์จริงที่ตอ้งการใหน้ักเรียนตัดสินใจว่า ควรจะแนะน าใหน้ภดลเลือกเรียนสาขาใด
ระหว่างศลัยแพทยก์บัวิศวกรคอมพิวเตอร ์โดยใชค้วามรูเ้รื่องตน้ทนุค่าเสียโอกาส พบว่า เมื่อผูว้ิจยั
เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถค้นควา้ข้อมูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกได ้
นัก เรียนส่วนใหญ่ เริ่ม มีความพยายามที่ จะค้นคว้าข้อมูล เพิ่ ม เติมด้วยตนเองมากขึ ้น 
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น โทรศัพทม์ือถือ แท็บเล็ต ใบความรู ้และใบกิจกรรม แต่ละกลุ่ มเริ่มมี
การแบ่งหัวข้อกันเพื่อช่วยกันสืบค้นและเขียนรายละเอียดลงในใบกิจกรรม ส าหรับนักเรียน
เป้าหมาย เพชรไดพ้ยายามสรุปขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมว่ามีเรื่องใดบา้งใหเ้พื่อน ๆ 
ในกลุ่มฟัง ส่วนทับทิมช่วยเพื่อน ๆ ดูข้อมูลของใบกิจกรรมก่อนหน้าว่ามีข้อ มูลส่วนไหนที่
จ  าเป็นต้องน ามาใช้บ้าง ในขณะที่พลอยและไข่มุกท าหน้าที่เขียนขอ้มูลที่สืบค้นมาได้ลงในใบ
กิจกรรม 

กิจกรรมช่วงที่ 3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้
พลงังาน” ซึ่งมีสถานการณจ์รงิที่ตอ้งการใหน้กัเรียนตดัสินใจว่า ควรเลือกติดตัง้หลอดไฟชนิดใดจึง
จะประหยัดค่าใชจ้่าย ได้แก่ ค่าหลอดไฟ และค่าไฟฟ้า ต่อปีให้มากที่สุด พบว่า เมื่อผู้วิจัยเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนสามารถคน้ควา้ขอ้มลูหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหลง่เรียนรูภ้ายนอกได้ นกัเรียนมี
ความกระตือรือรน้ที่จะคน้ควา้ขอ้มูลอย่างเห็นไดช้ัด มีการแบ่งหนา้ที่กันภายในกลุ่มชัดเจนว่าให้
ใครท าอะไร เช่น สองคนเขียน อีกสองคนช่วยกันสืบคน้ขอ้มลู ส าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชรและ
พลอย ท าหน้าที่ทัง้สืบคน้ขอ้มูล สรุปขอ้มูล และช่วยเขียนลงในใบกิจกรรม ในขณะที่ทับทิมและ
ไข่มกุ ท าหนา้ที่ดขูอ้มลูของใบกิจกรรมก่อนหนา้และศกึษาขอ้มลูจากใบความรูเ้ก่ียวกบัหลอดไฟ 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ใหค้วามสนใจหรือความรว่มมือในการคน้ควา้ขอ้มลูเท่าไรนกั ต่อมาในช่วงที่ 2 
นักเรียนส่วนใหญ่ เริ่มมีความพยายามที่จะค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองมากขึน้  จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น โทรศัพทม์ือถือ แท็บเล็ต ใบความรู ้และใบกิจกรรม แต่ละกลุ่มเริ่มมีการ
แบ่งหัวข้อกันเพื่อช่วยกันสืบค้นและเขียนรายละเอียดลงในใบกิจกรรม  นักเรียนยังคงแสดง
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พฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่  3 นักเรียนมีความ
กระตือรือรน้ที่จะคน้ควา้ขอ้มูลอย่างเห็นไดช้ัด มีการแบ่งหนา้ที่กนัภายในกลุ่มชัดเจนว่าใหใ้ครท า
อะไร ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานเขียนของนกัเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน ในขอ้ 3 ของใบกิจกรรมที่พบว่า 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนไม่เขียนอธิบายเก่ียวกบัขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ตอ้ง
คน้ควา้เพิ่มเติม ซึ่งไดแ้ก่ ขอ้มลูเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบรดิ ความหมายของค่า KPL ประเภท และราคา
น า้มันที่รถยนต์ทั้งสองรุ่นสามารถเติมได้ หรือเขียนอธิบายแต่ไม่ครบถ้วน ดังภาพประกอบ 41  
แต่เมื่อนกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ จึงท าใหน้กัเรียนมีความ
พยายามที่จะคน้ควา้ขอ้มลูเพิ่มเติมดว้ยตนเองอย่างเห็นไดช้ดั และมีการแบ่งหนา้ที่กนัภายในกลุ่ม
ชดัเจนว่าใหใ้ครท าอะไร เช่น สองคนเขียน อีกสองคนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูล ท าใหก้ารเขียนอธิบาย
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมของนักเรียนถูกตอ้งและครบถว้นมากขึน้ ดังภาพประกอบ 
42 และ 43 
 

 

ภาพประกอบ 41 รอ่งรอยการอธิบายขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมของเพชร  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 3 (กิจกรรมช่วงที่ 1) 
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ภาพประกอบ 42 รอ่งรอยการอธิบายขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมของเพชร  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 3 (กิจกรรมช่วงที่ 2) 
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ภาพประกอบ 43 รอ่งรอยการอธิบายขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมของเพชร 
ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 3 (กิจกรรมช่วงที่ 3) 

2.2.2 นักเรียนเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การค้นหาความสัมพันธ์เชิง
คณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ 

กิจกรรมช่วงที่ 1 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง “รักษ์โลกด้วยไฮบริด”  
มาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หา
ความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตรพ์อสื่อเขา้ใจไดเ้พียงบางสว่น แต่ไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น โดยเขียน
เพียงค าอธิบายหรือขอ้ความสัน้ ๆ ส าหรบันกัเรียนเปา้หมายเพชร สามารถระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่
จ  าเป็นต้องใช้ส  าหรับการพิจารณาความประหยัด  และคุ้มค่าของรถยนต์ทั้งสองรุ่นได้ว่า
ประกอบดว้ย ราคารถยนต ์การใชน้ า้มัน ค่าน า้มัน และ ค่า KPL แต่ไม่เขียนอธิบายรายละเอียด
ของขอ้มูลหรือเงื่อนไขดังกล่าว  ดงัภาพประกอบ 44 ส่วนทับทิม พลอย และไข่มุก สามารถระบุ
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่จ  าเป็นไดถ้กูตอ้ง มีการเขียนอธิบายรายละเอียด แต่เขียนอธิบายเพียงขอ้ความ
สัน้ ๆ และไม่ชดัเจน  ดงัภาพประกอบ  45 และ 46 
  



  162 

 

ภาพประกอบ 44 รอ่งรอยการเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสูก่ารคน้หาความสมัพนัธ์ 
เชิงคณิตศาสตรข์องเพชร ใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 4 

 

ภาพประกอบ 45 รอ่งรอยการเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสูก่ารคน้หาความสมัพนัธ์ 
เชิงคณิตศาสตรข์องพลอย ใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 4 

 

ภาพประกอบ 46 รอ่งรอยการเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสูก่ารคน้หาความสมัพนัธ์ 
เชิงคณิตศาสตรข์องไข่มกุ ใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 4 
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กิจกรรมช่วงที่ 2 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง  “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” 
 มาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่น าข้อมูลหรือเงื่อนไขของปัญหา 
ในชีวิตจรงิ มาเขียนแสดงความสมัพนัธล์งในตารางได ้แต่การเขียนอธิบายยงัไม่ถกูตอ้งหรือถกูตอ้ง
เพียงบางส่วน ส าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชรและทับทิม น าขอ้มูลหรือเงื่อนไขของปัญหาในชีวิต
จริงมาเขียนแสดงความสัมพันธ์ลงในตารางเพื่อหารายได้สุทธิของศัลยแพทย์และวิศวกร
คอมพิ ว เตอร์ได้ถูกต้อ ง และสามารถเขียนอธิบายต้นทุน ค่าเสี ย โอกาสของนภดลได้  
ดังภาพประกอบ 47 ส่วนพลอยเขียนอธิบายความสมัพันธล์งในตาราง และอธิบายตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสของนภดลไม่ถูกตอ้ง ดังภาพประกอบ 48 ในขณะที่ไข่มุกเขียนอธิบายความสมัพันธ์ลงใน
ตารางได้เพียงบางส่วนซึ่งไม่ถูกต้อง และไม่ เขียนอธิบายต้นทุนค่าเสียโอกาสของนภดล  
ดงัภาพประกอบ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 47 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์ 
ของทบัทิม ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 4 
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ภาพประกอบ 48 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร  ์
ของพลอย ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 4 
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ภาพประกอบ 49 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร  ์
ของไข่มกุ ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 4 

กิจกรรมช่วงที่  3 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง  “หลอดไฟกับการใช้
พลงังาน” มาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายแนวคิดที่น าไป 
สู่การคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตรไ์ดดี้ขึน้ มีล  าดบัและเป็นขัน้ตอนมากขึน้  ส  าหรบันกัเรียน
เป้าหมาย ทับทิม พลอย และไข่มุก น าขอ้มูลหรือเงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริงมาเขียนอธิบาย
ล าดบัขัน้ตอนการแกปั้ญหา และแนวทางในการด าเนินการพรอ้มทัง้อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน 
ดังภาพประกอบ 50 ส่วนเพชรสามารถเขียนอธิบายล าดับขัน้ตอนการแก้ปัญหาได้ แต่ขาดการ
อธิบายรายละเอียดในสว่นของการด าเนินการบางสว่น ดงัภาพประกอบ 51 
  



  166 

 

ภาพประกอบ 50 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร  ์
ของทบัทิม ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 4 

 

ภาพประกอบ 51 รอ่งรอยการอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร  ์
ของเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 4 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นกัเรียนสว่นใหญ่เขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสูก่ารคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตรไ์ดน้อ้ยมาก 
โดยเขียนพอสื่อเขา้ใจไดเ้พียงบางส่วน แต่ไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น ต่อมาในช่วงที่ 2 นกัเรียนสว่น
ใหญ่น าขอ้มูลหรือเงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริงมาเขียนแสดงความสัมพันธ์ เชิงคณิตศาสตรไ์ด้
มากขึน้ โดยพยายามน าขอ้มลูและเงื่อนไขเหลา่นัน้มาสรา้งความสมัพนัธล์งในตาราง แต่การเขียน
อธิบายยังไม่ถูกตอ้งหรือถูกตอ้งเพียงบางส่วน นักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมา
จนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่  3 นักเรียนเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การค้นหา
ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตรไ์ดดี้ขึน้ มีล  าดับและเป็นขั้นตอนมากขึน้  ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการ
สมัภาษณน์กัเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน เก่ียวกบัการอธิบายแนวคิดที่น าไปสูก่ารคน้หาความสมัพนัธ์
เชิงคณิตศาสตร ์ที่พบว่า สาเหตุที่ท าใหน้ักเรียนสามารถเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การคน้หา
ความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตรไ์ดดี้ขึน้นัน้ เนื่องมาจากนกัเรียนมีประสบการณใ์นการท าความเขา้ใจ
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ปัญหา และรูจ้ักที่จะค้นควา้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกมากขึน้  ท าให้นักเรียน
เขา้ใจถึงความสมัพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ และสามารถเขียนอธิบายออกมา
เป็นแนวคิดที่น าไปสูก่ารคน้หาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตรไ์ด ้

2.2.3 นักเรียนแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรับเปล่ียนปัญหาในชีวิต
จริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ 

กิจกรรมช่วงที่ 1 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง “รักษ์โลกด้วยไฮบริด”  
มาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่แสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การ
ปรบัเปลี่ยนขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาในชีวิตจริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้
ถูกตอ้ง แต่ละเลยการเขียนขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการค านวณ ตัวอย่างเช่น นักเรียนเป้าหมายพลอย 
ทบัทิม และไข่มกุ สามารถน าขอ้มูลหรือเงื่อนไขของปัญหามาค านวณหาค่าน า้มัน และค่าใชจ้่าย
รวมของรถยนต์ทั้งสองรุ่นที่ระยะทาง 20,000 กม. 40,000 กม. 60,000 กม. 80,000 กม. และ 
100,000 กม. แลว้ใส่ผลลพัธล์งในตารางไดถ้กูตอ้ง แต่ไม่เขียนสรุปว่ารถยนตท์ัง้สองรุน่แตกต่างกนั
อย่างไร ดงัภาพประกอบ 52 ในขณะที่เพชรสามารถค านวณไดถู้กตอ้งและเขียนขอ้คน้พบที่ไดจ้าก
การค านวณเพียงค าอธิบายสัน้ ๆ ดงัภาพประกอบ 53 
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ภาพประกอบ 52 รอ่งรอยการแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของพลอย ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 5 
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ภาพประกอบ 53 รอ่งรอยการแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 5 

กิจกรรมช่วงที่ 2 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง  “ต้นทุนค่าเสียโอกาส”  
มาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่แสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การ
ปรบัเปลี่ยนขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
สรุปขอ้คน้พบไดถู้กตอ้ง ตัวอย่างเช่น กลุ่มของเพชร พลอย และไข่มุก ซึ่งเป็นนักเรียนเป้าหมาย 
สามารถค านวณหารายไดส้ทุธิของศลัยแพทยแ์ละวิศวกรคอมพิวเตอรไ์ดถู้กตอ้ง พรอ้มทัง้สรุปได้
ถูกตอ้งว่า ถา้นภดลตัดสินใจเลือกเรียนศัลยแพทย ์หลงัจากเรียนจบเขาตอ้งท างานต่อไปอีก 2 ปี 
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จึงจะมีรายไดสุ้ทธิที่ไม่ติดลบ ดังภาพประกอบ 54 แต่มีนักเรียนบางส่วนที่ค  านวณหารายไดสุ้ทธิ
ของศัลยแพทยแ์ละวิศวกรคอมพิวเตอรไ์ม่ถูกตอ้ง ซึ่งก็คือกลุ่มของทับทิม จึงส่งผลใหก้ารสรุปขอ้
คน้พบไม่ถกูตอ้ง ดงัภาพประกอบ 55 
 

 

ภาพประกอบ 54 รอ่งรอยการแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรข์องเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 5 
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ภาพประกอบ 55 รอ่งรอยการแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรข์องทบัทิม ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 5 

กิจกรรมช่วงที่  3 เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้
พลงังาน” มาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่แสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่
การปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจริงใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้อง เขียนอธิบายได้อย่างเป็นขั้นตอน ตัวอย่างเช่น กลุ่มของนักเรียน
เป้าหมายทับทิม พลอย และไข่มุก ไดเ้ขียนอธิบายการค านวณหาค่าใชจ้่ายจากการซือ้หลอดไฟ 
แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางไดถู้กตอ้ง และชดัเจน ดังภาพประกอบ 56 ในขณะที่กลุ่มของเพชร 
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ก็ไดน้ าเสนอผลการค านวณหาค่าไฟฟ้าต่อเดือนของหลอดไฟแต่ละประเภทในรูปแบบของตาราง
เช่นเดียวกนั ดงัภาพประกอบ 57 

 

 

ภาพประกอบ 56 รอ่งรอยการแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรข์องทบัทิม ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 5 
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ภาพประกอบ 57 รอ่งรอยการแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิให้
เป็นปัญหาทางคณิตศาสตรข์องเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 5 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนส่วนใหญ่แสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของ
ปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง แต่ละเลยการเขียนขอ้คน้พบที่ไดจ้าก
การค านวณ ต่อมาในช่วงที่ 2 นักเรียนส่วนใหญ่แสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยน
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ละสรุปขอ้คน้พบ
ได้มากขึน้ นักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมการเรียนการสอน
ในช่วงที่  3 มีการน าเสนอผลการค านวณที่ได้ในรูปแบบตาราง โดยเขียนอธิบายได้อย่างเป็น
ขัน้ตอน ชดัเจนและถูกตอ้ง ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณน์กัเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน เก่ียวกบั
การแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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ที่พบว่า สาเหตทุี่ท าใหน้กัเรียนสามารถแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิต
จริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้งมากขึน้นัน้ เนื่องมาจากนักเรียนไดร้บัประสบการณ์ 
ในการคน้หาความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตรม์ากขึน้ และไดแ้ลกเปลี่ยนวิธีการค านวณจากสมาชิก 
ในกลุ่มหรือการน าเสนอจากเพื่อนต่างกลุ่มที่หนา้ชัน้เรียน จึงท าใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูแ้ละเลือกใช้
วิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นรูปแบบ
ที่ถกูตอ้ง 

2.2.4 นักเรียนปรับเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส าคัญของปัญหาในชีวิต
จริงให้อยู่ในรูปตัวแปรหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ 
ข้อค้นพบทีไ่ด้จากความสัมพันธร์ะหว่างส่ิงทีปั่ญหาต้องการหามากขึน้ 

กิจกรรมช่วงที ่1 เมื่อนกัเรียนตอ้งปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของ
ปัญหาในชีวิตจริงในใบกิจกรรมเรื่อง “รกัษ์โลกด้วยไฮบริด” ให้อยู่ในรูปตัวแปร ซึ่งข้อมูลหรือ
เงื่อนไขเหล่านัน้ไดแ้ก่ ระยะทางการใชง้าน อตัราการสิน้เปลืองน า้มัน ราคารถยนต ์และค่าใชจ้่าย
รวม ผูว้ิจัยน าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ปรบัเปลี่ยน
ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาในชีวิตจริงใหอ้ยู่ในรูปตัวแปรไดไ้ม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง 
หรือไม่สอดคลอ้งกับขอ้คน้พบที่ไดจ้ากความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา ตัวอย่างเช่น 
นกัเรียนเป้าหมายเพชร ระบุตวัแปรไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบถว้น โดยระบุเพียงค่าใชจ้่ายรวม ค่าน า้มนั 
และราคารถยนต ์แต่น าราคาน า้มนั (ต่อลิตร) ระยะทาง และค่า KPL ไปรวมไวใ้นตวัแปรค่าน า้มัน 
ดงัภาพประกอบ 58 ในขณะที่ทับทิม ระบุตัวแปรไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบถว้น และค่าน า้มันกับราคา
รถยนต์มารวมเป็นตัวแปรเดียวกัน ดังภาพประกอบ 59 ส่วนพลอย และไข่มุกระบุตัวแปรไม่
ครบถว้น ดงัภาพประกอบ 60 
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ภาพประกอบ 58 รอ่งรอยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์ของเพชร  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 6 

 

ภาพประกอบ 59 รอ่งรอยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์ของทบัทิม  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 6 
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ภาพประกอบ 60 รอ่งรอยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์ของไข่มกุ  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 6 

กิจกรรมช่วงที ่2 เมื่อนกัเรียนตอ้งปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของ
ปัญหาในชีวิตจริงในใบกิจกรรมเรื่อง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” ให้อยู่ในรูปตัวแปร ซึ่งข้อมูลหรือ
เงื่อนไขเหล่านัน้ไดแ้ก่ ปีที่รายไดส้ทุธิของศลัยแพทยจ์ะเท่ากบัวิศวกรคอมพิวเตอร ์รายไดส้ทุธิของ
วิศวกรคอมพิวเตอร ์รายไดส้ทุธิของศลัยแพทย ์เงินเดือนของวิศวกรคอมพิวเตอร ์และเงินเดือนของ
ศัลยแพทย์ ผู้วิจัยน าใบกิจกรรมมาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ปรบัเปลี่ยนขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาในชีวิตจริงให้อยู่ในรูปตัวแปรได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ปัญหาต้องการหามากขึน้  ส  าหรับ
นักเรียนเป้าหมายเพชรและพลอย สามารถปรบัเปลี่ยนข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหา 
ในชีวิตจรงิใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรไดถู้กตอ้ง และสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบที่ไดจ้ากความสมัพนัธร์ะหว่าง
สิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา ดงัภาพประกอบ 61 ในขณะที่ ทบัทิมและไข่มุกสามารถปรบัเปลี่ยนขอ้มูล
หรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาในชีวิตจริงใหอ้ยู่ในรูปตัวแปรไดถู้กตอ้งมากขึน้ แต่ยงัเขียนไม่เป็น
ล าดบัและมีบางสว่นไม่ถกูตอ้ง ดงัภาพประกอบ 62 
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ภาพประกอบ 61 รอ่งรอยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์ของเพชร  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 6 

 

ภาพประกอบ 62 รอ่งรอยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรข์องไข่มกุ  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 6 

กิจกรรมช่วงที ่3 เมื่อนกัเรียนตอ้งปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของ
ปัญหาในชีวิตจริงในใบกิจกรรมเรื่อง “หลอดไฟกับการใชพ้ลงังาน” ใหอ้ยู่ในรูปตัวแปร ซึ่งขอ้มูล
หรือเงื่อนไขเหล่านัน้ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายรวมในระยะเวลา 1 ปี จ านวนหลอดไฟที่ใชท้ัง้หมด ระยะเวลา
ที่เปิดใชง้านต่อวัน และค่าไฟต่อยูนิต และผูว้ิจยัน าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนักเรียน 
พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิใหอ้ยู่ในรูปตวั
แปรไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกับขอ้คน้พบที่ไดจ้ากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา  
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อีกทัง้การเขียนอธิบายความหมายของตัวแปรยังชัดเจนและไดใ้จความมากขึน้  ส  าหรบันักเรียน
เป้าหมายทัง้ 4 คน สามารถปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจริงใหอ้ยู่ใน
รูปตวัแปรไดถู้กตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบที่ไดจ้ากความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งที่ปัญหา
ตอ้งการหา ดงัภาพประกอบ 63 
 

 

ภาพประกอบ 63 รอ่งรอยการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์ของเพชร  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 6 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นกัเรียนส่วนใหญ่ปรบัเปลี่ยนขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหาในชีวิตจริงใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร  
ไดไ้ม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สอดคลอ้งกับขอ้คน้พบที่ไดจ้ากความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งที่
ปัญหาต้องการหา อย่างไรก็ตามในช่วงที่ 2 นักเรียนส่วนใหญ่พยายามปรบัเปลี่ยนข้อมูลหรือ
เงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบที่ได้
จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ปัญหาต้องการหามากขึน้  และยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าว
ต่อเนื่องมาจนสิน้สุดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายทั้ง  
4 คน เก่ียวกับการปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจริงใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร
หรือสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์ที่พบว่า สาเหตุที่ท าใหน้ักเรียนสามารถปรบัเปลี่ยนขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง
มากขึน้นั้น เนื่องมาจากนักเรียนไดร้บัประสบการณ์ในการก าหนดตัวแปรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตรม์ากขึน้ และไดแ้ลกเปลี่ยนรูปแบบการก าหนดตวัแปรหรือสญัลกัษณต่์าง ๆ ทาง
คณิตศาสตรจ์ากสมาชิกในกลุ่ม การออกมาน าเสนอของเพื่อนต่างกลุ่ม และจากค าแนะน าของ
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ครูผู้สอน จึงท าให้นักเรียนก าหนดตัวแปรได้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหา 

2.2.5 นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสมกับปัญหาในชีวิต
จริงมากขึน้ 

กิจกรรมช่วงที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ สร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรไ์ม่เหมาะสมกับปัญหาในชีวิตจริง ตัวอย่างเช่น นักเรียนเป้าหมาย เพชร สรา้งตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ไม่เหมาะสม โดยน าราคาน า้มัน ระยะทาง และค่า KPL ซึ่งเป็นขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขที่ยังไม่ได้ปรบัเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรมาใส่ไว้ในตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม  
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งไดย้งัถือว่าเป็นตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สามารถน าไปใชห้าค าตอบ
ของปัญหาทางคณิศาสตรไ์ด ้เพียงแต่รูปแบบยงัไม่ถกูตอ้งเหมาะสม ดงัภาพประกอบ 64 

 

 

ภาพประกอบ 64 รอ่งรอยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องเพชร  
ในใบกิจกรรมเรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบริด” ขอ้ 7 

กิจกรรมช่วงที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรไ์ดเ้หมาะสมกับปัญหาในชีวิตจริงมากขึน้ โดยน าขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของ
ปัญหาในชีวิตจริงที่ไดท้ าการปรบัเปลี่ยนใหอ้ยู่ในรูปตัวแปรหรือสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์แลว้ 
มาสรา้งเป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้ครบถ้วน ส าหรับนักเรียนเป้าหมายเพชร  และพลอย 
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สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดช้ดัเจนมากขึน้ โดยน าขอ้มลูมาเขียนไดค้รบถว้น ดงัภาพประกอบ 
65 ในขณะที่ทบัทิมและไข่มกุยงัมีบางสว่นที่ไม่ถกูตอ้ง ดงัภาพประกอบ 66 
 

 

ภาพประกอบ 65 รอ่งรอยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องเพชร  
ในใบกิจกรรมเรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 7 

 

ภาพประกอบ 66 รอ่งรอยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องทบัทิม  
ในใบกิจกรรมเรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 7 

กิจกรรมช่วงที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน”  
เมื่อผูว้ิจัยน าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรไ์ดเ้หมาะสมกับปัญหาในชีวิตจริงและถูกตอ้ง โดยนักเรียนเป้าหมายเพชร พลอย 
และไข่มุก สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สอดคลอ้งและเหมาะสมกับหลอดไฟทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ 



  181 

หลอดไส้ หลอดตะเกียบ หลอดฮาโลเจน และหลอดแอลอีดี  โดยเป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ที่แสดงถึงค่าใชจ้่ายรวมภายในระยะเวลา 1 ปี ของหลอดไฟแต่ละประเภท ดงัภาพประกอบ 67 

 

 

ภาพประกอบ 67 รอ่งรอยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรข์องเพชร  
ในใบกิจกรรมเรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 7 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนส่วนใหญ่สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่เหมาะสมกับปัญหาในชีวิตจริง  อย่างไรก็ตาม
ในช่วงที่  2 นักเรียนส่วนใหญ่สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้เหมาะสมกับปัญหาในชีวิตจริง  
มากขึน้ โดยน าขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจริงที่ไดท้ าการปรบัเปลี่ยนใหอ้ยู่ในรูป
ตวัแปรหรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์แลว้มาสรา้งเป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดค้รบถว้น และ
ยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาจนสิน้สุดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
สมัภาษณน์ักเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน เก่ียวกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ที่พบว่า สาเหตุที่
ท าใหน้ักเรียนสามารถสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดเ้หมาะสมกับปัญหาในชีวิตจริงมากขึน้นั้น 
เนื่องมาจากนกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ ท าใหส้ามารถคน้หา
ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตรแ์ละสามารถปรบัเปลี่ยนข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของปัญหา  
ในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง และเมื่อน าความสมัพันธ์ต่าง ๆ มาสรา้งเป็น
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์จึงท าใหไ้ดต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาใน
ชีวิตจรงินัน้ 
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2.3 พฤติกรรรมด้านการใช้คณิตศาสตร ์
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการใช้คณิตศาสตรน์ั้น ผู้วิจัยพิจารณาจากการ

แสดงออกของนักเรียนในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์พรอ้มกับ
ตรวจสอบและสรุปเป็นค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียน 
ประกอบกับผลการสังเกตและผลการสมัภาษณ์นักเรียนในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการใช้คณิตศาสตร์ 2 ลักษณะ ได้แก่  
(1) นักเรียนเขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
คน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ และ (2) นักเรียนสรุปค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง ซึ่งพฤติกรรมทัง้ 2 ลกัษณะดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 นักเรียนเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่าน 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ 

กิจกรรมช่วงที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่เขียนอธิบายกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้น้อยมาก โดยเขียนค าอธิบายสั้น  ๆ 
นักเรียนบางส่วนแสดงวิธีค านวณทันที  โดยไม่ผ่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได้ ส  าหรับ
นักเรียนเป้าหมายเพชร เขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรอ์ย่างสัน้ ๆ และไม่เป็นระบบ กล่าวคือ แทนค่าลงในตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ันที 
ซึ่งไดแ้ก่ ราคารถยนต ์ระยะทาง KPL และราคาน า้มนั แลว้ค านวณเพื่อหาค าตอบเลย โดยไม่เขียน
อธิบายที่มาของขอ้มลูหรือเงื่อนไขในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ดงัภาพประกอบ 68 ในขณะที่
พลอย ไม่เขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แต่
เขียนค าตอบที่ไดจ้ากการค านวณเพียงอย่างเดียว ดงัภาพประกอบ 69 
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ภาพประกอบ 68 รอ่งรอยการอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ผ่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรข์องเพชร  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 8 
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ภาพประกอบ 69 รอ่งรอยการอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ผ่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรข์องพลอย  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 8 

กิจกรรมช่วงที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่เขียนอธิบายกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ โดยพยายามเขียนอธิบายที่มา
ของค่าต่าง ๆ ที่น ามาแทนในตัวแปรในตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชร 
พลอย และไข่มุก เขียนค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาผ่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ 
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โดยเขียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ดังภาพประกอบ 70 ในขณะที่ทับทิม เขียนอธิบาย
กระบวนการแก้ ปัญ หาผ่ านตั วแบบ เชิ งค ณิ ตศาสตร์  แ ต่ แทน ค่ าตั วแป รไม่ ถู กต้อ ง  
ดงัภาพประกอบ 71 

 

 

ภาพประกอบ 70 รอ่งรอยการอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ผ่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรข์องเพชร  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 8 
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ภาพประกอบ 71 รอ่งรอยการอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ผ่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรข์องทบัทิม  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 8 

กิจกรรมช่วงที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน”  
เมื่อผูว้ิจัยน าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบาย
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง และเป็นล าดบัมาก
ขึน้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนเป้าหมายเพชร มีการน าเสนอกระบวนแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่าน  
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นรูปแบบของตารางอย่างเป็นระบบและเขา้ใจง่าย ดงัภาพประกอบ 72 
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ภาพประกอบ 72 รอ่งรอยการอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ผ่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรข์องเพชร  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 8 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นกัเรียนสว่นใหญ่เขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ไดน้้อยมาก อย่างไรก็ตามในช่วงที่ 2 นักเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ โดยพยายามเขียนอธิบายที่มาของค่าต่าง ๆ  
ที่น ามาแทนในตวัแปรในตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์นกัเรียนยงัคงแสดงพฤติกรรมดงักล่าวต่อเนื่องมา
จนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้องและเป็นล าดับมากขึ ้น  
ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายทั้ง 4 คน เก่ียวกับการอธิบายกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อค้นหาค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ที่พบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรผ์่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้
นั้น เนื่องมาจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรม์ากขึน้ อีกทัง้ไดแ้ลกเปลี่ยนแนวคิดกบัสมาชิกในกลุม่ จึงท าใหน้กัเรียนสามารถเขียน
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อธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรผ์่านตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อคน้หาค าตอบของ
ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เป็นล าดบั และสอดคลอ้งกบัตวัแบบเชิงคณิตศาสตรม์ากขึน้  

2.3.2 นักเรียนสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้อง  
กิจกรรมช่วงที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” เมื่อผูว้ิจัย

น าใบกิจกรรมมาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สรุปค าตอบที่ไดจ้าก 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถูกตอ้งหรือไม่เขียนสรุปค าตอบ ตัวอย่างเช่น นักเรียนเป้าหมายเพชร
และพลอย สามารถคน้หาสิ่งที่ปัญหาในชีวิตจริงตอ้งหาไดจ้ากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งขึน้ 
แต่เขียนสรุปค าตอบไม่ละเอียดและไม่ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 73 ในขณะที่ทบัทิมสามารถคน้หา
สิ่งที่ปัญหาในชีวิตจริงต้องหาได้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งขึน้ แต่เขียนสรุปค าตอบ  
ไม่ถกูตอ้ง ดงัภาพประกอบ 74 

 

 

ภาพประกอบ 73 รอ่งรอยการสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของเพชร 
ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 9  

 

ภาพประกอบ 74 รอ่งรอยการสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของทบัทิม 
ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 9 

กิจกรรมช่วงที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สรุปค าตอบที่ไดจ้ากตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งมากขึน้ มีนกัเรียนเพียงกลุ่มเดียวที่สรุปไม่ถกูตอ้ง เนื่องจากสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง อีกทั้ง การแก้ปัญหาผ่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ยังไม่ถูกต้อง 



  189 

อีกด้วย ซึ่งก็คือ กลุ่มของนักเรียนเป้าหมายทับทิม ดังภาพประกอบ 75 ในขณะที่กลุ่มอ่ืน ๆ 
สามารถส รุปค าตอบได้ถูกต้อง  และสอดคล้องกับตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ที่ ส ร้างได้ 
 ดงัภาพประกอบ 76 

 

 

ภาพประกอบ 75 รอ่งรอยการสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของทบัทิม  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 9 

 

ภาพประกอบ 76 รอ่งรอยการสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของเพชร  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 9 

กิจกรรมช่วงที ่3 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” เมื่อ
ผูว้ิจัยน าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สรุปค าตอบที่ได้
จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง เป็นล าดับ และสอดคลอ้งกับค่าที่ไดจ้ากการค านวณก่อน
หน้านี ้ส  าหรับนักเรียนเป้าหมายทั้ง 4 คน ได้น าค่าที่ได้จากการค านวณทั้งหมดมาเรียงล าดับ
ค่าใชจ้่ายของหลอดไฟแต่ละประเภท ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 77 
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ภาพประกอบ 77 รอ่งรอยการสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของทบัทิม  
ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 9 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นกัเรียนส่วนใหญ่สรุปค าตอบที่ไดจ้ากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถูกตอ้งหรือไม่เขียนสรุปค าตอบ 
ต่อมาในช่วงที่ 2 นักเรียนส่วนใหญ่สรุปค าตอบที่ไดจ้ากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้งมากขึน้ 
และยังคงแสดงพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ 3 พบว่า 
นกัเรียนสว่นใหญ่สรุปค าตอบที่ไดจ้ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง เป็นล าดบั และสอดคลอ้ง
กับค่าที่ไดจ้ากการค านวณก่อนหนา้นี ้ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการสมัภาษณ์นักเรียนเป้าหมายทั้ง 4 
คน เก่ียวกับการสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่พบว่า สาเหตุที่ท าใหน้ักเรียนสามารถ
สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้งและชัดเจนมากขึน้ตามล าดับนัน้ เนื่องมาจาก
นักเรียนไดร้บัประสบการณ์ในการแก้ปัญหาผ่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อคน้หาค าตอบของ
ปัญหาทางคณิตศาสตรม์ากขึน้ จนสามารถแกปั้ญหานัน้ไดส้  าเร็จ และไดค้ าตอบที่ถูกตอ้ง ส่งผล
ใหน้ักเรียนสามารถเขียนอธิบายเพื่อสรุปเป็นค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้งและ
ชดัเจนมากขึน้ 

2.4 พฤติกรรมด้านการอธิบายค าตอบ 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านการอธิบายค าตอบนั้น ผู้วิจัยพิจารณาจากการ

แสดงออกของนักเรียนในการเปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจริง และการปรบั/แปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของ
ปัญหาในชีวิตจริง ผลจากการวิเคราะห์ผลงานเขียน ประกอบกับผลการสังเกตและผลการ
สมัภาษณน์ักเรียนในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านการอธิบายค าตอบ 2 ลักษณะ ไดแ้ก่ (1) นักเรียนเขียนอธิบายเปรียบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มูล
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จริงไดม้ากขึน้ และ (2) นักเรียนปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงได้
ถกูตอ้ง ซึ่งพฤติกรรมทัง้ 2 ลกัษณะดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้

2.4.1 นักเรียนเขียนอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับข้อมูลจริงได้มากขึน้ 

กิจกรรมช่วงที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่อธิบายเปรียบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มูล
จริงได้น้อยมาก หรือไม่เขียนเลย ส าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชรและทับทิม เขียนอธิบายเพียง
ขอ้ความสั้น ๆ กล่าวคือ เพชรเขียนเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายรวมกับระยะทางของรถยนต์รุ่นไฮบริด  
ดังภาพประกอบ 78 ส่วนทับทิมเขียนเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายรถยนต์รุ่นปกติกับรถยนต์รุ่นไฮบริด  
ซึ่งไม่ถูกต้อง ดังภาพประกอบ 79 ในขณะที่พลอยและไข่มุก ไม่เขียนอธิบายเปรียบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มูล
จริง แต่ปรับหรือแปลความหมายของค าตอบให้เป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง เลย 
ดงัภาพประกอบ 80 
 

 

ภาพประกอบ 78 รอ่งรอยการอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถกูตอ้ง  
และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ ของเพชร  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” ขอ้ 10 
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ภาพประกอบ 79 รอ่งรอยการอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถกูตอ้ง  
และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ ของทบัทิม  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 10 

 

ภาพประกอบ 80 รอ่งรอยการอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถกูตอ้ง  
และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ ของไข่มกุ  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 10 

กิจกรรมช่วงที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่อธิบายเปรียบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มูล
จริงไดม้ากขึน้ ส าหรบันกัเรียนเป้าหมายเพชรและพลอย ทัง้คู่เขียนอธิบายเปรียบเทียบรายไดส้ทุธิ
ระหว่างศลัยแพทยแ์ละวิศวกรคอมพิวเตอรใ์นลกัษณะคลา้ยกนัว่า ศลัยแพทยเ์รียน 11 ปี และตอ้ง
ท างานอีก 14-15 ปี จึงจะมีรายไดเ้ท่ากบัวิศวกรคอมพิวเตอร ์ดงัภาพประกอบ 81 ในขณะที่ไข่มุก
แปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงทันที โดยไม่มีการอธิบายเปรียบเทียบหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มูล
จริง ดังภาพประกอบ 82 ส่วนทับทิมเขียนอธิบายเปรียบเทียบรายไดสุ้ทธิระหว่างศัลยแพทยแ์ละ
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วิศวกรคอมพิวเตอร ์แต่ไม่ถูกตอ้ง เนื่องจากสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแ์ละแก้ปัญหาผ่านตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถกูตอ้ง จึงสง่ผลใหค้ าตอบที่ไดแ้ละการอธิบายค าตอบไม่ถกูตอ้งดว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 81 รอ่งรอยการอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถกูตอ้ง  
และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ ของเพชร  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 10 

 

ภาพประกอบ 82 รอ่งรอยการอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถกูตอ้ง  
และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ ของไข่มกุ  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 10 
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ภาพประกอบ 83 รอ่งรอยการอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถกูตอ้ง  
และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ ของทบัทิม  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ขอ้ 10 

กิจกรรมช่วงที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน”  
เมื่อผู้วิจัยน าใบกิจกรรมมาวิเคราะห์การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อธิบาย
เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจริงไดม้ากขึน้ น าค าตอบที่ไดจ้ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นขอ้ก่อนหนา้มา
เขียนอธิบายไดใ้จความและชัดเจน ตัวอย่างเช่น นักเรียนเป้าหมายเพชรมีการเขียนสรุปค าตอบ
และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของหลอดไฟทั้ง 4 ชนิดจากมากไปน้อย พรอ้มทั้งสรุปว่า หลอดที่
ประหยดัค่าใชจ้่ายที่สดุคือ หลอดตะเกียบ ดงัภาพประกอบ 84 

 

 

ภาพประกอบ 84 รอ่งรอยการอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถกูตอ้ง  
และความสมเหตสุมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจรงิ ของเพชร  

ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 10 
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จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนส่วนใหญ่อธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับขอ้มูลจริงไดน้้อยมาก หรือไม่เขียนเลย ต่อมาในช่วงที่ 2 
นักเรียนส่วนใหญ่อธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับขอ้มูลจริงไดม้ากขึน้ และนักเรียนยังคงแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อธิบาย
เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรก์บัขอ้มลูจริงไดม้ากขึน้ น าค าตอบที่ไดจ้ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นขอ้ก่อนหนา้มา
เขียนอธิบายไดใ้จความและชัดเจน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณน์ักเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน 
เก่ียวกับการอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตสุมผลของค าตอบ
ของปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับข้อมูลจริง  ที่พบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนสามารถอธิบาย
เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์กับข้อมูลจริง ได้ใจความและชัดเจนมากขึ ้นนั้น  เนื่ องมาจากนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรม์ากขึน้ ไดแ้ลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และการน าเสนอจากเพื่อน
ต่างกลุ่ม จึงท าใหน้ักเรียนสามารถเขียนบรรยายหรืออธิบายขัน้ตอนต่าง ๆ ของการแกปั้ญหาไดดี้
ขึน้ และมีความพยายามที่จะเขียนเพิ่มขึน้ ส่งผลใหก้ารเขียนอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับขอ้มูลจริงได้
ใจความและชดัเจนขึน้ตามล าดบั 

2.4.2 นักเรียนปรับหรือแปลความหมายให้เป็นค าตอบของปัญหาในชีวิต
จริงได้ถูกต้อง 

กิจกรรมช่วงที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ปรบัหรือแปลความหมาย
ใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงไดน้้อยมาก กล่าวคือ นักเรียนไม่เขียนบรรยายหรืออธิบาย
ค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งในบรรดานักเรียนเหล่านี ้ มีนักเรียนเป้าหมายเพชรรวมอยู่ดว้ย 
โดยเพชรเขียนเพียงการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับขอ้มูลจริง แต่ไม่ปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบ
ของปัญหาในชีวิตจริง ดังภาพประกอบ 85 ในณะที่นักเรียนบางส่วนเขียนอธิบายแต่ค าตอบไม่
ถูกตอ้ง ส่งผลใหก้ารปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงไม่ถูกตอ้งดว้ย 
ตวัอย่างเช่น ทบัทิมที่สรุปค าตอบว่า รถยนตรุ์่นปกติค่าใชจ้่ายมากกว่ารถยนตรุ์่นไฮบริด และเลือก
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รถยนตรุ์่นปกติ ซึ่งไม่ถูกตอ้ง ดงัภาพประกอบ 86 ส  าหรบัไข่มกุและพลอย มีการเขียนบรรยายหรือ
อธิบายค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิแต่เขียนอธิบายสัน้ ๆ และไม่ไดใ้จความ ดงัภาพประกอบ 87 
 

 

ภาพประกอบ 85 รอ่งรอยการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ของเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบริด” ขอ้ 10 

 

ภาพประกอบ 86 รอ่งรอยการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ของทบัทิม ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ” ขอ้ 10 

 

ภาพประกอบ 87 รอ่งรอยการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ของพลอย ในใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบริด” ขอ้ 10 
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กิจกรรมช่วงที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” เมื่อผูว้ิจัย
น าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ปรบัหรือแปลความหมาย
ใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงไดม้ากขึน้ ส  าหรบันักเรียนเป้าหมายเพชร พลอย และไข่มุก 
ทัง้สามมีการแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงในลกัษณะคลา้ยกันว่า “ควร
แนะน าใหน้ภดลเลือกเรียนศลัยแพทย”์ พรอ้มทัง้อธิบายเหตผุลของค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง
ว่า “ในระยะยาวอาชีพนีจ้ะมีความมั่นมากกว่า และยิ่งท างานหลายปีจะยิ่งมีรายไดม้ากกว่าวิศวกร
คอมพิวเตอร”์ ดงัภาพประกอบ 88 และ 89 ในขณะที่กลุม่ของทบัทิม เขียนการแปลความหมายให้
เป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงว่า “ควรแนะน าใหน้ภดลเลือกเรียนวิศวกรคอมพิวเตอร”์ พรอ้ม
ทัง้อธิบายเหตุผลของค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงว่า “อาชีพวิศวกรคอมพิวเตอรม์ีความทา้ทาย
ต่ืนเตน้ ไดพ้บเจอสิ่งต่าง ๆ และไดม้ีประสบการณม์ากกว่า” ดงัภาพประกอบ 90 

 

 

ภาพประกอบ 88 รอ่งรอยการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ของเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 10 

 

ภาพประกอบ 89 รอ่งรอยการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ของไข่มกุ ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 10 
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ภาพประกอบ 90 รอ่งรอยการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ของทบัทิม ในใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ขอ้ 10 

กิจกรรมช่วงที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน”  
เมื่อผูว้ิจัยน าใบกิจกรรมมาวิเคราะหก์ารเขียนของนกัเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ปรบัหรือแปล
ความหมายให้เป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง ได้มากขึน้ และสอดคล้องกับการอธิบาย
เปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น นักเรียนเป้าหมายเพชรสามารถแปลความหมายให้เป็นค าตอบของ
ปัญหาในชีวิตจรงิไดว้่า “วิศวกรควรติดตัง้หลอดตะเกียบ” ดงัภาพประกอบ 91 
 

 

ภาพประกอบ 91 รอ่งรอยการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ 
ของเพชร ในใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ขอ้ 10 
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จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน 
นกัเรียนสว่นใหญ่ปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิไดน้อ้ยมาก ต่อมา
ในช่วงที่ 2 นกัเรียนส่วนใหญ่เริ่มปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงได้
มากขึน้ และยังคงแสดงพฤติกรรมดงักล่าวต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ 3 
กล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่ปรบัหรือแปลความหมายให้เป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงได้ 
มากขึน้ และสอดคล้องกับการอธิบายเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักเรียน
เป้าหมายทั้ง 4 คน เก่ียวกับการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง  
ที่พบว่า สาเหตทุี่ท าใหน้กัเรียนสามารถปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิต
จรงิไดม้ากขึน้นัน้ เนื่องมาจากนกัเรียนไดร้บัประสบการณใ์นการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิดว้ยการสรา้ง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์ากขึน้ ประกอบกับได้แลกเปลี่ยนแนวคิดจากสมาชิกในกลุ่มและการ
น าเสนอจากเพื่อนต่างกลุ่ม ท าใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดส้  าเรจ็และไดค้ าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่ถูกตอ้ง ส่งผลต่อเนื่องมาถึงการปรบัหรือแปลความหมายให้เป็นค าตอบของปัญหา
ในชีวิตจริง ซึ่งนักเรียนสามารถเขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงไดม้ากขึน้
และสอดคลอ้งกบัสิ่งที่ปัญหาในชีวิตจรงิตอ้งการหา 
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู 

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง  
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียน ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
60/60 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จริงของนักเรียน ที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง  
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
ของนักเรียน ที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบ  

เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปตามเกณฑ ์60/60 

2. นักเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สูงกว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนมากกว่า 
รอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน (รูปแบบการวิจยัและพฒันา

หรือ Research and Development Design หรือ R&D) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย  แบ่งเป็น  
3 ระยะ ดงัต่อไปนี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู 

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใชส้  าหรบัการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับ

การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู ประกอบด้วย 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
(ฝ่ายมธัยม) จ านวน 36 คน (โรงเรียนละ 18 คน) โดยเลือกแบบเจาะจง และครูผูส้อนคณิตศาสตร์
ที่มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 6 คน (โรงเรียนละ 3 คน) โดยเลือกแบบเจาะจง 

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการวิจัยครั้งนี ้  ผู ้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพ  

การเรียนการสอนที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
ของนักเรียนและครู โดยดัดแปลงมาจากกรอบแนวคิดของ ธัชพล พลรตัน์ (2561, น. 78-81)  
มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักเรียนและครู  ที่ เก่ียวกับข้องการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ที่สามารถน ามาสรา้งและพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงได้  
ซึ่งสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
ของนักเรียนและครู ที่ศึกษาในงานวิจัยนีม้ี 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนและครู (2) ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน และ (3) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาของครู  โดยผูว้ิจยัท าหนา้ที่เป็นผูส้  ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเอง  โดยใชก้ารสอบถาม การทดสอบ และการสมัภาษณ ์
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ในการศึกษาความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนและครู ผู้วิจัยจะพิจารณา (1) ความเชื่อที่ เก่ียวกับ
คณิตศาสตร ์(2) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และ (3) ความเชื่อที่ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท์ี่
เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ในขณะที่ การศึกษาความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน ผู้วิจัยจะพิจารณา (1) การท าความเข้าใจปัญหา  
(2) การค้นคว้าข้อมูลเพื่ อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ (3) การใช้คณิตศาสตร์ และ  
(4) การอธิบายค าตอบ ส าหรบัการศกึษาสภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่าน
การแกปั้ญหาของครู ผูว้ิจยัจะพิจารณา (1) ดา้นหลกัสตูร (2) ดา้นผูส้อน และ (3) ดา้นผูเ้รียน 

1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือส าหรบัการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้ง 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนกัเรียนและครู ประกอบดว้ย (1) เครื่องมือที่
ใชใ้นการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากนักเรียน ไดแ้ก่ แบบสอบถามความเชื่อที่
เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรับนักเรียน 
เพื่อให้ได้รบัขอ้มูลความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์และใช้เป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
ส าหรบันักเรียน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์อง
นักเรียน (2) เครื่องมือที่ ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู ได้แก่ 
แบบสอบถามความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบัครู เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูความเชื่อที่เก่ียวกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และใชเ้ป็นแนวทางในการน าขอ้มลูไปวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และพฒันา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  และแบบสัมภาษณ์สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาส าหรบัครู เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัสภาพและปัญหาของการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั และเป็นแนวทาง
ในการน าขอ้มลูไปวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

หลงัจากสรา้งเครื่องมือเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัน าเครื่องมือทัง้หมดเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์เพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อแกไ้ขตามค าแนะน าจนผ่าน
การพิจารณาแลว้ จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและ
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ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of 
Objective Congruence หรือ IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมือวิจยัตามที่ก าหนด 

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยันี ้ผูว้ิจยัด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม ดงันี ้ 

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน  ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบันักเรียน ไปเก็บขอ้มลูกับนกัเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และน าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรับนักเรียน  ไปทดสอบกับนักเรียนที่ เป็น
กลุม่เปา้หมาย  

1.4.2 ก ารเก็ บ รวบ รวมข้ อมู ลภ าคสนามจากค รู  ผู้ วิ จัยน า
แบบสอบถามความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ส  าหรับครู ไปเก็บข้อมูลจากครูที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย  และสัมภาษณ์ครูที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบสมัภาษณส์ภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการ
แกปั้ญหาส าหรบัครู ในการสมัภาษณจ์ะบนัทกึการสมัภาษณโ์ดยการบนัทึกเสียงและการจดบนัทกึ 

1.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจและเก็บ

รวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากนกัเรียนละครู ดงันี ้
1.5.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน  ผู้วิจัยน า

แบบสอบถามความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรส์  าหรบันักเรียน มาวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนัน้น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิส าหรบันกัเรียน มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ   

1.5.2 การวิเคราะหข์้อมูลภาคสนามจากครู ผูว้ิจัยน าแบบสอบถาม
ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์  าหรบัครู
มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาส าหรบัครู มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
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ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง
ส าหรับนักเรียน 

2.1 การก าหนดกลุ่มทดลองน าร่อง 
กลุ่มเป้าหมายส าหรบัทดลองน าร่องของการพฒันาและหาประสิทธิภาพของ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงส าหรบันกัเรียน เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 21 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง และใชเ้วลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ ท าการพิจารณาคะแนนดิบของนักเรียน
ในรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แลว้แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม
ตามระดับคะแนน คือ กลุ่มที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต ่า โดยแบ่ง
นักเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ และทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 3 ครัง้ ดงันี ้

2.1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย
และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง
จากนกัเรียนเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน 

2.1.2 การหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็น
ปรนยัและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ใชน้ักเรียนจ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบ
เจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน และเป็นนกัเรียนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุม่รายบคุคล 

2.1.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย
และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ใชน้กัเรียนจ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มรายบุคคลและกลุ่ม
ย่อย 

2.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการก าหนดกรอบแนวคิด ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากกรอบแนวคิดของ  

รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Janjaruporn, 2005) สุรสาล ผาสุข (2546) และใชผ้ลที่ได้จากการศึกษา
สภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ของนักเรียนและครูมาก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการเรียน
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การสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ส าหรับนักเรียน มีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ในด้านต่างๆ ดังนี ้  (1) การท าความเข้าใจปัญหา  
(2) การคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อหาความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์(3) การใชค้ณิตศาสตร ์และ (4) การ
อธิบายค าตอบ 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 6 แผน ซึ่งแผนการจดัการเรียนรูแ้ต่ละแผน ประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการ
เรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่  1-2 ใช้เวลาแผนละ 90 นาที (1 คาบ) แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  3-6 ใช้เวลาแผนละ  
180 นาที (2 คาบ) 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนนี ้ นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ซึ่งดัดแปลงมาจากกระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิด
ของโพลยา กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ และการสรา้งตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร ์ตามแนวคิดของชูไคโลว ์โคลเตอร ์และบลมั นอกจากเรียนรูก้ารสรา้งตวัแบบ 
เชิงคณิตศาสตรแ์ลว้ นักเรียนยังจะไดฝึ้กฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงดว้ย
ตนเอง ไดม้ีส่วนร่วมในการเรียนรูแ้บบร่วมมือ และไดฝึ้กใชอ้ปุกรณ ์สื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พบ
เห็นไดใ้นชีวิตจริง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และการสืบคน้ขอ้มูล โดยนักเรียนตอ้งลงมือ
แกปั้ญหาเป็นกลุ่ม น าเสนอผลการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงทัง้ของ
ตนเองและของกลุ่ม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอภิปรายผลการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิในชัน้เรียน  

2.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) เครื่องมือส าหรบัการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผน ซึ่งแต่ละแผน
ประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้การวัดผล 
และประเมินผลการเรียนรู ้เนื ้อหาที่ใช้เป็นเนื ้อหาในรายวิชาพื ้นฐานคณิตศาสตร์ และไม่เกิน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และ (2) เครื่องมือส าหรบัการวัด
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และประเมินผลความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ประกอบด้วย (2.1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง เป็นแบบทดสอบอตันัยที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ (2.2) แบบสังเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นแบบบันทึกที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เพื่อบันทึกพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนัก เรียน ขณะลงมือแก้ปัญหา ประกอบด้วย  
แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึกภาคสนาม และ (2.3) แบบสัมภาษณ์การสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ เป็นแบบสมัภาษณท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อสอบถามนกัเรียน
แต่ละคนเก่ียวกบักระบวนการในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ โดยใช้
หลงัสิน้สดุคาบเรียนแต่ละครัง้ 

หลังจากที่สรา้งเครื่องมือเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ผูว้ิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยัทัง้หมดเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธเ์พื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อปรบัปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว  
จึงน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้และความชัดเจนของข้อความ หลังจากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยตามที่ก าหนด  หลังจากนั้นน าเครื่องมือไปทดลองหาประสิทธิภาพกับ
นกัเรียนกลุม่ทดลองน ารอ่ง 

2.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ผูว้ิจัย

ไดด้  าเนินการทดลองกบักลุ่มทดลองน าร่อง โดย (1) การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นปรนัยและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถใน
การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้ักเรียนจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจสถานการณแ์ละค าถาม แลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม 
เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
จากนัน้น าขอ้มลูมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก าหนด ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการหาประสิทธิภาพขั้นต่อไป (2) การหา
ประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่ อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม  
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การเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา  
ในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง โดยใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจ
สถานการณแ์ละค าถาม แลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอนและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นน าข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ  E1/E2  
แลว้เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด ถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อ
ใชใ้นการหาประสิทธิภาพขัน้ต่อไป (3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็น
ปรนยัและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้ักเรียนจ านวน 12 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยใหน้ักเรียนท าความเขา้ใจสถานการณ์และค าถาม แลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั จากนัน้
น าข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขและใชใ้นการทดลองภาคสนามอีกครัง้ 

ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียน 

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสรา้ง  

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
จ านวน 1 ห้องเรียน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และใช้เวลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ  
ท าการพิจารณาคะแนนดิบของนักเรียนในรายวิชาพื ้นฐานคณิตศาสตร ์ในภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2562 แลว้แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย 
นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง 1 คน นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 2 คน และ
นักเรียนที่ มี คะแนนอยู่ ในระดับต ่ า  1 คน  จากนั้นผู้วิจัย เลื อกนัก เรียนที่ กล้าแสดงออก 
มีความสามารถในการสื่อสาร และน าเสนอแนวคิดของตนเองไดดี้ เป็นนกัเรียนเป้าหมาย (Target 
student) จ านวน 4 คน ซึ่งได้จากการสอบถามและสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นของนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย และพิจารณางานเขียน การสมัภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง จากช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนกัเรียน
เป้าหมายประกอบดว้ย นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง 1 คน นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับต ่า 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรม
การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยผู้วิจัยจะใช้กล้องวิ ดีโอช่วย 
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ในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมขณะที่ นัก เรียนเป้ าหมายลงมือสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์และสมัภาษณ์การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนักเรียนเป้าหมายแต่ละคน
หลงัสิน้สดุคาบเรียนแต่ละครัง้ 

3.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรม 

ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนักเรียน ผูว้ิจยัศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้ง
กบัการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง กระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิด
ของโพลยา กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ การสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของชูไคโลว ์โคลเตอร ์และบลัม แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนคณิตศาสตรผ์่านการแก้ปัญหา แนวทางการประเมินผลและการให้คะแนนแบบรูบริก  
เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการสรา้ง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงของนักเรียน ในดา้นการท าความเขา้ใจปัญหา  
ด้านการค้นควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์ ด้านการใช้ตัวแบบคณิตศาสตร ์ 
และดา้นการอธิบายค าตอบ  

3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการวิจัยที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลงั

การทดลอง (One-Group Posttest-Only Design) ใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทั้งหมด  
18 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยใช้เวลาในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ แล้วแบ่งเป็นเวลา
ส าหรับด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง จ านวน 10 คาบเรียน เวลาส าหรบัการทดสอบย่อย จ านวน 
6 คาบเรียน และเวลาส าหรบัการทดสอบหลงัการทดลอง จ านวน 2 คาบเรียน 

ผูว้ิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ  
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผูว้ิจัยท าหน้าที่เป็นครูผูส้อนและผูส้ังเกตการณ์ โดยมีผูช้่วย
วิจัย 2 คน ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียนเป้าหมาย และสมาชิกในกลุม่ขณะลงมือแกปั้ญหา จากนัน้ผูว้ิจยั
ท าการสัมภาษณ์นักเรียนเป้าหมายเก่ียวกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา  
ในชีวิตจริง แล้วตรวจสอบความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา  
ในชีวิตจริงของนักเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เมื่อสิ ้นสุดการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละช่วง (ช่วงที่ 1-3) โดยใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมรายบุคคลที่ 1-3 
(การทดสอบย่อย) 

เมื่อสิ ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยตรวจสอบความสามารถ 
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ เมื่อสิน้สุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงหลัง
การทดลอง 

3.4 การวิเคราะหข์้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ผูว้ิจยัน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคล 

และคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหา  
ในชีวิตจริงหลังการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
แลว้หาจ านวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จริง สูงกว่าร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนเต็ม จากนั้นทดสอบสมมติฐานที่ว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้ง  
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีความสามารถในการสร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 60 มีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ  
60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด โดยใชก้ารทดสอบทวินาม 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าแบบสังเกตพฤติกรรม 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง งานเขียนของนักเรียน และแบบ
สัมภาษณ์การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  มาวิเคราะห์พฤติกรรม 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ในดา้นการท าความเขา้ใจปัญหา 
ด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ ด้านการใช้ตัวแบบคณิตศาสตร ์ 
และดา้นการอธิบายค าตอบ 
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สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ  

ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้” ผูว้ิจยัสรุปและอภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ ตามวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู 

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา (1) ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนและครู (2) ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน และ (3) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาของครู สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนและครู 

นักเรียนมีความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของนักเรียนแต่ละด้าน 
พบว่า ความเชื่อที่เก่ียวกับคณิตศาสตร ์ความเชื่อที่เก่ียวกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และความเชื่อที่เก่ียวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร  ์อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ซึ่งความเชื่อทัง้สามเป็น
ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความเชื่ออย่างไรแลว้ ย่อม
เป็นเหตุจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความเชื่อนั้น ๆ (จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ, น. 157) ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของคารล์สนัและบลมู (Carlson & Bloom, 1999) ที่ไดก้ล่าวถึง ความเชื่อที่
มีต่อการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนไวว้่า “ความเชื่อจะก าหนดการรบัรูแ้ละมุมมองที่
คน ๆ หนึ่งมีต่อคณิตศาสตรแ์ละกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์และบ่งบอกถึงความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของความพยายามที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียน” และเชิลฟ์ฟิว 
(Schoenfield, 1992) ที่ไดก้ล่าวไวว้่า “ปัจจัยที่ส  าคัญมากอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออก
ของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์คือ ความเชื่อทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียน” 

ครูผูส้อนคณิตศาสตรร์ะดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ มีความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการ
สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ความเชื่อของครูแต่ละดา้น พบว่า ความเชื่อที่เก่ียวกบัคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัมากที่สดุ ส่วนความ
เชื่อที่เก่ียวกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และความเชื่อที่
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เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับมาก ซึ่งความเชื่อทัง้สามเป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรูข้องครู เมื่อครูเกิดความเชื่ออย่างไรแลว้ ย่อมเป็นเหตจุูงใจใหเ้กิดการกระท าที่ตอบสนอง
ความเชื่อนัน้ ๆ (จีรศกัดิ ์ดีสะเมาะ, น. 157) ซึ่งสอดคลอ้งกบัเออรเ์นส (Ernest, 1989) ที่ไดก้ล่าวไว้
ว่า “ระบบการท างานของความเชื่อที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนและการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์มีผลต่อ
การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร”์ และทอมสัน (Thompson, 1992) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ความเชื่อ 
ในแง่ของการเรียนการสอน เป็นมุมมองที่เกิดจากการที่ครูพิจารณาเก่ียวกบับทบาทการสอนของ
ครู บทบาทของนักเรียนที่เหมาะสมในกิจกรรมของชัน้เรียน การออกแบบวิธีการสอน ขัน้ตอนทาง
คณิตศาสตรท์ี่ เหมาะสม และผลที่น่าพอใจที่เกิดขึน้จากการด าเนินการสอน เพื่อที่จะน าไปสู่
เปา้หมายที่ตอ้งการในการเรียนการสอนคณิตศาสตร”์ 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียน 
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต

จริง ในดา้นต่าง ๆ ดังนี ้(1) ดา้นการท าความเขา้ใจปัญหา นักเรียนไม่ใหค้วามส าคัญกับการท า
ความเขา้ใจปัญหา เนื่องจากให้เวลากับการอ่านสถานการณ์และค าถามน้อยมาก รวมถึงไม่มี
รอ่งรอยการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบ หรือท าสญัลกัษณใ์ด ๆ ทัง้ในสว่นที่เป็นสถานการณแ์ละค าถาม 
อีกทั้งไม่มีข้อสงสัยหรือซักถามเก่ียวกับปัญหาในชีวิตจริง  พฤติกรรมเหล่านี ้แสดงถึงการไม่
พยายามท าความเข้าใจปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) (2555) ที่ได้กล่าวถึงปัญหาในการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์วข้อ้หนึ่งว่า “นกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยบกพรอ่งในการอ่านและการท าความเขา้ใจโจทย์
ปัญหา ไม่สามารถแปลความหมายโจทยไ์ดถู้กตอ้ง ระบุสิ่งที่โจทยต์อ้งการทราบไม่ได ้และบอกสิ่ง
ที่โจทย์ก าหนดให้ไม่ถูกต้อง” (2) ด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร  ์
นกัเรียนไม่สนใจที่จะคน้ควา้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก ไม่เขียนอธิบาย
แนวคิด และไม่ปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิใหอ้ยู่ในรูปตวัแปรหรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์อีกทัง้ ไม่สามารถสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัปัญหา
ในชีวิตจริงได้ (3) ด้านการใชค้ณิตศาสตร ์นักเรียนไม่เขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรผ์่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์และ  
ไม่สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ (4) ด้านการอธิบายค าตอบ นักเรียนไม่เขียน
บรรยายหรืออธิบายค าตอบที่ไดจ้ากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า สามารถแปลความหมาย
เป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงไดอ้ย่างไร โดยเขียนเพียงค าตอบสัน้ ๆ หรือเขียนแต่ไม่ถูกตอ้ง 
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หรือไม่เขียนเลย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สเวทซแ์ละฮารท์เลอร ์(Swetz & Hartzler, 1991) ที่
ไดส้รุปผลการวิจยัว่า “การที่นกัเรียนไม่ไดร้บัประสบการณใ์นการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์จะ
ไม่สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์และทักษะที่ไดเ้รียนมาไปสู่การคน้หาค าตอบของสถานการณปั์ญหา
ใหม่ได้ อีกทั้ง นักเรียนจะไม่เห็นคุณค่าของคณิตศาสตรอี์กด้วย เนื่องจากการมีประสบการณ์ 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์จะท าให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงกลยุทธ์และทักษะที่ไดเ้รียนรูม้า ไปสู่การคน้หาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาไดอ้ย่าง
ง่ายดาย และเห็นถึงคุณค่าของคณิตศาสตรไ์ด้ดีกว่านักเรียนที่ประสบการณ์น้อยหรือไม่มี
ประสบการณเ์ลย” 

3. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหา
ของครู 

ครูผู้สอนคณิตศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาในชีวิตจริงใหก้ับนกัเรียนแต่นอ้ยมาก เนื่องจากครูมีภาระ
งานที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการสอนคณิตศาสตรโ์ดยตรงจ านวนมาก และกระบวนการแกปั้ญหาที่ครู
น ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  มีเพียง
รูปแบบเดียว คือ กระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา ดว้ยเหตผุลในเรื่องของหลกัสตูรที่
ไม่ เอื ้อหรือสนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์รวมถึงครูมีความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรผ์่านการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) (2555, น.128) ที่ได้กล่าวถึง ลักษณะการท างานที่เป็น
อปุสรรคอย่างยิ่งต่อการเป็นครูมืออาชีพไวข้อ้หนึ่งว่า “ใหเ้วลาส าหรบัการเรียนการสอนในชัน้เรียน
น้อยเกินไป ท าให้วิธีสอนในห้องเรียนท าแบบรวบรดั เน้นเฉพาะเนือ้หา ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด เป็นเหตใุหน้กัเรียนคิดไม่เป็น ท าไม่เป็น และแกปั้ญหาไม่ได”้  

ระยะที่  2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง
ส าหรับนักเรียน 

ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ส าหรบันกัเรียน พบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 67.22/64.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 ทั้งนีอ้าจ
เนื่องมาจาก 
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1. ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่ เก่ียวข้องกับการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริงของนกัเรียนและครู ในการทดลองระยะที่ 1 เพื่อน ามาใช้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ท าใหก้ิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่ผูว้ิจัย
พัฒนาขึน้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของนักเรียน จึงสามารถเสริมสรา้งความสามารถและ
พฤติกรรมในสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียนได ้

2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียนที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้ สรา้งตามแนวคิด
กระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของโพลยา กระบวนการแกปั้ญหาที่เป็นพลวตัตามแนวคิดของ
วิลสนัและคณะ และการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของชูไคโลว ์โคลเตอร ์และบลมั 
ท าใหไ้ดม้าซึ่งกระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เป็นพลวัต 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขั้นท าความเขา้ใจปัญหา ขั้นคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ 
เชิงคณิตศาสตร ์ขั้นใชค้ณิตศาสตร ์และขั้นอธิบายค าตอบ ซึ่งสอดคลอ้งกับสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) (2555, น. 11) ที่ไดก้ลา่วถึงกระบวนการแกปั้ญหาที่เป็น
พลวัตไวว้่า “เป็นการด าเนินการที่เกิดขึน้ไดใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตจริง ดังนัน้นักเรียนจึงไม่ตอ้ง
เริ่มตน้ใหม่ในขั้นท าความเขา้ใจเสมอไป” และงานวิจัยของ ศันสนีย์ เณรเทียน (2560, น. 244)  
ที่ไดก้ล่าวถึงการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์วว้่า “เป็นกระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงโดยใช้
วิธีการทางคณิตศาสตร ์ดว้ยการจ าลองปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตร ์และใช้
วิธีการทางคณิตศาสตรแ์ก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบ และน าค าตอบที่ได้ไปตอบปัญหาในชีวิตจริง 
รวมถึงงานวิจัยของเชง (Cheng, 2001) ที่ยืนยันว่า “การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์ป็น
กระบวนการที่สามารถตีความกลบัไปสูก่ารแกปั้ญหาในโลกแห่งความจรงิได”้  

3. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียนที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้ เป็นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือ ได้ฝึกใช้อุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตจริงเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูล โดยนักเรียนต้องลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ท าให้
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอุษาวดี จันทรสนธิ  (2554, น. 79)  
ที่กล่าวว่า “องคป์ระกอบส าคัญของสิ่งแวดลอ้มการเรียนรูท้ี่ใชปั้ญหาคณิตศาสตรเ์ป็นศูนยก์ลาง 
คือ บรรยากาศในชัน้เรียนแบบร่วมคิดร่วมท า ผูส้อนจดัเตรียมปัญหาคณิตศาสตรท์ี่มีความหมาย



  214 

และใหเ้วลาอย่างพอเพียงในการคิดแกปั้ญหา เปิดโอกาสใหม้ีการอภิปรายกลุ่มใหญ่และกลุม่ย่อย 
เพื่อพัฒนาใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความคิดของเพื่อนในชั้น เรียนรูก้ารตั้งค าถามหรือขอ้สงสัยจาก
ขอ้ความคาดการณห์รือจากผลลพัธท์ี่เพื่อนเสนอ ในขณะเดียวกนัมีความอดกลัน้ที่จะฟังขอ้โตแ้ยง้
หรือการคัดคา้นจากเพื่อนที่ไม่เห็นดว้ยกับความคิดของตน และเรียนรูท้ี่จะคิดไตร่ตรองความคิด
ของตนเองและของเพื่อน หัวใจส าคัญของการสรา้งสิ่งแวดล้อมการเรียนรูจ้ึงอยู่ที่การเรียนรู้
คณิตศาสตรจ์ากความคิดของเพื่อนในชัน้บนรากฐานของการไตร่ตรองเหตุผลทางคณิตศาสตร”์ 
ประกอบกบั การที่ผูว้ิจยัด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแ้นวทางการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหา ท าใหน้ักเรียนตอ้งพัฒนาความเขา้ใจแนวคิดต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตรอ์ยู่เสมอ นักเรียนจะได้รบัโอกาสอยู่บ่อย ๆ และต่อเนื่องในการคิดวางแผน เพียร
พยายาม อดทน และแกปั้ญหาที่ซบัซอ้นต่าง ๆ โดยมีครูเป็นผูส้นบัสนนุใหน้กัเรียนไดส้ะทอ้นความ
คิดเห็นของตนออกมา   

ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการส ร้างตั วแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียน  

ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง แบ่งออกเป็น  (1) ความสามารถ 
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง และ  (2) พฤติกรรมในการสรา้ง 
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

นักเรียนที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ 
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง มีความสามารถในการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงสูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน
มากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้าจ
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด เมื่อน ากิจกรรมมาจดัการเรียนรูจ้ึงท าใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรสาล ผาสุข (2546, 
น. 80) ที่ไดท้ าการศึกษาความสามารถและการคิดเก่ียวกบัการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และผล
ในดา้นเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตรใ์นระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลอง
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 มีคะแนนความสามารถและการคิดเก่ียวกับการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์



  215 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของคะแนนรวม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน แสดงว่านกัเรียนมีความสามารถ
ในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์และผลการวิจัยของ ศิรชัชรินทร ์ยศสวรินทร ์(2559, น. 44-45)  
ไดท้ าการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับพี ชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 พบว่า นัก เรียน 
มีความสามารถในการใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
พีชคณิต ผ่านเกณฑม์ีจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ 
.01   

2. พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
จากการวิเคราะหง์านเขียนของนักเรียน ผลการสงัเกตของผูว้ิจยัและผูช้่วยวิจัย 

ประกอบกับผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง พบว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงมากขึน้ นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในดา้น  การท าความเขา้ใจ
ปัญหา การคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์การใชค้ณิตศาสตร ์และการอธิบาย
ค าตอบ มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 พฤติกรรมด้านการท าความเข้าใจปัญหา เมื่อนกัเรียนไดร้บัประสบการณ์
จากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในดา้นการท าความ
เขา้ใจปัญหา ดงันี ้ 

2.1.1 นักเรียนใหเ้วลากับการอ่านสถานการณ์และค าถามมากขึน้  ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจาก ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนยังมีประสบการณ์น้อยเก่ียวกับ  
การแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่มีการก าหนดสถานการณ์และค าถามในลักษณะดังกล่าว จึงอ่าน
สถานการณแ์ละค าถามแบบผ่าน ๆ ไม่ไดจ้บัใจความส าคญั และไม่ไดว้ิเคราะหข์อ้มูลหรือเงื่อนไข
ใด ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบั บรกัเนอร ์และกรอสนิคเคิล (Bruckner & Grossnickle, 1974) ที่ไดก้ลา่วถึง
อปุสรรคในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรไ์ว ้ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้(1) นกัเรียนไม่สามารถเขา้ใจ
ปัญหาทัง้หมดหรือบางส่วน เนื่องจากขาดประสบการณแ์ละขาดมโนภาพที่จะพิจารณาถึงสภาพ
ของปัญหา (2) นักเรียนมีความบกพร่องในการอ่านและท าความเขา้ใจ เช่น ไม่เขา้ใจว่าปัญหา
ก าหนดอะไรมาให้ และไม่สามารถจัดระบบสิ่งที่ ได้อ่านมาเพื่อหารายละเอียดของเนื ้อหา  
(3) นักเรียนรูค้  าส าคัญหรือค าศัพทท์างคณิตศาสตรเ์พียงจ านวนจ ากัดหรือขาดความเขา้ใจใน
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร ์และ (4) นักเรียนขาดความสนใจในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์เนื่องจากสถานการณม์ีขอ้ความที่ยาวและยาก ท าใหน้กัเรียนไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะ
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แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์แต่เมื่อนกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ขึน้ จึงท าใหน้กัเรียนเริ่มเขา้ใจและใหค้วามส าคญักบัการอ่านสถานการณแ์ละค าถามเพื่อท าความ
เขา้ใจปัญหาของกิจกรรมถัดไปมากขึน้  ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ธัชพล พลรตัน ์(2561,  
น.176) ที่พบว่า เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการใช้ตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง นักเรียนเริ่มให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจ
สถานการณจ์รงิมากขึน้ โดยนกัเรียนใชเ้วลามากขึน้ในการอ่านและวิเคราะหแ์นวคิดที่เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณจ์รงิ  

2.1.2 นกัเรียนขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือท าสญัลกัษณ ์ทัง้ในส่วนที่
เป็นสถานการณแ์ละค าถามไดม้ากขึน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก นกัเรียนเริ่มเขา้ใจและใหค้วามส าคญั
กบัการอ่านสถานการณแ์ละค าถาม พรอ้มกบัไดเ้รียนรูว้่าการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบขอ้ความ หรือ
ท าสญัลักษณ์ต่าง ๆ บนขอ้ความที่เป็นสาระส าคัญของปัญหาจะช่วยใหจ้ ารายละเอียดที่ส  าคัญ
ต่าง ๆ ได้ดีขึน้ และเข้าใจสถานการณ์ได้มากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกับ ครูลิค และรูดนิก (Krulik & 
Rudnick, 1993) ที่ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยใหก้ารท าความเขา้ใจปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การรูจ้ักเลือกใชก้ลวิธีมาช่วยในการท าความเขา้ใจปัญหา เช่น การขีด
เสน้ใตข้อ้ความส าคญั การแบ่งวรรคตอน การจดบนัทึกเพื่อแยกแยะประเด็นส าคญั การเขียนภาพ
หรือแผนภูมิ การสรา้งแบบจ าลอง การยกตวัอย่างที่สอดคลอ้งกบัปัญหา การเขียนปัญหาใหม่ดว้ย
ค าพดูของตนเอง 

2.1.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการซักถาม ปรึกษา หรือพูดคุยเก่ียวกับ
สถานการณแ์ละค าถามกบัครูผูส้อนมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก นักเรียนเริ่มมีความคุน้เคยกับ
ครูผูส้อนและไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจและให้
ความส าคัญกับการท าความเข้าใจปัญหา จึงก่อให้เกิดข้อสงสัยต่าง ๆ ตามมา และกล้าที่จะ
ซักถาม  พู ดคุ ย  ห รือป รึกษ ากับค รูผู้ ส อนมากขึ ้น  ซึ่ งส อดคล้อ งกับ ผลการวิ จั ยขอ ง  
พรจิรา วงศช์นะภัย (2545, น. 62) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู พบว่า สมัพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับครูจะท าใหเ้กิดบรรยากาศการ
เรียนรูท้างวิชาการระหว่างครูกบันกัเรียนสงู จึงมีความสามารถในการแกปั้ญหาและการปรบัตวัได้
ดีกว่านกัเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครูไม่ดี 

2.1.4 นกัเรียนมีส่วนร่วม และรบัผิดชอบในการภิปรายเป็นกลุ่มมากขึน้ ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจาก นกัเรียนเริ่มมีความคุน้เคยกบัสมาชิกในกลุม่และไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรม 
การเรียนการสอนมากขึน้ ท าใหน้ักเรียนเขา้ใจและใหค้วามส าคัญกับการท าความเขา้ใจปัญหา 
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และกลา้ที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัปัญหา พรอ้มทัง้รบัฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  จ อ ห์ น สั น แ ล ะ จ อ ห์ น สั น  (Johnson & Johnson, 1989 อ้ า ง ถึ ง ใ น  
สมเดช บุญประจักษ์, 2540, น. 56-57) ที่ไดก้ล่าวไวว้่า “การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรเ์ป็นการ
อาสาซึ่งกนัและกัน (Interpersonal enterprise) การพูดผ่านปัญหาทางคณิตศาสตรก์บัเพื่อนช่วย
ใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจอย่างชัดเจนว่าจะแกปั้ญหาใหถู้กตอ้งไดอ้ย่างไร การอธิบายยุทธวิธีการ
แก้ปัญหา ใหเ้หตุผลและวิเคราะห์ปัญหากับเพื่อน จะท าให้เกิดการหยั่งรู ้(Insight) มีวิธีการให้
เหตุผลระดับสูง และเกิดการเรียนรูร้ะดับสูงในกลุ่มย่อย นักเรียนมีความสะดวกในการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการอภิปรายร่วมกนัทัง้ชัน้ 

2.1.5 นักเรียนเขียนอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับการท าความเขา้ใจปัญหา
ไดม้ากขึน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก นกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้
จึงท าใหน้ักเรียนเริ่มเขา้ใจและใหค้วามส าคัญกับการอ่านสถานการณ์และค าถามเพื่อท าความ
เขา้ใจปัญหา มีการขีดเสน้ใต ้ขีดลอ้มรอบ หรือท าสญัลกัษณข์อ้ความที่เป็นสาระส าคญั และรูจ้กัที่
จะซักถามครูผู้สอนเมื่อมีขอ้สงสัยเก่ียวกับสถานการณ์หรือค าถาม ประกอบกับได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม ท าใหน้ักเรียนสามารถเขียนอธิบายสิ่งที่ปัญหาตอ้งการหา และ
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัไดถู้กตอ้งครบถว้นและไดใ้จความมากขึน้  ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจัย
ของ ศิรชัชรินทร ์ยศสวรินทร ์(2559, น. 88) ที่พบว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณใ์นการใชต้วัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัจ านวนและพีชคณิตมากขึน้ นกัเรียน
สามารถเขียนอธิบายแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัสถานการณจ์รงิไดม้ากขึน้ 

2.2 พฤติกรรมด้านการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
เมื่อนักเรียนไดร้บัประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ ้น นักเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในดา้นการคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์ดงันี ้

2.2.1 นักเรียนพยายามคน้ควา้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก นกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนการสอน
มากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ กุลนิดา ปลืม้ปิติวิริยะเวช (2559, น. 170) ที่ไดท้ าการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์และแนวคิดการเสริม
ต่อการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา และการใชต้ัวแทนทางคณิตศาสตรข์อง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า “พฤติกรรมด้านการบูรณาการความรูแ้ละการ
วางแผนแกปั้ญหาของนักเรียนหลงัเรียน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุความรูท้ี่จะตอ้งใชใ้นการ
แก้ปัญหาและวางแผนบูรณาการความรูเ้หล่านั้นออกมาเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาของแต่ละ
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บุคคล” ประกอบกับ การที่ผูว้ิจัยได้จัดเตรียมแหล่งเรียนรูภ้ายนอกไว้ให้นักเรียนมากขึน้ ทั้งใน
รูปแบบของใบกิจกรรม ใบความรู ้วีดิทัศน ์การทดลอง และกิจกรรมกลุ่ม ท าใหน้ักเรียนมีความ
พยายามที่จะคน้ควา้ขอ้มลูเพิ่มเติมดว้ยตนเองอย่างเห็นไดช้ดั และมีการแบ่งหนา้ที่กนัภายในกลุ่ม
ชัดเจนว่า ใครท าอะไร ซึ่งสอดคลอ้งกับ อาลีบาลี (Alibali, 2006) ที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า นักเรียนมี
พฒันาการทางการเรียนรูไ้ดด้ว้ยการท างาน ครูสามารถใชค้วามหลากหลายของการเสริมต่อการ
เรียนรูท้ี่สามารถรองรบัความแตกต่างกันของระดับองค์ความรูข้องนักเรียนหรือศักยภาพของ
นกัเรียนที่แตกต่างกนั เนือ้หาที่มีความซบัซอ้นมากขึน้ อาจท าใหค้รูจ าเป็นจะตอ้งเพิ่มปรมิาณของ
การเสริมต่อการเรียนรูใ้ห้กับนักเรียนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความ
เชี่ยวชาญในงานนัน้ ๆ   

2.2.2 นักเรียนเขียนอธิบายแนวคิดที่น าไปสู่การค้นหาความสัมพันธ์ 
เชิงคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าความเขา้ใจ
ปัญหา และรูจ้ักที่จะค้นควา้ขอ้มูลหรือเงื่อนไขจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกมากขึน้ ท าให้นักเรียน
เขา้ใจถึงความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ และสามารถอธิบายออกมาเป็น
แนวคิดที่น าไปสู่การค้นหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ธัชพล พลรตัน ์(2561, น.176) ที่พบว่า เมื่อนกัเรียนท ากิจกรรมการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง นักเรียนจะมีประสบการณ์มากขึน้และสามารถเขียนค าอธิบายการคน้หา
ความเชื่อมโยงหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งที่สถานการณจ์รงิตอ้งการหาไดม้ากขึน้ 

2.2.3 นักเรียนแสดงวิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิต
จริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก นักเรียนไดร้บัประสบการณ ์
ในการคน้หาความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตรม์ากขึน้ และไดแ้ลกเปลี่ยนวิธีการค านวณจากสมาชิก
ในกลุ่ม หรือการน าเสนอจากเพื่อนต่างกลุ่มที่หนา้ชัน้เรียน จึงท าใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูแ้ละเลือกใช้
วิธีการค านวณที่น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจรงิใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นรูปแบบ
ที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ  เดนดัน (Dendane, 2009) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การ
แก้ปัญหาประสบความส าเร็จได้คือ “ปัจจัยด้านกระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นกลุ่มเพื่อ
ด าเนินการหาทางออกของการแกปั้ญหาทา้ทาย ซึ่งการท างานเป็นกลุ่มจะเป็นประโยชนต่์อการ
แก้ปัญหาทั่วไป การเรียนรูแ้บบช่วยเหลือเกือ้กูลกัน และกิจกรรมอภิปัญญามีผลด้านบวกต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน” 

2.2.4 นกัเรียนปรบัเปลี่ยนขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของปัญหาในชีวิตจรงิให้
อยู่ในรูปตัวแปรหรือสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง และสอดคลอ้งกับขอ้คน้พบที่ไดจ้าก
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ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ ปัญหาต้องการหามากขึน้  ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการก าหนดตัวแปรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรม์ากขึน้ และได้
แลกเปลี่ยนรูปแบบการก าหนดตัวแปรหรือสญัลกัษณต่์าง ๆ ทางคณิตศาสตรจ์ากสมาชิกในกลุ่ม 
การออกมาน าเสนอของเพื่อนต่างกลุ่ม และจากค าแนะน าของครูผูส้อน จึงท าใหน้ักเรียนก าหนด
ตัวแปรได้สอดคล้องและเหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือเงื่อนไขของปัญหา   
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิรชัชรินทร ์ยศสวรินทร ์(2559, น. 64) ที่พบว่า เมื่อนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ เก่ี ยวข้องกับ
จ านวนและพีชคณิตมากขึน้ นักเรียนสามารถระบุตัวไม่ทราบค่า ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญของ
สถานการณ์จริงได้ครบถ้วน และสอดคล้องกับความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่
สถานการณจ์รงิตอ้งการหาไดม้ากขึน้ 

2.2.5 นกัเรียนสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดเ้หมาะสมกบัปัญหาในชีวิตจริง
มากขึน้ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากนักเรียนไดร้บัประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้  
ท าใหส้ามารถคน้หาความสมัพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์และสามารถปรบัเปลี่ยนขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่
ส  าคัญของปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง และเมื่ อน าความสมัพันธ์
ต่าง ๆ มาสรา้งเป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์จึงท าใหไ้ดต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัปัญหาในชีวิตจรงินัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลนิดา ปลืม้ปิติวิริยะเวช (2559, 
น. 176) ที่ไดท้ าการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรา้งแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์และแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
และการใชต้ัวแทนทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ พบว่า  พฤติกรรม
ด้านการด าเนินการแก้ปัญหาและการสรุปค าตอบของนักเรียนหลังเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการด าเนินการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน เช่น ในขั้นต้น
นกัเรียนวาดภาพหรือตารางก่อนเพื่อท าความเขา้ใจ หลงัจากนัน้ เมื่อเขา้ใจมากขึน้แลว้จึงสามารถ
เขียนสมการที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาที่ประสบความส าเรจ็ได ้อีกทัง้ ยงัสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ ธัชพล พลรตัน์ (2561, น.148) ที่พบว่า กิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามารถ 
ในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ท าให้นกัเรียนไดร้บัประสบการณใ์นการ
วิเคราะห์ถึงความเก่ียวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์จริง  
จึงสง่ผลใหน้กัเรียนสามารถเขียนตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัสถานการณจ์รงิไดม้ากขึน้ 
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2.3 พฤติกรรรมด้านการใช้คณิตศาสตร์ เมื่อนกัเรียนไดร้บัประสบการณจ์าก
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ ้น นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในด้านการใช้
คณิตศาสตร ์ดงันี ้

2.3.1 นักเรียนเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรผ์่าน 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้มากขึน้  ทั้งนี ้อาจ
เนื่ องมาจาก นักเรียนได้รับประสบการณ์ ในการเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรม์ากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ สภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติของสหรฐัอเมริกา (NCTM, 
1991, p.57) ที่ไดก้ลา่วถึงปัจจยัที่มีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรไ์วข้อ้หนึ่งว่า 
“เมื่อผูเ้รียนไดฝึ้กการแกปั้ญหาอยู่เสมอ ย่อมมีโอกาสที่จะพบปัญหาต่าง ๆ หลายรูปแบบ ทัง้ที่มี
โครงสรา้งของปัญหาคลา้ยคลึงหรือแตกต่าง การเผชิญกบัปัญหาที่แปลกใหม่ การเลือกใชยุ้ทธวิธี
ที่เหมาะสมจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท าใหส้ามารถวางแผน เพื่อก าหนด
ยทุธวิธีในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและเหมาะสม” ประกอบกบั นกัเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนแนวคิด
กบัสมาชิกในกลุ่ม จึงท าใหน้ักเรียนสามารถเขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ผ่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์เพื่อคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง เป็นล าดับ 
และสอดคลอ้งกบัตวัแบบเชิงคณิตศาสตรม์ากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั เดนดนั (Dendane, 2009) ที่ได้
กล่าวถึงปัจจยัหนึ่งที่จะท าใหก้ารแกปั้ญหาประสบความส าเร็จไดคื้อ ปัจจยัดา้นกระบวนการกลุ่ม 
การท างานเป็นกลุ่มเพื่อด าเนินการหาทางออกของการแกปั้ญหาทา้ทาย ซึ่งการท างานเป็นกลุม่จะ
เป็นประโยชนต่์อการแกปั้ญหาทั่วไป การเรียนรูแ้บบช่วยเหลือเกือ้กูลกนัและกิจกรรมอภิปัญญามี
ผลดา้นบวกต่อความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

2.3.2 นักเรียนสรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง ทั้งนีอ้าจ
เนื่องมาจาก นักเรียนไดร้บัประสบการณ์ในการแกปั้ญหาผ่านตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อคน้หา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรม์ากขึน้ จนสามารถแก้ปัญหานั้นได้ส  าเร็จและไดค้ าตอบที่
ถูกตอ้ง ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถเขียนอธิบายเพื่อสรุปเป็นค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้
ถกูตอ้งและชดัเจนมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิรชัชรนิทร ์ยศสวรินทร ์(2559, น. 75) 
ที่พบว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับจ านวนและพีชคณิตมากขึน้ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถหาค าตอบที่
ถูกต้องของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ เนื่องจากนักเรียนมีประสบการณ์ในการน าตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรม์าใชใ้นการแกปั้ญหามากขึน้ ท าใหส้ามารถใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นการคน้หา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ดถู้กตอ้งมากขึน้ 
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2.4 พฤติกรรมด้านการอธิบายค าตอบ เมื่อนักเรียนไดร้บัประสบการณ์จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในด้านการอธิบาย
ค าตอบ ดงันี ้

2.4.1 นักเรียนเขียนอธิบายเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับข้อมูลจริงได้มากขึน้  ทั้งนีอ้าจ
เนื่องมาจาก นกัเรียนไดร้บัประสบการณใ์นการเขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ย
การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์ากขึน้ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดจากสมาชิกในกลุ่มและการ
น าเสนอจากเพื่อนต่างกลุ่ม จึงท าใหน้กัเรียนสามารถเขียนบรรยายหรืออธิบายขัน้ตอนต่าง ๆ ของ
การแกปั้ญหาไดดี้ขึน้ และมีความพยายามที่จะเขียนเพิ่มขึน้ ส่งผลใหก้ารเขียนอธิบายเปรียบเทียบ
หรือตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมเหตุสมผลของค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรก์ับ
ข้อมูลจริง ได้ใจความและชัดเจนขึ ้นตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุลนิดา  
ปลืม้ปิติวิริยะเวช (2559, น. 181) ที่ได้ท าการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน้ พบว่า พฤติกรรมดา้นการตรวจสอบค าผิดและการสะทอ้นคิดของนักเรียน
หลังเรียน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทบทวนวิธีการหาค าตอบที่หาไดด้ว้ยตนเอง ท าใหน้ักเรียน
สามารถท างานได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึน้ สามารถตระหนักในความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและสามารถประเมินความสามารถของตนเองในกระบวนการแกปั้ญหาทัง้หมด 

2.4.2 นักเรียนส่วนใหญ่ปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็นค าตอบของปัญหา
ในชีวิตจรงิไดถ้กูตอ้ง ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก นกัเรียนไดร้บัประสบการณใ์นการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรม์ากขึน้ ประกอบกับไดแ้ลกเปลี่ยนแนวคิดจากสมาชิกใน
กลุ่มและการน าเสนอจากเพื่อนต่างกลุ่ม ท าใหน้ักเรียนสามารถแกปั้ญหาไดส้  าเร็จและไดค้ าตอบ
ของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ถูกตอ้ง ส่งผลต่อเนื่องมาถึงการปรบัหรือแปลความหมายใหเ้ป็น
ค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งนักเรียนสามารถเขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของปัญหาใน
ชีวิตจรงิไดม้ากขึน้และสอดคลอ้งกบัสิ่งที่ปัญหาในชีวิตจรงิตอ้งการหา ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ (2562, น.162) ที่พบว่าในช่วงท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่ อแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั นกัศึกษาเขียนบรรยายหรืออธิบายค าตอบของสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได้มาก
ขึน้ 



  222 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร ์ครูควรเนน้การใชก้ิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ หรือการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ย่อย เนื่องจากช่วยใหน้กัเรียนมีความมั่นใจในการแกปั้ญหาที่เผชิญอยู่ กลา้แสดงความคิดเห็นและ
รูจ้กัที่จะรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีทกัษะการสื่อสารและการเขา้สงัคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรชีแ้จงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกให้
ชดัเจนว่าทุกคนตอ้งมีสว่นร่วมในการแกปั้ญหา ไม่เอาเปรียบเพื่อน เขา้ใจวิธีการแกปั้ญหาของกลุ่ม 
และสามารถอธิบายได ้ที่ส  าคัญครูตอ้งหมั่นใชค้  าถามกระตุน้เมื่อนักเรียนแกปั้ญหาไม่ไดห้รือไม่
ตรงประเด็น และให้ค าปรึกษาเท่าที่จ  าเป็น ไม่ควรเฉลยหรือบอกแนวคิดใหก้ับนักเรียนโดยตรง
เพราะจะท าใหน้กัเรียนละเลยที่จะคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เสริมสรา้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรด์้านการแก้ปัญหา ที่เน้นให้
นกัเรียนไดเ้ห็นประโยชนข์องการใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ซึ่งจะท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย จากการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตรท์ั้ง
ของไทยและต่างประเทศ พบว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ เน้นการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตรไ์ปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงนั้น  มีหลายรูปแบบที่นอกเหนือจากการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์อาทิเช่น การจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวการศึกษาคณิตศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกบั
ชีวิตจริงหรือ Real mathematics education (RME) กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการท างานเป็นกลุ่มหรือ Model-eliciting 
activities (MEAs) และการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based learning 
(PBL) เป็นต้น ดังนั้นส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป อาจปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตรท์ี่สง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิเป็นรูปแบบอื่น ๆ 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ประกอบด้วย (1) เครื่องมือส าหรับการศึกษาสภาพ 
การเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ของ
นักเรียนและครู และ (2) เครื่องมือส าหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันักเรียน โดย
ผูว้ิจยัด าเนินการหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้

1. เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู 

เครื่องมือส าหรบัการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบ         
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ของนักเรียนและครู ประกอบดว้ย (1) แบบสอบถาม
ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ส  าหรบั
นักเรียนและครู (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรบันักเรียน  
และ (3) แบบสัมภาษณ์สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหา
ส าหรบัครู โดยผูว้ิจัยด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือส าหรบัการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่
เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ของนกัเรียนและครู ดงันี ้

1.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และ
ความชดัเจนของขอ้ค าถาม โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของเครื่องมือส าหรบัการศึกษา
สภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง  
ของนกัเรียนและครู ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

1.1.1 น าเครื่องมือที่สร้างขึ ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 5 ท่าน เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้และความชดัเจนของขอ้ความ 
โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

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

1.1.2 ค านวณค่า IOC ของแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส  าหรบันักเรียนและครู แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงส าหรับนักเรียน และแบบสัมภาษณ์สภาพการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาส าหรบัครู แต่ละขอ้แลว้เลือกขอ้ที่มีค่า 
IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยใชส้ตูรการค านวณ IOC (ชานนท ์จนัทรา, 2544, น. 54-55) คือ 

R
IOC = 

N


 
เมื่อ IOC คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

 R  คือ ผลรวมของคะแนนที่ไดจ้ากการพิจารณาของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 N คือ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 

ตาราง 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ส าหรบันกัเรียนและครู 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ตาราง 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ
ส าหรบันกัเรียน 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 
2. เค ร่ืองมือส าหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เส ริมสร้าง

ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส าหรับ
นักเรียน 

เครื่องมือส าหรบัการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถใน
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย  
(1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง และ (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยผูว้ิจัยด าเนินการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้
ส  าหรบัการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และ
ความชดัเจนของค าถาม โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกิจกรรมการเรียนการสอนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง          
ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้
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2.1.1 น าเครื่องมือที่สร้างขึ ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้และความชดัเจนของขอ้ความ 
โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้ 

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

2.1.2 ค านวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง แลว้เลือกกิจกรรม
การเรียนการสอนและแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยใชส้ตูรการค านวณ IOC คือ  

R
IOC = 

N


 
เมื่อ IOC คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

 R  คือ ผลรวมของคะแนนที่ไดจ้ากการพิจารณาของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 N คือ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 

ตาราง 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถในการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

แผนที ่
ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 19 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการสรา้งตวัแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
2.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง

ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มทดลองน าร่องส าหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ดงันี ้

2.2.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 3 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง
จากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 1 คน 

2.2.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ใชน้กัเรียนจ านวน 6 คน ที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
จากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน 

2.2.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ใชน้กัเรียนจ านวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มรายบุคคลและกลุ่ม
ย่อย 
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โดยสูตรในการค านวณหาประสิทธิภาพ (ชัยยงค ์พรหมวงศ์, 2556, น. 10) 
คือ 

สตูรที่ 1 E1 = 

x
N 100
A

 
 
    

เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 X  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมหรืองานที่

ท าระหว่างเรียน 
 A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติัทกุชิน้รวมกั 
 N คือ จ านวนผูเ้รียน 

 

สตูรที่ 2 E2 = 

F
N 100
B

 
 
    

เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
 F  คือ คะแนนรวมของผลลพัธข์องการประเมินหลงัเรียน 

 B คือ คะแนนเต็มของการประเมินหลงัเรียน (สดุทา้ย) 
ของแต่ละหน่วย 

 N คือ จ านวนผูเ้รียน 

ตาราง 20 คะแนนการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้งความสามารถใน
การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

การหาประสิทธิภาพ E1 E2 E1/E2 

รายบคุคล 63.89 61.67 63.89/61.67 

กลุ่มย่อย 64.17 63.33 64.17/63.33 

ภาคสนาม 67.22 64.38 67.22/64.38 

  



 239 
 

2.3 วิ เคราะห์หาความยากง่าย  และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตริงเป็นรายขอ้ โดยใชค่้า
ความยาก (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบอัตนัย ซึ่ งด าเนินการโดยน า
แบบทดสอบที่ไดจ้ากการทดลองกบันกัเรียนภาคสนาม มาค านวณหาค่าความยากและค่าอ านาจ
จ าแนก แลว้คัดเลือกขอ้ที่มีค่าความยากตัง้แต่ 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้
ไป จ านวน 4 ขอ้ โดยใชส้ตูรในการค านวณ (ชานนท ์จนัทรา. 2554, น. 56-57) คือ 

ค่าความยาก 

P  = 
2N(X -X )
+ −u l min

E
max min

S S (2NX )
 

เมื่อ PE คือ ค่าความยาก 
 Su คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่สงู 
 Sl คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่ต ่า 
 N คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
 Xmax คือ คะแนนที่นกัเรียนท าไดส้งูสดุ 
 Xmin คือ คะแนนที่นกัเรียนท าไดต้ ่าสดุ 

 
ค่าอ านาจจ าแนก 

D = 
N(X -X )

−u l

max min

S S
 

เมื่อ D คือ ค่าดชันีอ านาจจ าแนก 
 Su คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่สงู 
 Sl คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่ต ่า 
 N คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
 Xmax คือ คะแนนที่นกัเรียนท าไดส้งูสดุ 
 Xmin คือ คะแนนที่นกัเรียนท าไดต้ ่าสดุ 
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ตาราง 21 ค่าความยากง่าย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

ข้อที ่ PE D 

1 0.62 0.45 

2 0.66 0.44 

3 0.69 0.48 

4 0.62 0.45 

 
2.4 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้ง 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ โดยการหาสมัประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) 
ของครอนบคั ซึ่งสตูรในการค านวณ (ชานนท ์จนัทรา, 2554, น. 57)  

 = 
k-1

k
2
i

i 1
2

S
k

1
S

 =

 
 
− 

 
 
 



 
เมื่อ   คือ สมัประสิทธิ์ค่าความเชื่อมั่น 
 k คือ จ านวนขอ้ในแบบทดสอบ 
 2

iS   คือ ความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละขอ้ 
 2S  คือ ความแปรปรวนของขอ้มลูทัง้หมด 

 
โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบ 

เชิงคณิ ตศาสตร์ ค านวณ โดยวิธีหาสัมประสิท ธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) เท่ากบั 0.934 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัย และการทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 
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ตาราง 22 คะแนนของนกัเรียนกลุม่เปา้หมาย ที่เรียนโดยใชก้ิจกรรมการเรียนการสอนที่เสรมิสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ 

คนที ่
คะแนนใบกิจกรรมรายบุคคล 

(คะแนนเต็ม 60) 
คะแนนแบบทดสอบ 

(คะแนนเต็ม 40) 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 100) 

1 34.5 23 57.5 

2 35 24 59 

3 37.5 23 60.5 

4 39.5 21 60.5 

5 38 23 61 

6 37.5 24 61.5 

7 36 26 62 

8 40.5 23 63.5 

9 42.5 22 64.5 

10 46 22 68 

11 44.5 26 70.5 

12 45 27 72 

13 50 29 79 

14 51.5 31 82.5 

15 53 33 86 

16 54.5 35 89.5 

 
การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้ง
ความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ มีความสามารถในการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ สงูกว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน
มากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด จะใชส้ถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) ดงันี ้
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จากคะแนนของนักเรียน 16 คน ใหเ้ครื่องหมายบวกแทนคะแนนที่มากกว่า 60 และให้
เครื่องหมายลบแทนคะแนนที่นอ้ยกว่า 60 สว่นคะแนนที่เท่ากบั 60 ตดัทิง้ จะไดว้่า 

ก าหนดให ้  x แทน จ านวนเครื่องหมายบวก 
   n แทน จ านวนเครื่องหมายทัง้หมด 
ดงันัน้ x = 14 และ n = 16 
1. สมมติฐานของการทดสอบ คือ 

H0 :  p ≤ 0.60  
H1 :  p > 0.60 

2. ตวัสถิติทดสอบ คือ Pr (x ≥ 14 เมื่อ p = 0.60) 
3. ขอบเขตวิกฤติ คือ ปฏิเสธ H0 ถา้ Pr (x ≥ 14 เมื่อ p = 0.60)< 𝛼 เมื่อ 𝛼 = .05 
4. ฟังกช์นัความน่าจะเป็น (Probability function) ของตัวแปรสุ่ม x ที่มีการแจกแจง

ทวินาม คือ  

( )

x n-x
16

0.6 (1-0.6)     เม่ือ x = 14, 15, 16
xf x  = 

0      เม่ือ x อ่ืน ๆ

 
 
 



 

จะได ้Pr (x ≥ 14 เมื่อ p = 0.60) = f(14) + f(15) + f(16) = 0.0183 
เนื่องจาก  0.0183 <  0.05  เพราะฉะนัน้จึงปฏิเสธ  H0 
นั่นคือ นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถ  

ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง มีความสามารถในการสรา้งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงสูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน
มากกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ที่ระดบันยัส าคญั .05 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

ช่วงที ่1 (โครงสรา้งที่ 2) หัวข้อเร่ือง กิจกรรม “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบรดิ” 
ระดับ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  เวลา 90 นาท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบนี ้มีจุดประสงคก์ารเรียนรูห้ลกั คือ เพื่อใหน้ักเรียนได้

ฝึกฝน จนมีประสบการณ ์และความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาในชีวิตจรงิ (Real-life problems) 
และกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical 
modeling) ปัญหาที่ใช้ในคาบเรียนนี ้ได้แก่ “รักษ์โลกด้วยไฮบริด” ซึ่งเป็นปัญหาในชีวิตจริงที่
สามารถเกิดขึน้ได ้เมื่อตอ้งตัดสินใจว่ารถยนตรุ์่นไฮบริดประหยัดและคุม้ค่ากว่ารถยนตรุ์่นปกติ
หรือไม่ 

 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ดา้นความรูท้างคณิตศาสตร:์ เพื่อใหน้กัเรียน 
1.1.1 น าความรูเ้ก่ียวกับ “การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” และ “การน าเสนอ

ขอ้มูลดว้ยกราฟเสน้” ไปใชใ้นการค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมที่เกิดจากการใชง้านรถยนตท์ัง้สองรุ่น
ได ้

1.2 ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร:์ เพื่อใหน้กัเรียน 
1.2.1 ไดล้งมือแกปั้ญหาในชีวิตจริงที่ก าหนด (กิจกรรม “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด”) ผ่าน

กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นกลุม่ 
1.2.2 ได้สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และน าเสนอ “กระบวนการแก้ปัญหา 

ในชีวิตจรงิดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ของกลุม่ หนา้ชัน้เรียนได ้
1.3 ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค:์ เพื่อใหน้กัเรียน 

1.3.1 มีส่วนร่วมและรบัผิดชอบในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา  
ในชีวิตจรงิเป็นกลุม่ 

1.3.2 มีสว่นรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายเป็นกลุม่ 
1.3.3 มีสว่นรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายหนา้ชัน้เรียน 
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1.4 ดา้นสมรรถนะทางคณิตศาสตร ์
1.4.1 การท าใหม่ 
1.4.2 การเชื่อมโยง 
1.4.3 การสะทอ้นและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

การแกส้มการ คือ การหาค าตอบทัง้หมดของสมการ และสมการที่สามารถจดัอยู่ในรูป 
 

ax + b = 0 

เมื่อ x เป็นตวัแปร a, b เป็นค่าคงตวั และ a ≠  0 เรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
(Linear equation with one variable) 

ตัวอย่างที ่1 จงแกส้มการ  x + 
1
2

 = - 
1
2

 

วิธีท า  จากสมการ x + 
1
2

 = - 
1
2

  

  น า  
1
2
 มาลบทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

    x + 
1
2

  =  - 
1
2

 -  
1
2

 

     x = - 
2
2

 

  ดงันัน้   x = -1 

ตรวจสอบ แทน x ดว้ย -1 ในสมการ   x + 
1
2

 = - 
1
2

 

  จะได ้    -1 + 
1
2

 = - 
1
2

    

      - 
1
2

 = - 
1
2

  ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจรงิ 

  ดงันัน้  -1 เป็นค าตอบของสมการ  x + 
1
2

 = - 
1
2

 

ตอบ   -1 
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ตัวอย่างที ่2 จงแกส้มการ  
m
10

 = 100 

วิธีท า  จากสมการ 
m
10

 = 100 

  น า  10 มาคณูทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

     
m
10

× 10 = 100 ×  10 

  ดงันัน้   m  =  1,000 

ตรวจสอบ แทน m ดว้ย 1,000 ในสมการ  
m
10

 = 100 

  จะได ้  
1,000

10
 = 100       

    100 = 100  ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจรงิ 

   ดงันัน้ 1,000 เป็นค าตอบของสมการ 
m
10

 = 100 

ตอบ   1,000 

 

ตัวอย่างที ่3 จงแกส้มการ  1.5y = -7.5 

วิธีท า  จากสมการ  1.5y = -7.5 

  น า  1.5 มาหารทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

     
1.5y
1.5

 = 
-7.5
1.5

  

  ดงันัน้   y = -5 

ตรวจสอบ แทน y ดว้ย -5 ในสมการ  1.5y = -7.5 

  จะได ้  1.5× (-5) = -7.5 

          -7.5  = -7.5  ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจรงิ 

  ดงันัน้ -5 เป็นค าตอบของสมการ 1.5y = -7.5 

ตอบ   -5 
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2.2 กราฟเส้น 

เรานิยมใชก้ราฟเสน้ (Line graph) เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูตามล าดบัก่อนหลงั
ของเวลาที่ขอ้มูลนัน้ ๆ เกิดขึน้ ท าใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว และช่วย
ใหเ้ห็นแนวโนม้ตลอดจนความสมัพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างขอ้มูลซึ่งสามารถน าไปใชใ้นการพยากรณ์
เก่ียวกับขอ้มูลนั้น ๆ ไดอี้กดว้ย ในบางครัง้อาจมีการใชก้ราฟเสน้หลายเสน้เพื่อเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของขอ้มลูหลาย ๆ ชดุ 

 
 การน าเสนอข้อมูลโดยใชก้ราฟเส้นน้ัน เหมาะส าหรับการแสดงความสัมพนัธร์ะหว่าง  
ตัวแปรตน้และตวัแปรตามทีเ่ป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ และต้องการแสดงแนวโน้มของขอ้มูลทีเ่กดิขึน้ 

 
3. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

3.1 ใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบรดิ” 
3.2 เฉลยกิจกรรม เรื่อง “รกัษโ์ลกดว้ยไฮบรดิ” (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค ส าหรบักิจกรรม “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” (ส าหรบัครู

เท่านัน้) 
3.4 แบบสงัเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง 

(ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.5 แบบสัมภาษณ์ กระบวนการแก้ ปัญ หาในชี วิตจริงด้วยการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียนเปา้หมาย (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.6 เครื่องคิดเลข 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 ขั้นน า 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 10 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.1.1  ครูทบทวน “กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตร”์ โดยการตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบ ซึ่งประเด็นค าถามมีดงันี ้
(1) การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ประกอบดว้ย

ขัน้ตอนส าคญัอะไรบา้ง 
[นกัเรียนควรตอบว่า การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต

จรงิ ประกอบดว้ยขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 



 249 
 

ขัน้ที่ 1 ท าความเขา้ใจปัญหา 
ขัน้ที่ 2 คน้ควา้ขอ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
ขัน้ที่ 3 ใชค้ณิตศาสตร ์
และขัน้ที่ 4 อธิบายค าตอบ] 

(2) ขัน้ตอนใดของ “การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง”  
ที่ส  าคญัที่สดุ เพราะเหตใุด 

[นัก เรียนควรตอบว่า  ขั้นตอนที่ ส  าคัญ ที่ สุดของ “การสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริง” คือ ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพื่ อหาความสัมพันธ์เชิง
คณิตศาสตร ์เนื่องจากเป็นขัน้ตอนที่เชื่อมโยงปัญหาในชีวิตจริงเขา้สู่ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และ
เป็นขัน้ตอนที่จะท าใหเ้รา “สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เพื่อน าไปใชใ้นการคน้หาค าตอบของ
ปัญหาทางคณิตศาสตรต่์อไป] 

4.1.2 เพื่อเน้นย า้ให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วย
คณิตศาสตร ์ครูกล่าวถึงตัวอย่างการน าความรูท้างคณิตศาสตรม์าใชแ้ก้ปัญหาในชีวิตจริง เช่น        
การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวัน การเลือกส่วนลดที่คุ้มค่าที่สุด การ เดินทางที่ต้องมีการ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัการหาระยะทางที่สัน้ที่สุด หรือกล่าวถึงกิจกรรมในคาบเรียนที่แลว้ จากนัน้เปิด
โอกาสให้นักเรียนยกตัวอย่างหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วย
คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 

4.1.3 ครูสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนอีกครัง้ เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจที่ตรงกนั  
4.2 ขั้นสอน 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 70 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.2.1 ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน โดยที่แต่ละกลุ่มตอ้งประกอบดว้ย

นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า 1 คน ปานกลาง 2 คน และสงู 1 คน เพื่อคละความสามารถ
กนั 

4.2.2 ครูอธิบายแนวทางปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องช่วยกัน
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนดให ้เป็นกลุม่ ไดแ้ก่ 

(1) การลงมือปฏิบติัการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนด 
(2) การสรุปและอภิปรายกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้งตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร ์
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(3) การเขียนอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้งตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์(ผลเฉลย) ในใบกิจกรรม 

(4) การน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสร้างตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตรห์น้าชั้นเรียน โดยเน้นย า้ว่า “ทุกคนในกลุ่มจะตอ้งเขา้ใจผลเฉลยของกลุ่มและ
สามารถอธิบายได”้ 

(5) ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั (ถา้มี) 
4.2.3 ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกด้วยไฮบริด” ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้ว

น าเสนอปัญหาในชีวิตจริง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” ตลอดจนจงูใจใหน้กัเรียนอยากแกปั้ญหาในชีวิต
จรงิที่ก าหนดผ่านการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์

4.2.4 ครูด าเนินการตามขัน้ตอนในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน
ชีวิตจรงิ ซึ่งเริ่มดว้ยขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา โดยครูใหน้กัเรียนอ่านสถานการณข์องปัญหาในชีวิต
จรงิที่ก าหนดอีกครัง้ แลว้ตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

(1) สถานการณน์ี ้เป็นเรื่องเก่ียวกบัอะไร 
[นักเรียนควรตอบว่า การเปรียบเทียบความประหยัดและความคุ้มค่าของ

รถยนตรุ์น่ไฮบรดิกบัรถยนตรุ์น่ปกติ] 
(2) รถยนตรุ์น่ไฮบรดิ มีคณุสมบติัอย่างไร 

[นั ก เรียนควรตอบว่ า  เป็ น รถยนต์ยี่ ห้ อ  Honda Insight 2019 ราค า  
700,000 บาท เครื่องยนตเ์บนซินไฮบรดิ ขนาด 1.8 และ KPL เท่ากบั 34] 

(3) รถยนตรุ์น่ปกติ มีคณุสมบติัอย่างไร 
[นั ก เรี ย น ค ว รต อบ ว่ า  เป็ น รถ ยน ต์ ยี่ ห้ อ  Honda Civic 2019 ร าค า  

600,000 บาท เครื่องยนตเ์บนซิน ขนาด 1.8 และ KPL เท่ากบั 14] 
(4) รถยนตรุ์น่ไฮบรดิ คือ รถที่มีระบบการท างานเป็นอย่างไร 

[นักเรียนอาจตอบค าถามนีไ้ม่ได ้หรือนักเรียนควรตอบว่า รถยนต์รุ่นไฮบริด 
(Hybrid Car) คือ รถประหยัดน า้มันประเภทหนึ่งที่ใชก้ารผสมผสานพลังงานระหว่างน า้มันและ
ไฟฟ้า] 

(5) ค่า KPL ที่ปรากฏในสถานการณ ์หมายถึงค่าใด 
[นักเรียนอาจตอบค าถามนี ้ไม่ได้ หรือนักเรียนควรตอบว่า อัตราการใช้

เชือ้เพลิง หรืออตัราการสิน้ปลืองน า้มนั ในหน่วยกิโลเมตรต่อลิตร] 
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(6) สิ่งที่สถานการณน์ี ้ตอ้งการหาคืออะไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า การเลือกใชร้ถยนตรุ์น่ไฮบริดจะประหยดัและคุม้ค่ากว่า

การเลือกใชร้ถยนตรุ์น่ปกติหรือไม่ ใหอ้ธิบายเหตผุลประกอบ] 
(7) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดให ้มีอะไรบา้ง 

[นักเรียนควรตอบว่า ข้อมูลของรถยนต์ทั้งสองรุ่น ได้แก่ ราคามาตรฐาน 
ประเภทของเครื่องยนต ์และอตัราการใชเ้ชือ้เพลิง] 

(8) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขใดที่รถยนตท์ัง้สองรุน่เหมือนกนั 
[นกัเรียนควรตอบว่า ขนาดของเครื่องยนตเ์ท่ากนัคือ 1.8 และเติมน า้มนัชนิด

เดียวกนั คือ น า้มนัเบนซิน] 
4.2.5 เมื่อนักเรียนเขา้ใจสถานการณ์ที่ก าหนดแล้ว ครูน านักเรียนเข้าสู่ขั้นค้นคว้า

ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์โดยให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า “ข้อมูลหรือ
เงื่อนไข” ที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมมีหรือไม่ และมีอะไรบา้ง (ถา้มี) แลว้ตัง้ค าถามเพื่อใหน้ักเรียนตอบ
และแสดงความคิดเห็น เช่น 

(1) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดใหเ้พียงพอต่อการหาค าตอบหรือไม่ 
[นกัเรียนควรตอบว่า ยงัไม่เพียงพอ] 

(2) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่นกัเรียนตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมคืออะไร 
[นักเรียนควรตอบว่า ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมคือ ความรู้

เก่ียวกบัรถยนตรุ์่นไฮบริด ความหมายของค่า KPL และประเภทของน า้มนัเบนซินที่รถยนตท์ัง้สอง
รุน่สามารถเติมได]้ 

4.2.6 เมื่ อนักเรียนทราบว่ามีข้อมูลหรือเงื่อนไขใดที่ ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมแล้ว 
ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลของรถยนต์ รุ่นไฮบริด จากวี ดิทัศน์ https://www.youtube.com/ 
watch?v=2TaMd7-_-h4 พรอ้มจดบนัทึกหลกัการท างานของรถยนต์รุ่นไฮบรดิ (ใชเ้วลาประมาณ
8-10 นาที) จากนัน้ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้ความรูเ้ก่ียวกบัรถยนต์รุ่นไฮบริด ความหมาย
ของค่า KPL และประเภทของน า้มันเบนซินที่รถยนตท์ั้งสองรุ่นสามารถเติมได ้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก เช่น อินเทอรเ์น็ต (ใชเ้วลาประมาณ 5-6 นาที) 

4.2.7 ครูตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้
(1) รถยนตรุ์น่ไฮบรดิ มีระบบการท างานต่างจากรถยนตรุ์น่ปกติอย่างไร 

[นักเรียนควรตอบว่า รถยนต์รุ่นไฮบริดใช้การผสมผสานพลังงานระหว่าง
น า้มนัและไฟฟ้า สว่นรถยนตรุ์น่ปกติจะใชร้ะบบเชือ้เพลิงน า้มนัเพียงอย่างเดียว] 
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(2) ค่า KPL หมายถึงค่าใด 
[นกัเรียนควรตอบว่า อตัราการใชเ้ชือ้เพลิงในหน่วยกิโลเมตรต่อลิตร] 

(3) ประเภทของน า้มนัเบนซินที่รถทัง้สองรุน่สามารถเติมได ้มีอะไรบา้ง 
[นกัเรียนควรตอบว่า น า้มนัเบนซิน แก๊สโซฮอล 95 และแก๊สโซฮอล 91] 

(4) จากขอ้มูลหรือเงื่อนไขทัง้หมดที่มี นักเรียนจะพิจารณาความประหยัดและ
ความคุม้ค่าของรถยนตท์ัง้สองรุน่โดยใชข้อ้มลูหรือเงื่อนไขใดบา้ง 

[นกัเรียนควรตอบว่า ราคารถยนต ์และอตัราการสิน้เปลืองน า้มนั รวมถึงตอ้ง
มีการก าหนดใหร้ถทัง้สองรุน่เติมน า้มนัเบนซินชนิดใดชนิดหนึ่งเหมือนกนั] 

(5) หากน ารถยนต์ทั้งสองรุ่นมาเปรียบเทียบค่าน า้มันที่ระยะทางการใช้งาน 
20,000 กิโลเมตร 40,000 กิโลเมตร 60,000 กิโลเมตร 80,000 กิโลเมตร และ 100,000 กิโลเมตร 
ตามล าดบั นกัเรียนจะค านวณหาค่าน า้มนัของรถยนตท์ัง้สองรุน่ไดอ้ย่างไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า ระยะทางการใชง้านหารดว้ยอัตราการสิน้เปลืองน า้มัน 
แลว้น ามาคณูดว้ยราคาแก๊สโซฮอล 95 ณ ปัจจบุนั] 

(6) จากขอ้ (5) นักเรียนจะค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมของรถยนตท์ั้งสองรุ่น ได้
อย่างไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า ค่าน า้มนัรวมกบัราคารถยนต]์ 
(7) ถ้าตอ้งการใหเ้ห็นขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงของค่าน า้มันและค่าใชจ้่ายรวม

ของรถยนตท์ัง้สองรุ่นเปรียบเทียบกนัไดร้วดเร็วขึน้ และช่วยใหเ้ห็นแนวโนม้ตลอดจนความสมัพนัธ์ 
ต่าง ๆ ระหว่างขอ้มลูซึ่งสามารถน าไปใชพ้ยากรณค่์าใชจ้่ายรวมได ้นักเรียนควรจะน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยรูปแบบใด ระหว่างแผนภมูิรูปภาพ แผนภมูิแท่ง กราฟเสน้ และแผนภมูิรูปวงกลม  

[นกัเรียนควรตอบว่า กราฟเสน้] 
4.2.8 ถา้มีนักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดสงสัยหรือไม่เขา้ใจ “กราฟเสน้” ใหค้รูทบทวน

ความรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่อง “กราฟเสน้” ดงัรายละเอียดในสาระการเรียนรู ้หวัขอ้ 2.2 
4.2.9 เมื่อนักเรียนเขา้ใจวิธีการค านวณค่าน า้มันและค่าใชจ้่ายรวมของรถยนตท์ั้ง

สองรุ่นตามระยะทางการใชง้านแลว้ ครูใหน้ักเรียนทุกกลุ่มเขียนกราฟเสน้เปรียบเทียบค่าน า้มัน
และค่าใช้จ่ายรวมของรถยนต์ทั้งสองรุ่น ตามระยะทางที่ก าหนด (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) 
จากนัน้ตัง้ค  าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้
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(1) จากกราฟเสน้ เมื่อระยะทางเพิ่มขึน้แนวโนม้ของค่าน า้มนัของรถยนตท์ัง้สอง
รุน่เป็นอย่างไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ] 
(2) จากกราฟเสน้ เมื่อระยะทางเพิ่มขึน้รถยนต์รุ่นไหนที่ประหยัดค่าน า้มันได้

มากกว่า 
[นกัเรยีนควรตอบว่า รถยนตรุ์น่ไฮบรดิ] 

(3) จากกราฟเสน้ เมื่อระยะทางเพิ่มขึน้ส่วนต่างค่าน า้มนัของรถยนตท์ัง้สองรุน่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร 

[นักเรียนควรตอบว่า เมื่อระยะทางเพิ่มขึน้ ส่วนต่างค่าน า้มันจะยิ่งมากขึน้ 
หมายความว่า รถยนตรุ์น่ไฮบรดิยิ่งใชจ้ะยิ่งประหยดัค่าน า้มนัมากขึน้เมื่อเทียบกบัรถยนตรุ์น่ปกติ] 

(4) จากกราฟเสน้ เมื่อระยะทางเพิ่มขึน้แนวโนม้ของค่าใชจ้่ายรวมของรถยนต์
ทัง้สองรุน่เป็นอย่างไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ] 
(5) จากกราฟเสน้ เมื่อระยะทางเพิ่มขึน้รถยนตรุ์่นไหนที่ประหยัดค่าใช้จ่ายรวม

ไดม้ากกว่า 
[นักเรียนควรตอบว่า รถยนต์รุ่นปกติมีค่าใช้จ่ายรวมที่ถูกกว่ารถยนต์รุ่น

ไฮบรดิในช่วงแรก ๆ แต่เมื่อระยะทางการใชง้านยิ่งเพิ่มมากขึน้รถยนตรุ์่นปกติจะยิ่งมีค่าใชจ้่ายรวม
ที่ใกลเ้คียงจนเท่ากับค่าใชจ้่ายรวมของรถยนตรุ์่นไฮบริด และมีแนวโนม้ที่จะสูงกว่าหรือแพงกว่า
รถยนตรุ์น่ไฮบรดิเรื่อย ๆ]  

(6) จากกราฟเส้น เมื่อระยะทางเพิ่มขึน้ส่วนต่างค่าใชจ้่ายรวมของรถยนตท์ั้ง
สองรุน่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า เมื่อระยะทางเพิ่มขึน้ สว่นต่างค่าใชจ้่ายรวมของรถยนต์
ทัง้สองรุ่นจะค่อย ๆ ลดลงจนมีค่าเท่ากับศูนย ์(จุดที่กราฟสองเสน้ตดักนั) หลงัจากนัน้ส่วนต่างจะ
ค่อย ๆ เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ หมายความว่า รถยนตรุ์่นปกติมีค่าใชจ้่ายรวมที่ถูกกว่ารถยนตรุ์่นไฮบริดใน
ช่วงแรกๆ (ระยะ 20,000-80,000 กิโลเมตร) แต่เมื่อระยะทางการใชง้านยิ่งเพิ่มมากขึน้รถยนตรุ์่น
ปกติจะยิ่งมีค่าใช้จ่ายรวมที่ ใกล้เคียงจนเท่ากับค่าใช้จ่ายรวมของรถยนต์รุ่นไฮบริด (ระยะ  
 80,000 – 100,000) และมีแนวโนม้ที่จะสงูกว่าหรือแพงกว่ารถยนตรุ์น่ไฮบรดิเรื่อย ๆ] 
  



 254 
 

(7) จากกราฟเสน้ การที่จะหาค าตอบว่ารถยนตรุ์่นไฮบริดประหยัดกว่ารถยนต์
รุน่ปกติหรือไม่ นกัเรียนจ าเป็นตอ้งค านวณหาสิ่งใด และเพราะเหตใุด 

[นักเรียนควรตอบว่า ค านวณหาระยะทางการใชง้านที่รถยนต์ทั้งสองรุ่นมี
ค่าใชจ้่ายรวมที่เท่ากนั เพราะจะท าใหเ้ราทราบว่ารถยนตรุ์่นไฮบริดจะประหยดักว่ารถยนตรุ์่นปกติ
ที่ระยะทางการใชง้านเท่าไร] 

(8) การหาระยะทางการใช้งานที่รถยนต์ทั้งสองรุ่นมีค่าใช้จ่ายรวมที่เท่ากัน  
ใชค้วามรูเ้รื่องใด 

[นกัเรียนควรตอบว่า การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว] 
4.2.10 ถา้มีนักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดสงสยัหรือไม่เขา้ใจ “การแกส้มการเชิงเสน้ตัว

แปรเดียว” ใหค้รูทบทวนความรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่อง “สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว” ดงัรายละเอียด
ในสาระการเรียนรู ้หวัขอ้ 2.1 

4.2.11 ครูใหน้กัเรียนทุกคนพยายามคน้หาความสมัพนัธห์รือความเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งที่ตอ้งการหากับขอ้มูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ โดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง 
ประกอบกบัประสบการณใ์นการแกปั้ญหาของตนเอง โดยไม่มีการปรกึษากนั (ใชเ้วลาประมาณ 1-
2 นาที) 

4.2.12 เมื่อครูสงัเกตว่านกัเรียนสว่นใหญ่เริ่มคิดไดแ้ลว้ ใหน้กัเรียนน าแนวคิดของตน
มาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม จนกระทั่งสามารถคน้หาความสมัพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่
ตอ้งการหากับขอ้มูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ได ้หลังจากนั้นให้นักเรียนท าการปรบัเปลี่ยน 
“ขอ้มูลหรือเงื่อนไข” ของสถานการณ์ใหอ้ยู่ในรูปของตัวตัวแปร หรือสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์
และ “สรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ และ
สามารถน าไปใชใ้นการคน้หาค าตอบได ้

4.2.13 ถ้ามีนักเรียนกลุ่มใดมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถปรับเปลี่ยน “ข้อมูลหรือ
เงื่อนไข” ของสถานการณใ์หอ้ยู่ในรูปตัวแปร หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์และ “สรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร”์ ได ้ครูอาจช่วยนักเรียนโดยการตัง้ค าถามใหน้ักเรียนตอบ ซึ่งประเด็นค าถามมี
ดงันี ้

(1) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณน์ี ้มีอะไรบา้ง 
[นักเรียนควรตอบว่า ข้อมูลของรถยนต์ทั้งสองรุ่น ได้แก่ ราคามาตรฐาน 

ประเภทของเครื่องยนต ์และอตัราการใชเ้ชือ้เพลิง] 
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(2) นกัเรียนจะค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมของรถยนตท์ัง้สองรุน่ ไดอ้ย่างไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า ค่าน า้มนัรวมกบัราคาซือ้รถยนต]์ 

(3) การที่จะหาค าตอบว่ารถยนตรุ์่นไฮบริดประหยัดกว่ารถยนตรุ์่นปกติหรือไม่ 
นกัเรียนจ าเป็นตอ้งค านวณหาสิ่งใด และใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่องใด 

[นักเรียนควรตอบว่า ค านวณหาระยะทางการใชง้านที่รถยนต์ทั้งสองรุ่นมี
ค่าใชจ้่ายรวมที่เท่ากนั เพราะจะท าใหเ้ราทราบว่ารถยนตรุ์่นไฮบริดจะประหยดักว่ารถยนตรุ์่นปกติ
ที่ระยะทางการใชง้านเท่าไร โดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร ์เรื่อง การแก้สมการเชิงเสน้ตัวแปร
เดียว] 

(4) จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าน า้มันกับราคาซือ้รถยนต ์นักเรียนคิดว่า ควร
ปรบัใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างไรบา้ง 

[นกัเรียนควรตอบว่า ควรปรบั 
ระยะทางการใชง้าน (กิโลเมตร)  ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (d) 
อตัราการสิน้เปลืองน า้มนั (กิโลเมตรต่อลิตร) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (K) 
ราคารถยนต ์(บาท) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (C) 
และค่าใชจ้่ายรวม (บาท) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (P) เป็นตน้] 

4.2.14 ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก าลงัปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริงใหเ้ป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ใหค้รูเดินดกูารท างานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม แลว้คอยสงัเกตการมีส่วนร่วมและ
ความรบัผิดชอบในการแกปั้ญหาของนกัเรียนแต่ละคน 

4.2.15 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริงให้เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์จนสามารถสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้แลว้ ครูใหน้ักเรียนแสดงวิธีการคน้หา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ย่างละเอียด โดยใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได้นั้น 
รวมทัง้สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ได ้ซึ่งเป็นขัน้ใชค้ณิตศาสตร ์จากนัน้เขียนลงในใบ
กิจกรรมของกลุม่ 

4.2.16 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ล้ว ครูให้
นักเรียนทบทวนถึงสิ่งที่สถานการณ์นีต้อ้งการหาค าตอบ แลว้เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได้ กับข้อมูลหรือ
เงื่อนไขของสถานการณก์่อน โดยการตัง้ค าถามแลว้ใหน้กัเรียนตอบ ซึ่งประเด็นค าถามมีดงันี ้
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(1) ถา้เปลี่ยน “ระยะทางการใชง้าน” โดยขอ้มลูและเงื่อนไขอ่ืนของสถานการณ์
ยังคงเหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช้ “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งได้มาค านวณหา
ค่าใชจ้่ายรวมไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นกัเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้งขึน้มา
ได ้เพียงเปลี่ยนค่าของระยะทางการใชง้าน (d)] 

(2) ถ้าเปลี่ยน “อัตราการสิ ้นเปลืองน ้ามัน” โดยข้อมูลและเงื่อนไขอ่ืนของ
สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช้ “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งได้มา
ค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นกัเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้งขึน้มา
ได ้เพียงเปลี่ยนค่าของอตัราการสิน้เปลืองน า้มนั (K)] 

(3) ถา้เปลี่ยน “ราคารถยนต”์ โดยขอ้มูลและเงื่อนไขอ่ืนของสถานการณ์ยังคง
เหมือนเดิน นกัเรียนยงัสามารถใช ้“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดม้าค านวณหาค่าใชจ้่ายรวม
ไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นกัเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้งขึน้มา
ได ้เพียงเปลี่ยนค่าของราคารถยนต ์(P)] 

(4) ถา้มีการเพิ่มขอ้มูลหรือเงื่อนไข “ค่าบ ารุงรกัษา” ของรถยนตท์ัง้สองรุ่น โดย
ข้อมูลและเงื่อนไขอ่ืนของสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิน นักเรี ยนยังสามารถใช้ “ตัวแบบ 
เชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดม้าค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นักเรียนควรตอบว่า ไม่สามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้ง
ขึน้มาได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมจะขึน้อยู่กับค่าบ ารุงรักษาด้วย จึงต้องมีการเพิ่มตัวแปร ค่า
บ ารุงรกัษาในตวัแบบเชิงคณิตศาสตร]์ 

4.2.17 เมื่อเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบ
และตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์กับข้อมูลหรือเงื่อนไขของ
สถานการณเ์รียบรอ้ยแลว้ ครูใหน้กัเรียนแปลความหมาย “ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ให้
เป็น “ค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง” ซึ่งเป็นขัน้อธิบายค าตอบ แลว้เขียนค าตอบของปัญหาในชีวิต
จรงิลงใบกิจกรรม 
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4.2.18 เมื่อนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดค้ าตอบของปัญหาในชีวิตจริงแลว้ ครูใหน้กัเรียนแต่
ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอ “กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตร”์ ของกลุ่มที่หนา้ชัน้เรียน หรือครูอาจใชว้ิธีการสุ่มเลือกนักเรียนบางกลุ่มที่มีการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่แตกต่างกนั (ถา้มี) 

4.2.19 ครูใหน้ักเรียนทัง้ชัน้ร่วมกันอภิปราย “กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ย
การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ของแต่ละกลุม่ โดยประเด็นที่ใชใ้นการอภิปรายมีดงันี ้

(1) ขัน้ตอนใดมีความยุ่งยากซบัซอ้นที่สดุ ในการแกปั้ญหา เพราะเหตใุด 
(2) มีการน าตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์ดบา้งมาใชใ้นการแกปั้ญหา 
(3) กลุ่มใดที่มีการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดม้ีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ

เหตใุด 
(4) ถ้าเปลี่ยน “ข้อมูลหรือเงื่อนไข” บางอย่างแล้ว จะส่งผลต่อ “ตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดห้รือไม่ อย่างไร 
(5) การน าเสนอของกลุ่มใดที่มี  “การสื่อสาร และการสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร”์ ไดดี้หรือชดัเจนที่สดุ เพราะเหตใุด 
4.3 ขั้นสรุป 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 10 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.3.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป “กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการ

สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ โดยประเด็นที่ใชใ้นการสรุปมีดงันี ้
(1) สิ่งที่สถานการณน์ีต้อ้งการหา คืออะไร 
(2) ขอ้มลูและเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณน์ีม้ีอะไรบา้ง 
(3) แนวคิดหรือความรูท้างคณิตศาสตรท์ี่น ามาใชแ้กปั้ญหาในสถานการณน์ี ้

มีอะไรบา้ง 
(4) ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ 

มีรูปแบบใดบา้ง 
(5) ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์ดมีประสิทธิภาพที่สดุ เพราะเหตใุด 
(6) ถ้าเปลี่ยน “ข้อมูลหรือเงื่อนไข” ของสถานการณ์ปัญหาบางอย่างแล้ว  

“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดจ้ะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร 
(7) เราสามารถใช ้“การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ในการคน้หาค าตอบ

ของปัญหาในชีวิตจรงิก าหนดไดห้รือไม่ เพราะเหตใุด เป็นตน้ 
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5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้มีดงันี  ้
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีต่้องการวัด
และประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์: 
1. น าความรูเ้กี่ยวกบั “การแกส้มการ   
เชิงเสน้ตวัแปรเดียว” และ “การน าเสนอ
ขอ้มลูดว้ยกราฟเสน้” ไปใชใ้นการ
ค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมที่เกิดจากการใช้
งานรถทัง้สองรุน่ 

วิธีวัดผล : 
พิจารณาความถกูตอ้งของค าตอบใน   
ใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” 
(ขอ้ 5, ขอ้ 8) 
เคร่ืองมือวัดผล: 
ใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

• แสดงวิธีการค านวณไดถ้กูตอ้ง และ
ครบถว้นทกุวธีิ ได ้2 คะแนน  

• แสดงวิธีการค านวณไดถ้กูตอ้ง
บางส่วน หรือแสดงวิธีการค านวณได้
ถกูตอ้งแต่ไม่ครบทกุวิธี ได ้1 คะแนน  

• แสดงวิธีการค านวณไม่ถกูตอ้ง 
หรือไม่แสดง ได ้0 คะแนน  

เกณฑก์ารประเมินผล : 
ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 1 คะแนน 
ถือว่าผ่าน 

ด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร/์สมรรถนะทาง
คณิตศาสตร ์: 
1. ไดล้งมือแกปั้ญหาในชีวิตจริงที่ก าหนด 
(กิจกรรม “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด”) ผ่าน
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ย
การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็น
กลุ่ม 

วิธีวัดผล : 
พิจารณาความถกูตอ้งของค าตอบในใบ
กิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด”  
เคร่ืองมือวัดผล : 
ใบกิจกรรม เรื่อง “รกัษ์โลกดว้ยไฮบริด” 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคแบบ
วิเคราะหซ์ึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
ดงัตารางแนบ 
เกณฑก์ารประเมินผล : 
ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 12 
คะแนน ถือว่าผา่น 

2. ไดส้ื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์
และน าเสนอ “กระบวนการแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร”์ ของกลุ่ม หนา้ชัน้เรียนได ้

วิธีวัดผล : 
พิจารณาความถกูตอ้งและชดัเจนของ
การอธิบายและน าเสนอกระบวนการ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตร ์
เคร่ืองมือวัดผล : 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวติจริง 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

• ถา้นกัเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์ไดถ้กูตอ้งและชดัเจน 
จะได ้3 คะแนน 

• ถา้นกัเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์พอสื่อใหเ้ขา้ใจได ้จะได ้
2 คะแนน 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีต่้องการวัด

และประเมินผล 
การวัดผล การประเมินผล 

  • ถา้นกัเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์พอสื่อเขา้ใจไดเ้พียง
บางส่วน จะได ้1 คะแนน 

• ถา้นกัเรียนไม่อธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์เลย จะได ้0 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมินผล : 
ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 1 คะแนน 
ถือว่าผ่าน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค:์ 
1. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการ
แกปั้ญหาเป็นกลุ่ม 
2. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการ
อภิปรายของกลุ่ม 
3. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการ
อภิปรายหนา้ชัน้เรียน 

วิธีวัดผล: 
พิจารณาพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ของนกัเรียน ขณะตอบค าถามหรือ
ท างานที่มอบหมายโดยมีครูเป็นผูส้งัเกต
แลว้บนัทึกในแบบสงัเกตพฤติกรรมการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง  
เคร่ืองมือวัดผล: 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวติจริง 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 
ในแต่ละขอ้ของแบบสงัเกตพฤติกรรม 

• ถา้นกัเรียนแสดงออกใหเ้ห็นอย่าง
เด่นชดั จะได ้2 คะแนน 

• ถา้นกัเรียนแสดงออกใหเ้ห็ฯเพียง
เล็กนอ้ย จะได ้1 คะแนน 

• ถา้นกัเรียนไม่แสดงออกเลยตอบไม่
ถกูตอ้งจะได ้0 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมินผล: 
ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 2คะแนน 
ถือว่าผ่าน 
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6. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

6.1 ดา้นนกัเรียน 
(ระบ ุความรู/้ทกัษะและกระบวนการ/คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนที่พบ) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

6.2 ดา้นผูส้อน 
(ระบุ ปัญหาหรือผลการจัดการเรียนรู/้ข้อเสนอแนะส าหรบัการจัดการเรียนรูค้รั้ง

ต่อไป) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 6.3 ดา้นอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  



 261 
 

ใบกิจกรรม เร่ือง “รักษโ์ลกด้วยไฮบริด” 

ช่วงที ่1 (โครงสรา้งที่ 2) ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรียน.....................................................กลุ่มที.่.............ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ ากิจกรรม............. 
ชื่อ-สกุล 1. ………………………………………………3………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………....4……………………………………………………..... 
 

สถานการณ ์:  
 

 

 

 

 
     

ราคามาตรฐาน 700,000 บาท*  ราคามาตรฐาน     600,000  บาท* 

เคร่ืองยนต ์ เบนซินไฮบริด 1.8  เคร่ืองยนต ์ เบนซิน 1.8 
KPL  34  KPL              14 

*ราคาเปิดตวัที่อเมริกา  *ราคาเปิดตวัที่อเมริกา 

  

“เก๋งรกัษโ์ลกค่ายฮอนด้าน าพืน้ฐานของ Honda Civic พฒันาขึน้มาเป็น

ยานยนตร์กัษโ์ลกระบบไฮบริด นั่นคือ Honda Insight 2019 เปิดตวัอย่าง

เป็นทางการแลว้ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากจะช่วยลดมลพิษทาง

อากาศแลว้ เก๋งรกัษ์โลกรุ่นนีย้งัช่วยประหยดัน า้มนัอีกดว้ย” 
 

ค าถาม หากน าขอ้มูลของรถยนต์ทั้งสองรุ่นดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน การเลือกใชร้ถยนต์รุ่น

ไฮบรดิจะประหยดัและคุม้ค่ากว่ารถยนตรุ์น่ปกติหรือไม่ จงอธิบายเหตุผลประกอบ 

 
หมายเหตุ  กิจกรรมนีส้ามารถใชเ้ครื่องคิดเลขชว่ยในการค านวณได ้

  

รุ่นไฮบริด (Honda Insight 2019) รุ่นปกติ (Honda Civic 2019) 
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ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน)  
1. ส่ิงทีส่ถานการณต์้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

1._____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

1._____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ขั้นที ่2 : ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมมีหรือไม่ และข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติมน้ันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (ถ้ามี)  (2 คะแนน) 

1. ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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4. จากข้อมูลหรือเงื่อนไขทั้งหมดที่มี นักเรียนจะพิจารณาความประหยัดและคุ้มค่าของ
รถยนต์ทั้งสองรุ่น โดยใช้ข้อมูลหรือเงื่อนไขใดบ้าง และข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียด
อย่างไร จงอธิบาย (1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. พิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่นักเรียนระบุในข้อ 4 หากน ารถยนต์ทั้งสองรุ่นมา
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในระยะทางการใช้งานที่เท่ากัน คือ 20,000 กิโลเมตร 40,000 
กิโลเมตร 60,000 กิโลเมตร 80,000 กิโลเมตร และ 100,000 กิโลมตร ตามล าดับ 

5.1 ให้นักเรียนค านวณหาค่าน ้ามันของรถยนตทั์้งสองรุ่นตามระยะทางการใช้งาน
ดังกล่าว และอธิบายว่าค่าน ้ามันของรถยนต์ทั้งสองรุ่นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 (1 คะแนน) 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าน ้ามัน (บาท) 

รถยนตไ์ฮบริด รถยนตป์กติ 

20,000   

40,000   

60,000   

80,000   

100,000   

รถยนตท์ัง้สองรุน่แตกต่างกนัอย่างไร_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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 5.2 ให้นักเรียนเขียนกราฟเส้นเปรียบเทียบค่าน ้ามันตามระยะทางการใช้งานของ
รถยนตทั์ง้สองรุ่น (0.5 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3 ให้นักเรียนค านวณหาค่าใช้จ่ายรวมของรถทั้งสองรุ่นตามระยะทางการใช้งาน
ดังกล่าว และอธิบายว่าค่าใช้จ่ายรวมของรถยนตทั์้งสองรุ่น แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร       
(1 คะแนน) 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 

รถยนตไ์ฮบริด รถยนตป์กติ 

20,000   

40,000   

60,000   

80,000   

100,000   

 

รถยนตท์ัง้สองรุน่แตกต่างกนัอย่างไร_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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 5.4 ให้นักเรียนเขียนกราฟเส้นเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายรวมตามระยะทางการใช้งาน
ของรถยนตทั์ง้สองรุ่น (0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 
 
6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์        
(2 คะแนน) 

ก าหนดให ้
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
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7. ให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน)  

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได ้คือ 
 

 

เมื่อ     
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 ___________ แทน ______________________________________________________ 
 

ขั้นที ่3 : ขั้นใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8.ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน) (ใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณได้) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 

รถยนตไ์ฮบริด รถยนตป์กติ 

5,000   

10,000   

15,000   

20,000   

40,000   

60,000   

80,000   

   

   

   

   

   

   

   

 
9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
ขั้นที ่4 : ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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เฉลยกิจกรรม เร่ือง “รักษโ์ลกด้วยไฮบริด” 
 
ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน)  
1. ส่ิงทีส่ถานการณต์้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

การใชง้านรถยนต์รุ่นไฮบริดจะประหยดัและคุม้ค่ากว่ารถยนต์รุ่นปกติหรือไม่ ใหอ้ธิบาย

เหตผุลประกอบ 
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

ข้อมูลของรถยนต์รุ่นไฮบริด (Honda Insight 2019) ราคา 700,000 บาท และ KPL 

เท่ากบั 34 เปรียบเทียบกบัรถยนต์รุ่นปกติ (Honda Civic 2019) ราคา 600,000 บาท และ KPL 

เท่ากบั 14 ซึ่งทัง้สองรุ่นมีขนาดเครือ่งยนตเ์บนซินขนาดเท่ากนัคอื 1.8 
ขั้นที ่2 :  ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมมีหรือไม่ และข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติมน้ันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (ถ้ามี)  (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ   

 1. รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) คือ รถประหยัดน ้ามันประเภทหนึ่งที่ใชก้ารผสมผสาน

พลงังานระหว่างน ้ามนัและไฟฟ้า โดยหากเราขบัรถดว้ยความเร็วสูง รถก็จะใชร้ะบบเครื่องยนต์ที่

ใชน้ ้ามัน แต่หากเราใชค้วามเร็วต ่าเช่น การขับในเมืองที่ตอ้งเจอกับรถติดบ่อยๆ ก็จะปรับเป็น

ระบบไฟฟ้า โดยการดึงพลงังานจากแบตเตอรี่มาท างานแทน ซึ่งส่วนนีก็้จะช่วยใหเ้ราประหยดั

น า้มนัมากกว่ารถยนตท์ั่วไปนั่นเอง 

2. KPL หมายถึง อตัราการใชเ้ชือ้เพลิงหรืออตัราการสิน้เปลืองน ้ามนั ในหน่วยกิโลเมตร

ต่อลติร 

3. ประเภทของน ้ามนัทีร่ถยนต์ทัง้สองรุ่นสามารถเติมไดค้ือ น ้ามนัเบนซิน แก๊สโซฮอล 95 

และแก๊สโซฮอล 91 
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4. จากข้อมูลหรือเงื่อนไขทั้งหมดที่มี นักเรียนจะพิจารณาความประหยัดและคุ้มค่าของ
รถยนต์ทั้งสองรุ่น โดยใช้ข้อมูลหรือเงื่อนไขใดบ้าง และข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียด
อย่างไร จงอธิบาย (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ราคารถยนต์ รุ่นไฮบริด (Honda Insight 2019) ราคา 700,000 บาท และอัตราการ

สิน้เปลอืงน า้มนั คอื 34 KPL หมายถงึ 34 กิโลเมตรต่อลติร 

 ราคารถยนต์รุ่นปกติ (Honda Civic 2019) ราคา 600,000 บาท และอตัราการสิน้เปลือง

น า้มนั คอื 14 KPL หมายถงึ 14 กิโลเมตรต่อลติร 

 ในที่นีจ้ะก าหนดใหร้ถทัง้สองรุ่นเติม แก๊สโซฮอล 95 เหมือนกัน ราคา ณ ปัจจุบันของ 

แก๊ส โซฮอล 95 คอื ราคาลติรละ 27.25 บาท 
5. พิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่นักเรียนระบุในข้อ 4 หากน ารถยนต์ทั้งสองรุ่นมา
เป รียบ เที ยบค่ าใช้ จ่ ายในระยะทางการใช้ งานที่ เท่ ากัน  คื อ  20,000 กิ โล เมตร 
40,000 กิโลเมตร 60,000 กิโลเมตร 80,000 กิโลเมตร และ 100,000 กิโลมตร ตามล าดับ 

5.1 ให้นักเรียนค านวณหาค่าน ้ามันของรถยนตทั์้งสองรุ่นตามระยะทางการใช้งาน
ดังกล่าว และอธิบายว่าค่าน ้ามันของรถยนต์ทั้งสองรุ่นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าน ้ามัน (บาท) 

รถยนตไ์ฮบริด รถยนตป์กติ 

20,000 16,000 39,000 
40,000 32,000 78,000 
60,000 48,000 117,000 
80,000 64,000 156,000 
100,000 80,000 195,000 

 

ระยะทางการใชง้านที่เท่ากนั คือ 20,000 กิโลเมตร 40,000 กิโลเมตร 60,000 กิโลเมตร 

80,000 กิโลเมตร และ 100,000 กิโลเมตร ตามล าดับ รถยนต์รุ่นไฮบริดจะประหยัดค่าน ้ามัน

มากกว่ารถยนตรุ่์นปกต ิ
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 5.2 ให้นักเรียนเขียนกราฟเส้นเปรียบเทียบค่าน ้ามันตามระยะทางการใช้งานของ
รถยนตทั์ง้สองรุ่น (0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5.3 ให้นักเรียนค านวณหาค่าใช้จ่ายรวมของรถทั้งสองรุ่นตามระยะทางการใช้งาน
ดังกล่าว และอธิบายว่าค่าใช้จ่ายรวมของรถยนตทั์้งสองรุ่น แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร       
(1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 

รถยนตไ์ฮบริด รถยนตป์กติ 

20,000 716,000 639,000 
40,000 732,000 678,000 
60,000 748,000 717,000 
80,000 764,000 756,000 
100,000 780,000 795,000    

  

16,000
32,000

48,000
64,000

80,000

39,000

78,000

117,000

156,000

195,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

ต่า
น า้
มนั

ระยะทาง (กิโลเมตร)

รถยนตป์กต ิ

รถยนตไ์ฮบริด 



 271 
 

ระยะทางการใชง้านที่เท่ากนั คือ 20,000 กิโลเมตร 40,000 กิโลเมตร 60,000 กิโลเมตร 

80,000 กิโลเมตร และ 100,000 กิโลเมตร ตามล าดบั รถยนต์รุ่นปกติมีค่าใชจ่้ายรวมที่ถูกกว่า

รถยนต์รุ่นไฮบริดในช่วงแรก ๆ แต่เมื่อระยะทางการใชง้านยิ่งเพิ่มมากขึ้นรถยนต์รุ่นปกติจะยิ่งมี

ค่าใชจ่้ายรวมที่ใกลเ้คียงกับรถยนต์รุ่นไฮบริด และแพงกว่ารถยนต์รุ่นไฮบริดที่ระยะ 100,000 

กิโลเมตร 
 5.4 ให้นักเรียนเขียนกราฟเส้นเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายรวมตามระยะทางการใช้งาน
ของรถยนตทั์ง้สองรุ่น (0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 

 
 
6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์         
(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 
 ก าหนดให ้ d  แทน ระยะทางการใชง้าน (กิโลเมตร) 

   K แทน อตัราการสิน้เปลืองน า้มนั (กิโลเมตรต่อลิตร) 

   C แทน ราคารถยนต ์(บาท) 

   P แทน ค่าใชจ้า่ยรวม (บาท) 

716,000 732,000 748,000 764,000 780,000
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7. ให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน)  

แนวทางการเขียนตอบ 

P =  
  

d
×27.25 +C

K
 

เมือ่ d แทน ระยะทางการใชง้าน (กิโลเมตร) 

  K แทน อตัราการสิน้เปลอืงน ้ามนั (กิโลเมตรต่อลิตร) 

  C แทน ราคารถยนต ์(บาท) 

  P แทน ค่าใชจ่้ายรวม (บาท) 
 
ขั้นที ่3 : ขั้นใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน) (ใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณได้) 

แนวทางการเขียนตอบ  

ก าหนดให ้ ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตไ์ฮบริด  
d

×27.25 +700000
34
 
  

 ....(1) 

  ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตป์กติ 
d

×27.25 +600000
14
 
  

 …(2) 

(1) = (2);  
d

×27.25 +700000
34
 
  

 = 
d

×27.25 +600000
14
 
  

 

  0.801d + 700000   = 1.946d + 600000 

   1.145d    = 100,000 

   d    = 87,336 

เมือ่   d  แทน ระยะทางการใชง้าน (กิโลเมตร) 

   K  แทน อตัราการสิน้เปลอืงน ้ามนั (กิโลเมตรต่อลิตร) 

   C  แทน ราคารถยนต ์(บาท) 

   P  แทน ค่าใชจ่้ายรวม (บาท) 
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ระยะทาง (กิโลเมตร) 

ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 
รถยนตไ์ฮบริด 

P =  
  

d
×27.25 +700000

34
 

รถยนตป์กติ 

P =  
  

d
×27.25 +600000

14
 

5,000 704,006 609,732 
10,000 708,015 619,464 
15,000 712,022 629,196 
20,000 716,029 638,928 
40,000 732,059 677,857 
60,000 748,088 716,786 
80,000 764,118 755,714 

85,000 768,125 765,446 

86,000 768,926 767,393 

87,000 769,728 769,339 

87,500 770,129 770,313 

100,000 780,147 794,643 

200,000 860,294 989,286 

 
9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ระยะทางประมาณ 0-87,400 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายรวมของรถยนต์ไฮบริดจะสูงกว่า

ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนต์ปกติ แต่ที่ระยะทาง 87,400 กิโลเมตร เป็นตน้ไป ค่าใชจ่้ายรวมของ

รถยนตไ์ฮบริดจะต ่ากว่าค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตป์กต ิ

ขั้นที ่4 : ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 การเลอืกใชร้ถยนตไ์ฮบริดจะประหยดัและคุม้ค่ากว่ารถยนตป์กติก็ต่อเมือ่มีการใชง้านเกิน

กว่า 87,400 กิโลเมตรขึน้ไป แต่ถา้ต ่ากว่าระยะทางดงักล่าว รถยนต์รุ่นปกตจิะประหยดักว่า 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบวิเคราะหข์องกิจกรรม “รักษโ์ลกด้วยไฮบริด” 

 
เกณฑก์ารให้คะแนนแบบวิเคราะหข์อง 

กิจกรรม “รักษโ์ลกด้วยไฮบริด” (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 

1. ด้านการท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 

ขอ้1 • ระบสุิ่งที่สถานการณต์อ้งการหาไดถู้กต้อง 

• ระบสุิ่งที่สถานการณต์อ้งการหาไม่ถูกต้อง 

1 
0 

ขอ้ 2 • ระบขุอ้มลูหรือเง่ือนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเง่ือนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเง่ือนไขที่สถานการณก์ าหนดไม่ถูกต้อง 

2 
1 
0 

2. ด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 

ขอ้ 3 • ระบขุอ้มลูหรือเง่ือนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเง่ือนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเง่ือนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไมไ่ด้หรือไม่ถูกต้อง 

2 
1 
0 

ขอ้ 4 • อธิบายแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวคิดได้เพียงบางส่วน  

• อธิบายแนวคิดไม่ถูกต้อง หรือไม่อธิบาย 

1 
0.5 
0 

ขอ้ 5.1 • แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างได้ถูกต้องครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างได้ถูกต้องเพียงกรณีใดกรณีหน่ึง 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงและไม่อธิบาย 

1 
0.5 
0 

ขอ้ 5.2 • เขียนกราฟเสน้ ได้ถูกต้องครบถ้วน 

• เขียนกราฟเสน้ไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียน  

0.5 
0 

ขอ้ 5.3 • แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างได้ถูกต้องครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างไดเ้พียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงและไม่อธิบาย 

1 
0.5 
0 

ขอ้ 5.4 • เขียนกราฟเสน้ ได้ถูกต้องครบถ้วน 

• เขียนกราฟเสน้ไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียน  

0.5 
0 

ขอ้ 6 • ปรบัเปลี่ยน “ขอ้มลูหรือเง่ือนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตร ์ได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ปรบัเปลี่ยน “ขอ้มลูหรือเง่ือนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตร ์ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ปรบัเปลี่ยน “ขอ้มลูหรือเง่ือนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 
 
1 
 
0 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบวิเคราะหข์อง (ต่อ) 
กิจกรรม “รักษโ์ลกด้วยไฮบริด” (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) คะแนน 

2. ดา้นการคน้ควา้ขอ้มลูเพ่ือหาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) (ต่อ) 

ขอ้ 7 • สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องครบถ้วน 

• สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้อง เพียงบางส่วน 

• สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 
1 
0 

3. ด้านการใช้คณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 

ขอ้ 8 • แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ได้ถูกต้องส่วนใหญ่ 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

ขอ้ 9 • สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องครบถ้วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 
1 
0 

4. ด้านการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 

ขอ้10 • แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของปัญหา 
ในชีวิตจริงได้ถูกต้องครบถ้วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของปัญหา 
ในชีวิตจริงได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของปัญหา 
ในชีวิตจริงไม่ถูกต้อง 

2 
 
1 
 
0 

  



 276 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 

วนัท่ี:  _____________________________________ เวลา: ______________ 
ชื่อกิจกรรม: รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ 
ชื่อนกัเรียน: 1. ____________________________________________________________________ 
  2. ____________________________________________________________________ 
  3. ____________________________________________________________________ 
  4. ____________________________________________________________________ 

ข้อ 
พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
นักเรียนคนที ่ ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 1 2 3 4 
01 มี “ความกระตือรือรน้” ในการแกปั้ญหาในชีวิตจริง      
02 มี “การขีดเขยีน/วาดรูปประกอบ” ขณะท าความเขา้ใจปัญหาในชีวิตจริง      
03 ระบ ุ“ส่ิงที่สถานการณต์อ้งการหา” ไดถ้กูตอ้ง       
04 ระบ ุ“ขอ้มลูหรือเงื่อนไข” ของสถานการณไ์ดถ้กูตอ้ง      
05 อธิบาย “แนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ”์ ไดถ้กูตอ้งชดัเจน      

06 อธิบาย “ความเชื่อมโยงหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีปัญหาในชีวิตจรงิตอ้งการ
หา กบัขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริง” ไดถ้กูตอ้ง 

     

07 เปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหาในชวีิตจริง” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตร”์ ได ้

     

08 เขา้ใจ “ความรูท้างคณิตศาสตรท่ี์เกี่ยวขอ้ง” เป็นอย่างดี      
09 เลือกใช ้“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดเ้หมาะสม      
10 สรา้ง “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้งชดัเจน      

11 ลงมือ “แกปั้ญหาโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดอ้ย่างเป็นระบบ      
12 เขียน “แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง      
13 เขียน “อธิบายกระบวนการแกปั้ญหาในชีวติจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร”์ ไดอ้ย่างชดัเจน 

     

14 มี “ความพยายาม” ท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตวัแบบเชงิคณิตศาสตรอ์ื่น เมื่อติดขดั      
15 ระบ ุ“ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง      

16 มี “การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบและ
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์กบัขอ้มลูหรือ
เงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริงก่อน” 

     

17 แปลความหมาย “ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ใหเ้ป็น “ค าตอบของ
ปัญหาในชีวิตจริง” ไดถ้กูตอ้ง 

     

18 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบ” ในการแกปั้ญหาของกลุ่ม      
19 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการอภิปราย” ของกลุ่ม      
20 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการอภิปราย” ของชัน้เรียน      

การให้คะแนน  0→ไม่มี  1→มีนอ้ย 2→มีมาก 
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พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

1. การท าความเข้าใจปัญหา 
(ระบสุิ่งที่สถานการณต์อ้งการหา/ ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของสถานการณ/์ แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ)์ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2. การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
(เปลี่ยน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของสถานการณ”์ ใหอ้ยู่ในรูป “ตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง/ สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร)์ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3. การใช้คณิตศาสตร ์
(แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ/ อธิบายกระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จรงิไดช้ดัเจน/ ไดค้  าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร)์ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4. การอธิบายค าตอบ 
(เปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ที่ใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์กบัขอ้มลูหรือเงื่อนไขของสถานการณปั์ญหาก่อนแปล
ความหมาย “ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ ไดถ้กูตอ้ง) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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 แบบสัมภาษณก์ระบวนการของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนเป้าหมาย 
 

วนัท่ี :  _____________________________________ เวลา ______________ 

ชื่อกิจกรรม : รกัษ์โลกดว้ยไฮบรดิ 

ชื่อนกัเรียน :  ____________________________________________________________________ 

ประเด็นทีส่ัมภาษณ ์ บันทกึค าตอบของนักเรียน 

01 สถานการณน์ีต้อ้งการหาอะไร  

02 สถานการณน์ีก้  าหนดขอ้มลูหรือเงื่อนไขอะไรให้
บา้ง 

 

03 ค านวณหา “คา่ใชจ้า่ยรวมของรถยนตท์ัง้สองรุน่” 
อย่างไร 

 

04 ความรูท้างคณิตศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการ
ค านวณหาคา่ใชจ้า่ยรวมของรถยนตท์ัง้สองรุน่  
มีอะไรบา้ง 

 

05 ตอ้งใชค้วามรูว้ิชาอื่นมาใชใ้นการหาค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิขอ้นีห้รือไม่ และเป็นวิชาอะไร 
(ถา้มี) 

 

06 ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัมีอะไรบา้ง  

07 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ใช ้มีอะไรบา้ง  

08 นกัเรียนเริม่ตน้สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์
อย่างไร 

 

09 นกัเรียนทราบไดอ้ย่างไรว่า ค าตอบของตนเอง
ถกูตอ้ง 

 

10 นกัเรียนคดิวา่ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรแ์บบอื่นท่ี
สามารถแกปั้ญหาในชวีิตจรงินีอ้กีหรือไม่ 
อะไรบา้ง (ถา้ม)ี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

ช่วงที ่2 (โครงสรา้งที่ 2) หัวข้อเร่ือง กิจกรรม “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” 
ระดับ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  เวลา 180 นาท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบนี ้ มีจุดประสงค์การ

เรียนรูห้ลัก คือ เพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กฝน จนมีประสบการณ์ และ

ความ รู้ความ เข้า ใจ เก่ียวกับ ปัญ หาในชี วิตจริง  (Real-life 

problems) และกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้ง

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical modeling) ปัญหาที่ใช้

ในคาบเรียนนีไ้ดแ้ก่ “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ซึ่งเป็นปัญหาในชีวิต

จริงที่สามารถเกิดขึน้ได ้เมื่อตอ้งตัดสินใจว่าควรเลือกท างานหรือ

เรียนต่อในสาขาใด 

 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ดา้นความรูท้างคณิตศาสตร:์ เพื่อใหน้กัเรียน 
1.1.1 น าความรูเ้ก่ียวกบั “การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว” ไปใชใ้นการค านวณหา

รายไดส้ทุธิของผูท้ี่ตดัสินใจเลือกเรียนศลัยแพทยก์บัวิศวกรคอมพิวเตอรไ์ด ้
1.2 ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร:์ เพื่อใหน้กัเรียน 

1.2.1 ไดล้งมือแกปั้ญหาในชีวิตจริงที่ก าหนด (กิจกรรม “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส”) ผ่าน
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นกลุม่ 

1.2.2 ไดส้ื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และน าเสนอ “กระบวนการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจรงิดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ของกลุม่ หนา้ชัน้เรียนได ้

1.3 ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค:์ เพื่อใหน้กัเรียน 
1.3.1 มีส่วนร่วมและรบัผิดชอบในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน

ชีวิตจรงิเป็นกลุม่ 
1.3.2 มีสว่นรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายเป็นกลุม่ 
1.3.3 มีสว่นรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายหนา้ชัน้เรียน 
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1.4 ดา้นสมรรถนะทางคณิตศาสตร ์
1.4.1 การท าใหม่ 
1.4.2 การเชื่อมโยง 
1.4.3 การสะทอ้นและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

การแกส้มการ คือ การหาค าตอบทัง้หมดของสมการ และสมการที่สามารถจดัอยู่ในรูป 
 

ax + b = 0 
  

เมื่อ x เป็นตวัแปร a, b เป็นค่าคงตวั และ a ≠  0 เรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
(Linear equation with one variable) 

ตัวอย่างที ่1 จงแกส้มการ x + 
1
2

 = - 
1
2

 

วิธีท า จากสมการ   x + 
1
2

 = - 
1
2

  

 น า  
1
2
 มาลบทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

     x + 
1
2

  =  - 
1
2

 -  
1
2

 

      x = - 
2
2

 

 ดงันัน้    x = -1 

ตรวจสอบ  แทน x ดว้ย -1 ในสมการ  x + 
1
2

 = - 
1
2

 

   จะได ้  -1 + 
1
2

 = - 
1
2

        

       - 
1
2

 = - 
1
2

 ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริง 

   ดงันัน้ -1 เป็นค าตอบของสมการ x + 
1
2

 = - 
1
2

 

ตอบ   -1 
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ตัวอย่างที ่2 จงแกส้มการ  
m
10

 = 100 

วิธีท า จากสมการ   
m
10

 = 100 

 น า  10 มาคณูทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

     
m
10

× 10 = 100 ×  10 

 ดงันัน้    m = 1,000 

ตรวจสอบ  แทน m ดว้ย 1,000 ในสมการ  
m
10

 = 100 

   จะได ้  
1,000

10
 = 100        

      100 = 100 ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจรงิ 

   ดงันัน้ 1,000 เป็นค าตอบของสมการ 
m
10

 = 100 

ตอบ   1,000 
 

 
ตัวอย่างที ่3 จงแกส้มการ  1.5y = -7.5 
วิธีท า จากสมการ   1.5y = -7.5 
 น า  1.5 มาหารทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

     
1.5y
1.5

 = 
-7.5
1.5

  

 ดงันัน้    y = -5 
ตรวจสอบ  แทน y ดว้ย -5 ในสมการ  1.5y = -7.5 
   จะได ้  1.5× (-5) = -7.5 

     -7.5  = -7.5  ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจรงิ 
   ดงันัน้ -5 เป็นค าตอบของสมการ 1.5y = -7.5 
ตอบ   -5 
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3. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

3.1 ใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ตอนที่ 1 “การศกึษาคือการลงทนุ” 
3.2 ใบความรู ้เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” 
3.3 ตัวอย่างการเขียนใบกิจกรรม เรื่อง “แมวจร” ตอนที่ 1 “รณรงคท์ าหมันแมวจรจัด” 

(ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.4 ใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ตอนที่ 2 “การประกอบอาชีพที่คุม้ค่ากบัการ

ลงทนุ” 
3.5 เฉลยกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ตอนที่ 2 “การประกอบอาชีพที่คุม้ค่ากับ

การลงทนุ” (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค ส าหรบักิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ตอนที่ 2 

“การประกอบอาชีพที่คุม้ค่ากบัการลงทนุ” (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.7 แบบสงัเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง 

(ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.8 แบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสร้างตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรข์องนกัเรียนเปา้หมาย (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.9 เครื่องคิดเลข 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นน า 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 90 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.1.1 ค รูจัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน โดยที่ แ ต่ละกลุ่มต้อง

ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า 1 คน ปานกลาง 2 คน และสงู 1 คน เพื่อคละ
ความสามารถกนั 

4.1.2 ครูน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” เริ่มจากแจก
ใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ตอนที่ 1 “การศึกษาคือการลงทุน” ใหน้ักเรียนทุกกลุ่ม 
จากนัน้อธิบายขัน้ตอนหรือวิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนรูต้ามใบกิจกรรม 

4.1.3 ค รูให้นัก เรียนชมวิ ดี ทัศน์ เก่ี ย วกับ  “ต้นทุน ค่า เสี ย โอกาส” จ าก
https://www.youtube.com/watch?v=VrBWjMiRMSo และศึกษาใบความรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสีย
โอกาส” (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) จากนัน้ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความรูท้ี่ไดจ้ากการ
ชมวีดิทศันแ์ละศกึษาใบความรู ้ โดยครูตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
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(1) ตน้ทนุค่าเสียโอกาส คืออะไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า  คือตน้ทนุที่เกิดขึน้เมื่อเราเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แลว้

ท าใหเ้ราไม่สามารถท าอีกสิ่งหนึ่งได]้  
(2) นักเรียนเคยเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับ “ตน้ทุนค่า

เสียโอกาส” หรือไม่ และเหตกุารณห์รือสถานการณน์ัน้เป็นอย่างไร 
[นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ]  

4.1.4 ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปผลการอภิปราย และบันทึกผลการ
อภิปรายลงในใบกิจกรรมตอนที่  1 (ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที) แล้วน าเสนอสถานการณ์
ตวัอย่าง เรื่อง “การศกึษาระดบัอดุมศกึษาเป็นการลงทนุที่คุม้ค่าจรงิหรือไม่”  

4.1.5 ครูใหน้ักเรียนช่วยกันพิจารณาค าถามขอ้ที่ 1 ที่ถามว่า “จากขอ้มูลหรือ
เงื่อนไขในสถานการณต์วัอย่าง ใหน้กัเรียนค านวณหา “รายได้สุทธิ” ที่เกิดขึน้ในแต่ละปี ของผูท้ี่
ตัดสินใจเลือกท างานกับเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปี หลังจากเรียนจบ
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย” แลว้ตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

(1) “รายไดส้ทุธิ” คืออะไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า รายไดสุ้ทธิคือ รายไดท้ี่เหลือหลงัจากหักค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ แลว้ หรือสามารถค านวณไดจ้าก เงินได ้– ค่าใชจ้่าย] 
(2) ถา้สมมติให ้นาย A มีเงินเดือน 1,000 บาท และมีค่าใชจ้่ายทัง้หมด 200 

บาท นาย A จะมีรายไดส้ทุธิเท่าไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า 1,000 – 200 = 800 บาท] 

(3) ถ้าสมมติให้ นาย A มีเงินเดือน 1,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
1,500 บาท นาย A จะมีรายไดส้ทุธิเท่าไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า 1,000 – 1,500 = -500 บาท] 
(4) อัตราแรงงานขั้นต ่าส าหรบัคนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายคือ 330 บาทต่อวนั ใน 1 ปี จะมีรายไดส้ทุธิจากการท างานเท่าไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า 118,800 บาท] 

(5) ค่าเฉลี่ยของค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเทอมส าหรบันิสิตนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี คือ 40,000 บาทต่อปี รายไดสุ้ทธิต่อปีส าหรบัคนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจะเป็น
เท่าไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า  -40,000 บาท] 
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4.1.6 ครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรม ปรึกษาและน าแนวคิด
ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม (ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที) จากนั้นตรวจสอบความเขา้ใจ
ของนกัเรียนดว้ยการตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

4.1.7 เมื่อนกัเรียนสว่นใหญ่เริ่มเขา้ใจขอ้มลูและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดใหใ้นใบ
กิจกรรมแลว้ ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณต์วัอย่างอีกครัง้ จากนัน้ปรกึษากนัภายใน
กลุ่มและน าแนวคิดของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน แลว้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อแกปั้ญหาและ
หาค าตอบปัญหาข้อที่  1 และ 2 (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ในขณะที่นักเรียนก าลังลงมือท า
กิจกรรมให้ครูเดินดูแล้วคอยสังเกตการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมของ
นกัเรียนแต่ละคน 

4.1.8 เมื่อนักเรียนส่วนใหญ่แก้ปัญหาข้อที่  1 และ 2 ได้แล้ว ให้ครูน าเสนอ
ค าถามข้อที่  3 “ถ้าเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่จบปริญญาตรี คือ 15,000 บาท ผู้ที่ เลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาจะตอ้งท างานอีกก่ีปีจึงจะมี “รายได้สุทธิ” เท่ากับผูท้ี่ตัดสินใจเลือกท างานหลงั
เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหน้ักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ โดยใชท้ั้ง 3 ยุทธวิธี ไดแ้ก่ 
ตาราง กราฟ และสมการ” แลว้ตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้ 

(1) การหาค าตอบโดยใชต้าราง มีวิธีการหรือขัน้ตอนอย่างไร 
[นักเรียนควรตอบว่า ค านวณรายได้สุทธิจากการท างาน และจาก

การศึกษาต่อระดบัอดุมศกึษา แลว้ใส่ลงในตารางเพื่อเปรียบเทียบกนั ตัง้แต่ปีที่ 1 เรื่อยไปจนถึงปีที่
มีรายไดส้ทุธิเท่ากนัหรือใกลเ้คียง ก็จะไดค้ าตอบ] 

(2) การหาค าตอบโดยใชก้ราฟ  มีวิธีการหรือขัน้ตอนอย่างไร 
[นักเรียนควรตอบว่า จากค่าที่ค  านวณไดใ้นตาราง ใหส้รา้งคู่ล  าดับแลว้

เขียนกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลา (ปี) กบัรายไดส้ทุธิ (บาท) ของผูท้ี่เลือกท างานและผูท้ี่
เลือกเรียนต่อระดบัอดุมศกึษา จากนัน้ลากเสน้เชื่อมระหว่างจดุ จดุที่เสน้กราฟทัง้สองเสน้ตดักนัคือ
ปีที่รายไดส้ทุธิเท่ากนั] 

(3) การหาค าตอบโดยใชส้มการ มีวิธีการหรือขัน้ตอนอย่างไร 
[นักเรียนควรตอบว่า สมมติตัวแปรใหเ้ป็นจ านวนปีที่รายไดสุ้ทธิเท่ากัน 

จากนัน้สรา้งสมการเพื่อหารายไดส้ทุธิของผูท้ี่เลือกท างาน และผูท้ี่เลือกเรียนต่อระดบัอุดมศึกษา 
น าทัง้สองสมการมาเท่ากนั แลว้แกส้มการ] 
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4.1.9 เมื่อนักเรียนเริ่มเขา้ใจยุทธวิธีต่าง ๆ แลว้ ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มระดม
ความคิดและช่วยกันแกปั้ญหาและหาค าตอบของปัญหาขอ้ที่ 3 รวมถึงแสดงความคิดเห็นในขอ้ที่ 
4 ในขณะที่นักเรียนก าลังลงมือท ากิจกรรมใหค้รูเดินดูแลว้คอยสังเกตการมีส่วนร่วมและความ
รบัผิดชอบในการท ากิจกรรมของนกัเรียนแต่ละคน (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที)  

4.1.10 เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มท าเสร็จแล้วให้ออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้น
เรียน ครูน านกัเรียนร่วมกันอภิปรายผลงานและกล่าวสรุปแนวคิดของนักเรียนแต่ละกลุ่ม จากนัน้
น าเสนอตวัอย่างการเขียนใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ตอนที่ 1  

4.2 ขั้นสอน 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 80 นาท ีซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.2.1 ครูอธิบายแนวทางปฏิบติักิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนจะตอ้งช่วยกัน

แกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนดให ้เป็นกลุม่ ไดแ้ก่ 
(1) การลงมือปฏิบติัการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนด 
(2) การสรุปและอภิปรายกระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร ์
(3) การเขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร ์(ผลเฉลย) ในใบกิจกรรม 
(4) การน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้งตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรห์น้าชั้นเรียน โดยเน้นย า้ว่า “ทุกคนในกลุ่มจะตอ้งเขา้ใจผลเฉลยของกลุ่มและ
สามารถอธิบายได”้  

(5) ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั (ถา้มี) 
4.2.2 ครูทบทวน “กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้งตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตร”์ โดยการตัง้ค าถามว่า “การสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนส าคญัอะไรบา้ง” 

[นกัเรียนควรตอบว่า การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จริง ประกอบดว้ยขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที่ 1 ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา ขัน้ที่ 2 คน้ควา้
ขอ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธเ์ชิงคณิตศาสตร ์ขัน้ที่ 3 ใชค้ณิตศาสตร ์และขัน้ที่ 4 อธิบายค าตอบ]    

4.2.3 ครูสรุปอีกครัง้ เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจที่ตรงกนั 
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4.2.4 ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ตอนที่ 2 “การประกอบ
อาชีพที่คุม้ค่ากบัการลงทุน” ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม แลว้น าเสนอปัญหาในชีวิตจริง “การประกอบ
อาชีพที่คุม้ค่ากบัการลงทุน” ตลอดจนจงูใจใหน้กัเรียนอยากแกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนดผ่านการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์ 

4.2.5 ครูด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ซึ่งเริ่มดว้ยขั้นท าความเข้าใจปัญหา โดยครูใหน้กัเรียนอ่านสถานการณข์อง
ปัญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนดอีกครัง้ แลว้ตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

(1) สถานการณน์ี ้เป็นเรื่องเก่ียวกบัอะไร 
[นัก เรียนควรตอบว่า  การตัดสิน ใจเลือกสาขาที่ จะศึกษาต่อใน

ระดบัอดุมศกึษาของนภดลที่ก าลงัจะจบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 6] 
(2) อาชีพหรือต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ที่ตลาดแรงงานตอ้งการมากที่สดุใน

ประเทศไทย 5 อาชีพ มีอาชีพใดบา้ง 
[นักเรียนควรตอบว่า ช่างเครื่อง นักออกแบบ วิศวกรคอมพิวเตอร ์

ทนายความ และศลัยแพทย]์ 
(3) รายละเอียดของแต่ละอาชีพ ที่สถานการณก์ าหนดให้มีรายละเอียดดา้น

ใดบา้ง 
[นักเรียนควรตอบว่า รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา จ านวนปีที่เรียน 

และค่าบ ารุงการศกึษาหรือค่าเทอม] 
(4) นภดลอยากเรียนต่อทางดา้นใด 

[นกัเรียนควรตอบว่า ศลัยแพทยแ์ละวิศวกรคอมพิวเตอร]์ 
(5) สาเหตุใดที่ท าให้นภดลลังเล และตัดสินใจไม่ได้ว่าควรเลือกเรียนต่อ

ทางดา้นใด 
[นักเรียนควรตอบว่า ศัลยแพทย์ใช้เวลาเรียนนานกว่า แต่เงินเดือน

มากกว่าวิศวกรคอมพิวเตอร ์ในขณะที่วิศวกรใช้เวลาเรียนน้อยกว่า แต่เงินเดือนน้อยกว่า
ศลัยแพทย]์ 

(6) สิ่งที่สถานการณน์ี ้ตอ้งการหาคืออะไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า ถา้นภดลเลือกเรียนศลัยแพทย์ เขาตอ้งท างานอีกก่ี

ปีจึงจะมีรายไดส้ทุธิมากกว่าวิศวกรคอมพิวเตอร ์และควรจะใหค้ าแนะน าใหน้ภดลเลือกเรียนสาขา
ใด] 
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(7) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดใหม้ีอะไรบา้ง 
[นักเรียนควรตอบว่า รายละเอียดของแต่ละอาชีพ  สาขาที่นภดลก าลัง

ตดัสินใจเลือกเรียน และก าหนดใหใ้ชค้วามรู ้เรื่อง ตน้ทนุค่าเสียโอกาสในการหาค าตอบ] 
4.2.6 เมื่อนกัเรียนเขา้ใจสถานการณท์ัง้หมดแลว้ ครูน านกัเรียนเขา้สู่ขั้นค้นคว้า

ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์โดยใหน้ักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า “ขอ้มูลหรือ
เงื่อนไข” ที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมมีหรือไม่ และมีอะไรบา้ง (ถา้มี) แลว้ตัง้ค าถามเพื่อใหน้ักเรียนตอบ
และแสดงความคิดเห็น เช่น 

(1) ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่สถานการณ์ก าหนดให้เพียงพอต่อการหาค าตอบ
หรือไม่ 

[นกัเรียนควรตอบว่า ยงัไม่เพียงพอ] 
(2) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่นกัเรียนตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมคืออะไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า ขอ้มูลจากใบกิจกรรมตอนที่ 1 ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าเสีย
โอกาส และยทุธวิธีในการค านวณหารายไดส้ทุธิ] 

4.2.7 เมื่อนกัเรียนทราบว่ามีขอ้มูลหรือเงื่อนไขใดที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมแลว้  ครู
ใหน้ักเรียนศึกษาขอ้มูลจากใบกิจกรรมตอนที่ 1 หรือจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก เช่น อินเทอรเ์น็ต     
(ใชเ้วลาประมาณ 8-10 นาที) จากนัน้ครูตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

(1) จากขอ้มลูหรือเงื่อนไขในใบกิจกรรมตอนที่ 1 มีขอ้มลูหรือเงื่อนไขใดบา้งที่
จ  าเป็นต่อการแกปั้ญหานี ้

[นกัเรียนควรตอบว่า 
1. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส หรือค่าเสียโอกาส คือตน้ทุนที่เกิดขึน้เมื่อเรา

เลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แลว้ท าใหเ้ราไม่สามารถท าอีกสิ่งหนึ่งได ้หรือกล่าวได้ว่า ตน้ทุนค่าเสียโอกาส
เป็นตน้ทุนของการเลือก เพราะเมื่อเลือกท าสิ่งหนึ่งก็จะไม่ไดท้ าอีกสิ่งหนึ่ง โดยเหตผุลหลกัที่ตอ้งมี
การเลือกเพราะทรพัยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจ ากดั ท าใหเ้ราไม่สามารถเลือกท าไดทุ้กเรื่องหรือท า
ไดห้ลายเรื่องพรอ้มกนั 

2. การค านวณหารายไดส้ทุธิ สามารถท าได ้3 วิธีคือ ใชต้าราง กราฟ 
และสมการ] 
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4.2.8 ครูน าเสนอตารางต่อไปนี ้
 

ปีที ่
รายได้สุทธิต่อปี 

ศัลยแพทย ์ วิศวกรคอมพิวเตอร ์

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
    

แล้วให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มหารายได้สุทธิตลอดระยะเวลา 11 ปี 
ถา้นภดลเลือกเรียนศัลยแพทยเ์ปรียบเทียบกับวิศวกรคอมพิวเตอร ์(ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 
จากนัน้ตัง้ค าถามถามนักเรียนว่า “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ของการเลือกเรียนศัลยแพทยจ์ะเท่ากับ
เท่าไร  ซึ่งนกัเรียนควรตอบว่า 3,200,000 บาท 
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4.2.9 ครูน าเสนอตารางต่อไปนี ้
 

ปีที ่
รายได้สุทธิต่อปี 

ศัลยแพทย ์ วิศวกรคอมพิวเตอร ์

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

แลว้ใหเ้วลานักเรียนแต่ละกลุ่มค านวณหาว่า ถ้านภดลตัดสินใจเลือกเรียน
ศัลยแพทย์ หลังจากเรียนจบเขาต้องท างานต่อไปอีกก่ีปี จึงมีรายได้สุทธิที่ไม่ติดลบ (ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที) จากนัน้ตัง้ค  าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบ ดงันี ้
  



 290 
 

(1) ปีที่เท่าไรที่รายไดส้ทุธิไม่ติดลบ 
[นกัเรียนควรตอบว่า ปีที่ 13] 

(2) ปีแรกที่รายไดส้ทุธิไม่ติดลบ เป็นปีที่ศลัยแพทยท์ างานมาแลว้ทัง้หมดก่ีปี 
[นกัเรียนควรตอบว่า 2 ปี] 

(3) การแกปั้ญหานี ้ควรใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่องใด ที่ง่ายและสะดวก
ที่สดุ 

[นกัเรียนควรตอบว่า การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว] 
4.2.10 ถา้มีนกัเรียนคนใดหรือกลุม่ใดสงสยัหรือไม่เขา้ใจ “การแกส้มการเชิงเสน้

ตัวแปรเดียว” ให้ครูทบทวนความรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่อง “การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”  
ดงัรายละเอียดในสาระการเรียนรู ้หวัขอ้ 2.1 

4.2.11 เมื่อนักเรียนเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัการค านวณหารายไดส้ทุธิแลว้ ครูให้
นักเรียนทุกคนพยายามคน้หาความสมัพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ตอ้งการหากับขอ้มูล
หรือเงื่อนไขของสถานการณ์ โดยใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง ประกอบกับประสบการณ์
ในการแกปั้ญหาของตนเอง โดยไม่มีการปรกึษากนั (ใชเ้วลาประมาณ 1-2 นาที) 

4.2.12 เมื่อครูสงัเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่เริ่มคิดไดแ้ลว้ ใหน้ักเรียนน าแนวคิด
ของตนมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม จนกระทั่งสามารถค้นหาความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งที่ตอ้งการหากับขอ้มูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ได ้หลงัจากนั้นใหน้ักเรียนท าการ
ปรบัเปลี่ยน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไข” ของสถานการณ์ใหอ้ยู่ในรูปของตัวตัวแปร  หรือสญัลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ และ  “สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเงื่อนไขของ
สถานการณ ์และสามารถน าไปใชใ้นการคน้หาค าตอบได ้

4.2.13 ถา้มีนักเรียนกลุ่มใดมีขอ้สงสยัหรือไม่สามารถปรบัเปลี่ยน “ขอ้มูลหรือ
เงื่อนไข” ของสถานการณใ์หอ้ยู่ในรูปตัวแปร หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์และ “สรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร”์ ได ้ครูอาจช่วยนักเรียนโดยการตัง้ค าถามใหน้ักเรียนตอบ ซึ่งประเด็นค าถามมี
ดงันี ้

(1) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณน์ี ้มีอะไรบา้ง 
[นกัเรียนควรตอบว่า วิศวกรคอมพิวเตอรใ์ชเ้วลาเรียน 4 ปี ค่าเทอมปีละ 

40,000 บาท เงินเดือนปีละ 480,000 บาท ในขณะที่ศัลยแพทย ์ใชเ้วลาเรียน 11 ปี ค่าเทอมปีละ 
80,000 บาท เงินเดือนปีละ 720,000 บาท] 
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(2) การแก้ปัญหานีค้วรใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่องใดที่ง่ายและสะดวก
ที่สดุ 

[นกัเรียนควรตอบว่า สมการ] 
(3) จากความสัมพันธ์ระหว่างรายไดสุ้ทธิและเงินเดือน นักเรียนคิดว่า ควร

ปรบัใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างไรบา้ง 
[นกัเรียนควรตอบว่า ควรปรบั 

ปีที่รายไดส้ทุธิของศลัยแพทยจ์ะเท่ากบัวิศวกรคอมพิวเตอร ์ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (Y) 

รายไดส้ทุธิของวิศวกรคอมพิวเตอรใ์นปีที่ n (บาท) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (En) 

รายไดส้ทุธิของศลัยแพทยใ์นปีที่ n (บาท) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (Dn) 

เงินเดือนของวิศวกรคอมพิวเตอรต่์อปี (บาท) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (E) 

เงินเดือนของศลัยแพทยต่์อปี (บาท) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (D) เป็นตน้] 

4.2.14 ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก าลังปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริงให้เป็น
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ใหค้รูเดินดูการท างานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม แลว้คอยสงัเกตการมีส่วน
รว่มและความรบัผิดชอบในการแกปั้ญหาของนกัเรียนแต่ละคน 

4.2.15 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มไดป้รบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริงให้เป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์จนสามารถสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดแ้ลว้ ครูใหน้กัเรียนแสดงวิธีการคน้หา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ย่างละเอียด โดยใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได้นั้น 
รวมทัง้สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ได ้ซึ่งเป็นขั้นใช้คณิตศาสตร ์จากนัน้เขียนลงใน
ใบกิจกรรมของกลุม่ 

4.2.16 เมื่อนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดค้ าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ลว้ ครูให้
นักเรียนทบทวนถึงสิ่งที่สถานการณ์นีต้อ้งการหาค าตอบ แลว้เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได้ กับข้อมูลหรือ
เงื่อนไขของสถานการณก์่อน โดยการตัง้ค าถามแลว้ใหน้กัเรียนตอบ ซึ่งประเด็นค าถามมีดงันี ้
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(1) ถ้าเปลี่ยน “รายไดสุ้ทธิของทั้งสองอาชีพ” โดยขอ้มูลและเงื่อนไขอ่ืนของ
สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช้ “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งได้มา
ค านวณหาปีที่รายไดสุ้ทธิของศัลยแพทย์จะเท่ากับวิศวกรคอมพิวเตอร ์ได้หรือไม่ และอย่างไร  
จงอธิบาย 

[นักเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้ง
ขึน้มาได ้เพียงเปลี่ยนค่าของรายไดส้ทุธิ (En หรือ Dn)] 

(2) ถ้าเปลี่ยน “เงินเดือน” โดยขอ้มูลและเงื่อนไขอ่ืนของสถานการณ์ยังคง
เหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดม้าค านวณหาปีที่รายได้
สทุธิของศลัยแพทยจ์ะเท่ากบัวิศวกรคอมพิวเตอร ์ไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นักเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้ง
ขึน้มาได ้เพียงเปลี่ยนค่าของเงินเดือน  (E หรือ D)] 

4.2.17 เมื่อเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมเหตสุมผลของ
ค าตอบและตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ใชใ้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์กับขอ้มูลหรือเงื่อนไข
ของสถานการณ์ เรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนแปลความหมาย “ค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร”์ ให้เป็น “ค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง” ซึ่ งเป็นขั้นอธิบายค าตอบ แล้วเขียน
ค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิลงใบกิจกรรม 

4.2.18 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงแล้ว ครูให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาน าเสนอ “กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร”์ ของกลุ่มที่หนา้ชัน้เรียน หรือครูอาจใชว้ิธีการสุ่มเลือกนักเรียนบางกลุ่มที่มีการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่แตกต่างกนั (ถา้มี) 

4.2.19 ครูใหน้ักเรียนทัง้ชัน้ร่วมกันอภิปราย “กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิต
จรงิดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ของแต่ละกลุม่ โดยประเด็นที่ใชใ้นการอภิปรายมีดงันี ้

(1) ขัน้ตอนใดมีความยุ่งยากซบัซอ้นที่สดุ ในการแกปั้ญหา เพราะเหตใุด 
(2) มีการน าตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์ดบา้งมาใชใ้นการแกปั้ญหา 
(3) กลุ่มใดที่มีการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดม้ีประสิทธิภาพที่สุด  

เพราะเหตใุด 
(4) ถ้าเปลี่ยน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไข” บางอย่างแลว้ จะส่งผลต่อ “ตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดห้รือไม่ อย่างไร 
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(5) การน าเสนอของกลุ่มใดที่มี “การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร”์ ไดดี้หรือชดัเจนที่สดุ เพราะเหตใุด 

 
 4.3 ขั้นสรุป 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 10 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.3.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป “กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการ

สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ โดยประเด็นที่ใชใ้นการสรุปมีดงันี ้
(1) สิ่งที่สถานการณน์ีต้อ้งการหา คืออะไร 
(2) ขอ้มลูและเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณน์ีม้ีอะไรบา้ง 
(3) แนวคิดหรือความรูท้างคณิตศาสตรท์ี่น ามาใชแ้กปั้ญหาในสถานการณน์ี ้

มีอะไรบา้ง 
(4) ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์นี ้มี

รูปแบบใดบา้ง 
(5) ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์ดมีประสิทธิภาพที่สดุ เพราะเหตใุด 
(6) ถา้เปลี่ยน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไข” ของสถานการณปั์ญหาบางอย่างแลว้ “ตวั

แบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดจ้ะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร 
(7) เราสามารถใช ้“การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ในการคน้หาค าตอบ

ของปัญหาในชีวิตจรงิก าหนดไดห้รือไม่ เพราะเหตใุด เป็นตน้ 
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5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้มีดงันี ้
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีต่้องการวัด
และประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร:์ 
1. น าความรูเ้กี่ยวกบั “การแกส้มการเชิง
เสน้ตวัแปรเดียว” ไปใชใ้นการค านวณหา
รายไดส้ทุธิของผูท้ี่ตดัสินใจเลือกเรียน
ศลัยแพทยก์บัวิศวกรคอมพิวเตอรไ์ด ้

วิธีวัดผล: 
พิจารณาความถกูตอ้งของค าตอบในใบ
กิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” 
ตอนที่ 2 (ขอ้ 5, ขอ้ 8) 
เคร่ืองมือวัดผล: 
ใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” 
ตอนที่ 2 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

• แสดงวิธีการค านวณไดถ้กูตอ้ง 
และครบถว้นทกุวธีิ ได ้2 คะแนน  

• แสดงวิธีการค านวณไดถ้กูตอ้ง
บางส่วน หรือแสดงวิธีการค านวณ
ไดถ้กูตอ้งแต่ไม่ครบทกุวิธี ได ้1 
คะแนน  

• แสดงวิธีการค านวณไม่ถกูตอ้ง 
หรือไม่แสดง ได ้0 คะแนน  

เกณฑก์ารประเมินผล: 
ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 1 คะแนน 
ถือว่าผ่าน 

ด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร/์สมรรถนะทาง
คณิตศาสตร:์ 
1. ไดล้งมือแกปั้ญหาในชีวิตจริงที่ก าหนด 
(กิจกรรม “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ตอนที่ 
2) ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาในชีวติจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เป็นกลุ่ม 

วิธีวัดผล: 
พิจารณาความถกูตอ้งของค าตอบในใบ
กิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” 
ตอนที่ 2  
เคร่ืองมือวัดผล: 
ใบกิจกรรม เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” 
ตอนที่ 2 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 
ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริกแบบ
วิเคราะหซ์ึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
ดงัตารางแนบ 
เกณฑก์ารประเมินผล: 
ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 12 
คะแนน ถือว่าผา่น 

2. ไดส้ื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์
และน าเสนอ “กระบวนการแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร”์ ของกลุ่ม หนา้ชัน้เรียนได ้

วิธีวัดผล: 
พิจารณาความถกูตอ้งและชดัเจนของ
การอธิบายและน าเสนอกระบวนการ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวั
แบบเชิงคณิตศาสตร ์
เคร่ืองมือวัดผล: 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวติจริง 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

• ถา้นกัเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์ไดถ้กูตอ้งและชดัเจน 
จะได ้3 คะแนน 

• ถา้นกัเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์พอสื่อใหเ้ขา้ใจได ้ 
จะได ้2 คะแนน 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีต่้องการวัด

และประเมินผล 
การวัดผล การประเมินผล 

  • ถา้นกัเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์พอสื่อเขา้ใจไดเ้พียง
บางส่วน จะได ้1 คะแนน 

• ถา้นกัเรียนไม่อธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์เลย จะได ้0 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมินผล: 
ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 1 คะแนน 
ถือว่าผ่าน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค:์ 
1. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการ
แกปั้ญหาเป็นกลุ่ม 
2. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการ
อภิปรายของกลุ่ม 
3. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการ
อภิปรายหนา้ชัน้เรียน 

วิธีวัดผล: 
พิจารณาพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ของนกัเรียน ขณะตอบค าถามหรือ
ท างานที่มอบหมายโดยมีครูเป็นผูส้งัเกต
แลว้บนัทึกในแบบสงัเกตพฤติกรรมการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง  
เคร่ืองมือวัดผล: 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแกปั้ญหาในชีวติจริง 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 
ในแต่ละขอ้ของแบบสงัเกตพฤติกรรม 

• ถา้นกัเรียนแสดงออกใหเ้ห็นอย่าง
เด่นชดั จะได ้2 คะแนน 

• ถา้นกัเรียนแสดงออกใหเ้ห็ฯเพียง
เล็กนอ้ย จะได ้1 คะแนน 

• ถา้นกัเรียนไม่แสดงออกเลยตอบ
ไม่ถกูตอ้งจะได ้0 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมินผล: 
ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 2คะแนน 
ถือว่าผ่าน 
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6. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

6.1 ดา้นนกัเรียน 
(ระบ ุความรู/้ทกัษะและกระบวนการ/คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนที่พบ) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

6.2 ดา้นผูส้อน 
(ระบ ุปัญหาหรือผลการจดัการเรียนรู/้ขอ้เสนอแนะส าหรบัการจดัการเรียนรูค้รัง้ต่อไป) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

6.3 ดา้นอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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ใบกิจกรรม เร่ือง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” 

ช่วงที ่2 (โครงสรา้งที่ 2) ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ตอนที ่1  การศกึษาคือการลงทนุ  
โรงเรียน.....................................................กลุ่มที.่.............ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ ากิจกรรม............. 
ชื่อ-สกุล 1. ………………………………………………3………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………....4……………………………………………………..... 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้: เพื่อใหน้กัเรียน 

ค านวณหาระยะเวลาที่สถานการณส์องสถานการณจ์ะมีรายไดส้ทุธิเท่ากนั  
 

ส่ืออุปกรณก์ารเรียนรู้: 

1. ใบความรู ้เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” 
2. เครื่องคิดเลข 
 

วิธีด าเนินกิจกรรม: 

ใหน้กัเรียนด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาวีดิทัศน์เก่ียวกับ “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” จาก https://www.youtube.com 

/watch?v=VrBWjMiRMSo และศึกษาใบความรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” แลว้ร่วมกนัอภิปราย
ความรูเ้ก่ียวกบั “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ในหวัขอ้ต่อไปนี ้

1.1 ตน้ทนุค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) คืออะไร 
1.2 ยกตวัอย่างเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” 

และสามารถเกิดขึน้ไดใ้นชีวิตจรงิอย่างนอ้ย 2 เหตกุารณ ์
2. บนัทกึผลการอภิปรายความรูเ้ก่ียวกบั “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส”  
3. ค านวณหา “รายไดสุ้ทธิ” และ “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ของสถานการณ์ตัวอย่างที่

ก าหนดให ้แลว้ร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่าหลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายควรจะเลือกท างานหรือเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งความคิดเห็นนีไ้ม่มีผิดหรือถูกแต่ตอ้ง
อธิบายเหตผุลหรือแนวคิดประกอบ 

4. น าเสนอ รว่มกนัอภิปรายแนวคิด และแสดงความคิดเห็นที่หนา้ชัน้เรียน 
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บันทกึการอภปิราย: 

1. ตน้ทนุค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) คืออะไร 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับ “ต้นทุนค่าเสียโอกาส”  และ
สามารถเกิดขึน้ไดใ้นชีวิตจรงิ อย่างนอ้ย 2 เหตกุารณ ์
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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สถานการณต์ัวอย่าง: 

 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการลงทุนทีคุ่้มค่าจริงหรือไม่ 

 เมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พวกเขาควรจะตัดสินใจเลือก

อะไร ระหว่างเริ่มท างานกบัศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ส าหรบัประเทศไทย

ถา้คิดตามอตัราแรงงานขัน้ต ่า ส าหรบัคนที่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจะอยู่ที่ 330 

บาทต่อวนั ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเทอมของการเรียนระดบัอดุมศึกษา ซึ่ง

สว่นใหญ่เป็นหลกัสตูร 4 ปี จะอยู่ที่ 40,000  บาทต่อปี  

 
1. จากขอ้มูลหรือเงื่อนไขในสถานการณ์ตัวอย่าง ใหน้ักเรียนค านวณหา “รายได้สุทธิ”        

ที่เกิดขึน้ในแต่ละปี ของผูท้ี่ตดัสินใจเลือกท างานกบัเลือกศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา เป็นระยะเวลา 
4 ปี หลงัจากเรียนจบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
แนวคิด/วิธีการค านวณ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

สรุปรายไดส้ทุธิ 
 

ปีที ่ รายได้สุทธิจากการท างาน (บาท) รายได้สุทธิจากการศึกษาตอ่ระดับอุดมศึกษา (บาท) 
1   
2   
3   
4   
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2. จากขอ้ 1 ใหน้กัเรียนค านวณหา “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” ของผูท้ี่ตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดบัอดุมศกึษา หลงัจากเรียนจบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. ถ้าเงิน เดือนเฉลี่ยของผู้ที่ จบปริญญาตรี คือ 15,000 บาท ผู้ที่ เลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาจะตอ้งท างานอีกก่ีปีจึงจะมี “รายได้สุทธิ” เท่ากับผูท้ี่ตัดสินใจเลือกท างานหลงั
เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหน้ักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ โดยใชท้ั้ง 3 ยุทธวิธี ไดแ้ก่ 
ตาราง กราฟ และสมการ  
แนวคิด/วิธีการค านวณ 

(1) ตาราง 
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(2) กราฟ 
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(3) สมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. หากนักเรียนตอ้งแนะน าเพื่อนหรือคนรูจ้ักที่ก าลังจะเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายว่า “ควรจะเลือกท างานหรือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” นกัเรียนจะแนะน าคนเหล่านัน้
ว่าอย่างไร และเพราะเหตใุด 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ตัวอย่างการเขียน ใบกิจกรรม เร่ือง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” (ตอนที ่1) 
 
บันทกึการอภปิราย: 

1. ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) คืออะไร 
ตน้ทนุค่าเสียโอกาส หรือค่าเสยีโอกาส คอืตน้ทนุทีเ่กิดขึน้เมือ่เราเลือกท าสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง แลว้ท าใหเ้ราไม่สามารถท าอีกสิ่งหนึ่งได ้หรือกล่าวไดว้่า ตน้ทนุค่าเสียโอกาสเป็นตน้ทนุของ

การเลือก เพราะเมือ่เลอืกท าสิ่งหนึ่งก็จะไม่ไดท้ าอกีสิ่งหนึ่ง โดยเหตผุลหลกัทีต่อ้งมีการเลอืกเพราะ

ทรพัยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจ ากดั ท าใหเ้ราไม่สามารถเลือกท าไดทุ้กเรื่องหรือท าไดห้ลายเรื่อง

พรอ้มกนั 

ค าว่า "ค่าเสียโอกาส" คือ ถา้เราเลือกลงทุนทางหนึ่งแลว้เราจะสูญเสียโอกาสที่

เราจะไดร้บัถา้เราเลือกลงทนุทางอืน่ทีเ่ราสละทิง้ไป ในการลงทนุเราก็จะเลือกลงทนุทีถ่า้เลือกแลว้

เราจะมีค่าเสยีโอกาสทีต่ ่าทีส่ดุ  
2. ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” 

และสามารถเกิดขึน้ได้ในชีวิตจริง อย่างน้อย 2 เหตุการณ ์
ตวัอย่างที่ 1 นักรอ้งหรือนักแสดงที่โด่งดังมาก มีค่าตัววนัละ 50,000 บาท ถา้

เลือกที่จะหยุดงานสักวันแล้วอยู่บ้านดูทีวี ค่าเสียโอกาส หรือ Opportunity Cost จะเท่ากับ 

50,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากเลอืกทีจ่ะไปท างาน ค่าเสียโอกาสก็คือการอยู่บา้นดูทีว ีและไม่ว่า

จะเลือกทางไหน ค่าเสียโอกาสของทางเลือกอืน่ ๆ ก็จะเกิดขึน้เสมอ ดงันัน้ ค่าเสียโอกาสที่แทจ้ริง

ก็คอืผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุในบรรดาตวัเลอืกทีเ่ราไดส้ละทิง้ไป  

ตวัอย่างที ่2 สมมตมิีเงนิ 1,000 บาทในกระเป๋า มีทางเลอืก 3 ทาง คอื 

   1. ซือ้หนงัสอืการ์ตูนและเกมออนไลน ์1,000 บาท 

   2. ฝากธนาคาร ไดด้อกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

   3. ลงทนุหุน้ ผลตอบแทน 10% ต่อปี  
ดงันัน้ค่าเสียโอกาสของแต่ละทางเลือก ก็คือ ถา้เลือกซือ้หนงัสือการ์ตูนและเกมออนไลน ์

ตน้ทนุค่าเสียโอกาส เท่ากบัผลตอบแทนหุน้ 10 % ต่อปี ถา้เลอืกฝากธนาคาร ตน้ทนุค่าเสียโอกาส 

เท่ากับผลตอบแทนหุน้ 10 % ต่อปี ถา้เลือกลงทุนหุน้ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส เท่ากับผลตอบแทน

ฝากธนาคาร 3 % ปี 
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สถานการณต์ัวอย่าง: 
 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการลงทุนทีคุ่้มค่าจริงหรือไม่ 

 เมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พวกเขาควรจะตัดสินใจเลือก

อะไร ระหว่างเริ่มท างานกบัศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษาตามมหาวิทยาลยัต่างๆ ส าหรบัประเทศไทย

ถา้คิดตามอตัราแรงงานขัน้ต ่า ส าหรบัคนที่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจะอยู่ที่ 330 

บาทต่อวนั ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเทอมของการเรียนระดบัอดุมศึกษา ซึ่ง

สว่นใหญ่เป็นหลกัสตูร 4 ปี จะอยู่ที่ 40,000  บาทต่อปี 

 

1. จากขอ้มูลหรือเงื่อนไขในสถานการณ์ตัวอย่าง ใหน้ักเรียนค านวณหา “รายได้สุทธิ” 
 ที่ เกิดขึน้ในแต่ละปี ของผู้ที่ตัดสินใจเลือกท างานกับเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็น
ระยะเวลา 4 ปี หลงัจากเรียนจบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
แนวคิด/วิธีการค านวณ 

  เลือกท างาน: รายไดว้นัละ 330 บาท  1 เดือน รายได ้330 30 = 9,900 บาท 

ดงันัน้รายไดส้ทุธิต่อปี เท่ากบั 9,900 12 = 118,800 บาท  

  เลือกศึกษาต่อ: รายจ่าย ปี ละ 40,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี ดงันัน้รายได้

สทุธิต่อปีเท่ากบั -40,000 บาท 

สรุปรายไดส้ทุธิ 
 

ปีที ่ รายได้สุทธิจากการท างาน (บาท) รายได้สุทธิจากการศึกษาตอ่ระดับอุดมศึกษา (บาท) 

1 118,800 -40,000 

2 237,600 -80,000 

3 356,400 -120,000 

4 475,200 -160,000 
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2. จากขอ้ 1 ใหน้กัเรียนค านวณหา “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” ของผูท้ี่ตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดบัอดุมศกึษา หลงัจากเรียนจบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
แนวคิด/วิธีการค านวณ 

  ตน้ทนุค่าเสยีโอกาสของผูท้ีต่ดัสินใจเลือกศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาหลงัจากเรียน

จบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คือเงินเดือนที่จะไดร้บัจากการท างานทัง้หมด 4 ปี หลงัเรียนจบ

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ่งเท่ากบั 475,200 บาท 

3. ถ้าเงิน เดือนเฉลี่ยของผู้ที่ จบปริญญาตรี คือ 15,000 บาท  ผู้ที่ เลือกศึกษาต่อ
ระดับอดุมศึกษาจะตอ้งท างานอีกก่ีปีจึงจะมี “รายได้สุทธิ” เท่ากับผูท้ี่ตดัสินใจเลือกท างานหลงั
เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหน้ักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบ โดยใชท้ั้ง 3 ยุทธวิธี ไดแ้ก่ 
ตาราง กราฟ และสมการ   
แนวคิด/วิธีการค านวณ 

  เงินเดือนเฉลี่ยของผูท้ี่จบปริญญาตรี คือ 15,000 บาท ต่อเดือน ดงันัน้ รายได้

สทุธิต่อปี คอื 180,000 บาท 

 (1) ตาราง 
 

ปีที ่ รายได้สุทธิจากการท างาน (บาท) รายได้สุทธิจากการศึกษาตอ่ระดับอุดมศึกษา (บาท) 

1 118,800 -40,000 

2 237,600 -80,000 

3 356,400 -120,000 

4 475,200 -160,000 

5 594,000 20,000 

6 712,800 200,000 

7 831,600 380,000 

8 950,400 560,000 

9 1,069,200 740,000 

10 1,188,000 920,000 

11 1,306,800 1,100,000 

12 1,425,600 1,280,000 

13 1,544,400 1,460,000 

14 1,663,200 1,640,000 

15 1,752,000 1,820,000 
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จากตาราง รายไดสุ้ทธิของผูท้ี่ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับผูท้ี่ตดัสินใจ

เลือกท างาน หลงัเรียนจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จะเท่ากนัในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 

ปีที ่14 และ 15 นั่นแสดงว่า ผูท้ีเ่ลือกศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษาตอ้งท างานอีกประมาณ 10-11 ปี 

จึงจะมีรายไดส้ทุธิเท่ากบัผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกท างานหลงัจบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

(2) น าเสนอในรูปแบบกราฟ 
กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระยะเวลา (ปี) กบัรายไดส้ทุธิ (บาท) ของผูท้ีเ่ลือกท างานหลงั

เรียนจบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และผูท้ีเ่ลือกเรียนต่อระดบัอดุมศกึษา 

 

 
 

จากกราฟ  จุดตัดของกราฟอยู่ระหว่างปีที่ 14 และ 15 หมายถึง รายได้สุทธิของผู ้ที่

ตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษากบัผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกท างานหลงัเรียนจบระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย จะเท่ากนัอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างปีที่ 14 และ 15 นั่นแสดงว่า ผูท้ีเ่ลือกศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษาตอ้งท างานอีกประมาณ 10-11 ปี จึงจะมีรายไดสุ้ทธิเท่ากับผูท้ี่ตดัสินใจเลือก

ท างานหลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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(3) สมการ 
สมมติให ้x แทน ปีที่รายไดสุ้ทธิของผูท้ี่ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาเท่ากับ

รายไดส้ทุธิของผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกท างาน โดยเร่ิมคดิในปีทีเ่รียนระดบัอดุมศึกษาชัน้ปีที ่4 เป็นปีแรก 

ในปีที ่x รายไดส้ทุธิของผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกเรียนต่อระดบัอดุมศึกษาจะเท่ากบั 

180,000x – 160,000 บาท 

และ รายไดส้ทุธิของผูท้ีต่ดัสินใจเลอืกท างานจะเท่ากบั 

118,800x + 475,200 บาท 

 เมือ่รายไดส้ทุธิของผูท้ีศ่กึษาต่อระดบัอดุมศึกษา =  รายไดส้ทุธิของผูท้ีท่  างาน  

 จะไดว้่า   180,000x – 160,000 = 118,800x + 475,200  

      x =  
635,200
61,200

 

       ≈ 10.4 ปี 

 นั่นคอื รายไดส้ทุธิจะเท่ากนัใน ปีที ่10.4 

 ดงันัน้ ผูท้ี่เลือกศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษาตอ้งท างานอีกประมาณ 10.4 ปี จึงจะมีรายได้

สทุธิเท่ากบัผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกท างานหลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. หากนกัเรียนตอ้งแนะน าเพื่อนหรือคนรูจ้กั จะแนะน าคนเหลา่นัน้ว่าอย่างไร และเพราะ
เหตใุด (ควรเลือกท างานหรือศกึษาต่อระดบัอดุมศึกษา) 

-นกัเรียนสามารถแสดงความคดิเห็นไดห้ลากหลาย- 
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ใบความรู้ เร่ือง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” 

   
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หรือค่าเสียโอกาส คือตน้ทุนที่เกิดขึน้เม่ือเรา

เลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แลว้ท าใหเ้ราไม่สามารถท าอีกสิ่งหนึ่งได ้หรือกล่าวไดว้่า ตน้ทุนค่า

เสียโอกาสเป็นตน้ทุนของการเลือก เพราะเม่ือเลือกท าสิ่งหนึ่งก็จะไม่ไดท้ าอีกสิ่งหนึ่ง โดย

เหตุผลหลกัที่ตอ้งมีการเลือกเพราะทรพัยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจ ากดั ท าใหเ้ราไม่สามารถ

เลือกท าไดท้กุเรื่องหรือท าไดห้ลายเร่ืองพรอ้มกนั 

 

ตัวอย่าง ตน้ทนุค่าเสียโอกาส 

 1. ใหก้ารท่ีปกติคนเราจะมีแฟนไดค้รัง้ละ 1 คน คือเงื่อนไขทรพัยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ดงันัน้ ถา้เลือก 

A เป็นแฟน ก็จะไม่สามารถเลือก B หรือคนอื่นเป็นแฟนได ้หรือถา้เลือก B เป็นแฟน ก็จะไม่สามารถเลือก A หรือ

คนอื่นเป็นแฟนไดเ้ช่นกนั จะเห็นว่ามีค่าเสียโอกาส คือ การท่ีไม่ไดเ้ป็นแฟนกบัคนอื่นเมื่อเลือกแฟนเป็น A หรือ B 

 2. การท่ีตอ้งเลือกระหว่างอ่านหนงัสือหรือเล่นเกมในระหว่างช่วงสอบ การเล่นเกมก็จะท าใหเ้สียโอกาส

อ่านหนงัสือ และการอ่านหนงัสือก็จะท าใหเ้สียโอกาสเล่นเกม 

 3. การเลือกงาน A ก่อนงาน B ท าใหม้ีโอกาสที่งาน A จะกินเวลาของงาน B จนงาน B เสรจ็ไม่ทนั 

 4. คุณเป็นนกัรอ้งหรือนกัแสดงที่โด่งดงัมาก มีค่าตัววนัละ 50,000 บาท ถา้คุณเลือกที่จะหยุดงานซัก

วนัแลว้อยู่บา้นดทูีวีขึน้มา ค่าเสียโอกาส หรือ Opportunity Cost ของคณุก็จะเท่ากบั 50,000 บาท อย่างไรก็ตาม 

หากคุณเลือกที่จะไปท างาน ค่าเสียโอกาสของคุณก็คือการอยู่บา้นดูทีวี และไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน ค่าเสีย

โอกาสของทางเลือกอื่นๆ ก็จะเกิดขึน้เสมอ ดังนั้น ค่าเสียโอกาสที่แท้จริงก็คือผลตอบแทนที่ดีที่สุดในบรรดา

ตวัเลือกที่เราไดส้ละทิง้ไป  

 5. สมมติมีเงิน 1,000 บาทในกระเป๋า มีทางเลือก 3 ทาง คือ 

(1) ซือ้หนงัสือการต์นูและเกมออนไลน ์1,000 บาท 

  (2) ฝากธนาคาร ไดด้อกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

  (3) ลงทนุหุน้ ผลตอบแทน 10% ต่อปี  

  ดังนั้นค่าเสียโอกาสของแต่ละทางเลือก ก็คือ  ถ้าเลือกซือ้หนังสือการต์ูนและเกมออนไลน ์

ตน้ทุนค่าเสียโอกาส เท่ากับผลตอบแทนหุ้น  10 % ต่อปี  ถ้าเลือกฝากธนาคาร ตน้ทุนค่าเสียโอกาส เท่ากับ

ผลตอบแทนหุน้ 10 % ต่อปี  ถา้เลือกลงทนุหุน้ ตน้ทนุค่าเสียโอกาส เท่ากบัผลตอบแทนฝากธนาคาร 3 %/ปี 

 ค าว่า "ค่าเสียโอกาส" คือ ถา้เราเลือกลงทุนทางหนึ่งแลว้เราจะสญูเสียโอกาสที่เราจะไดร้บัถา้เราเลือก

ลงทนุทางอื่นท่ีเราสละทิง้ไป ในการลงทนุเราก็จะเลือกลงทนุท่ีถา้เลือกแลว้เราจะมีค่าเสียโอกาสที่ต  ่าที่สดุ 
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ใบกิจกรรม เร่ือง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” 

ช่วงที ่2 (โครงสรา้งที่ 2) ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ตอนที ่2  การประกอบอาชีพที่คุม้ค่ากบัการลงทนุ 
โรงเรียน.....................................................กลุ่มที.่.............ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ ากิจกรรม............. 
ชื่อ-สกุล 1. ………………………………………………3………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………....4……………………………………………………..... 
 

สถานการณ:์ 
 

 

จากการส ารวจของ “แมนพาวเวอรก์รุ๊ป” บริษัทจัดหางานชื่อดังของไทย 

และกองวิจยัตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ไดท้ าการ

ส ารวจเก่ียวกับอาชีพหรือต าแหน่งงานในสายงานต่างๆ ที่ตลาดแรงงาน

ตอ้งการมากที่สดุในประเทศไทย 5 อาชีพ ไดแ้ก่  
 

อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน 

(บาท) 
ระดับการศึกษา จ านวนปีทีเ่รียน 

ค่าบ ารุงการศึกษาหรือ
ค่าเทอมต่อปี 

ช่างเครื่อง 11,500 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สงู(ปวส.) 
2 12,000 

นกัออกแบบ 35,000 ปริญญาตร ี 4 42,500 

วิศวกรคอมพิวเตอร ์ 40,000 ปริญญาตร ี 4 40,000 

ทนายความ 50,000 ปริญญาตร ี 4 39,800 

ศลัยแพทย ์ 60,000 
ปริญญาตรี และเรียน

ต่อเฉพาะทาง 
11 80,000 

  

นภดลก าลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และตัดสินใจที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เขามี

ความสามารถพิเศษดา้นคอมพิวเตอรแ์ละเก่งค านวณ ในขณะเดียวกนัก็มีความฝันอยากเป็นศลัยแพทยม์าตัง้แต่

เด็ก เขารูส้กึว่าการเรียนศลัยแพทยใ์ชเ้วลาเรียนนานแต่ไดเ้งินเดือนเยอะกว่าวิศกรคอมพิวเตอร ์ในขณะที่วิศวกร

คอมพิวเตอรใ์ชเ้วลาเรียนนอ้ยกว่า แต่กลบัไดเ้งินเดือนนอ้ยกว่าศลัยแพทย ์เขาจึงยงัเลือกไม่ถูกว่าควรเรียนต่อ

สาขาใดระหว่างศลัยแพทยก์บัวิศวกรคอมพิวเตอร ์

 

ค าถาม จากความรู ้เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ถา้นภดลเลือกเรียนศลัยแพทย ์เขาตอ้งท างานต่อไปอีกก่ีปีจึงจะ

มีรายได้สุทธิมากกว่าวศิวกรคอมพิวเตอร ์ และถา้จะใหค้  าแนะน าแก่นภดล นกัเรียนจะแนะน าใหเ้ขาเลือกเรียน

สาขาใด เพราะเหตใุด 
 

หมายเหตุ กิจกรรมนีส้ามารถใชเ้ครื่องคิดเลขในการค านวณได ้
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ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน)  
1. ส่ิงทีส่ถานการณต์้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

1. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ขั้นที ่2 :  ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมมีหรือไม่ และข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติมน้ันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (ถ้ามี)  (2 คะแนน) 

1. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4. ให้นักเรียนใช้ตารางต่อไปนี้เพ่ืออธิบายว่า หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ้านภดลเลือก
เรียนศัลยแพทย์ รายได้ สุทธิตลอดระยะเวลา 11 ปี  เมื่อเป รียบเทียบกับวิศวกร
คอมพิวเตอร์จะเป็นอย่างไร และต้นทุนค่าเสียโอกาสของนภดลจะเท่ากับเท่าไร  
(2 คะแนน) 
 

ตารางเปรียบเทียบรายไดส้ทุธิตลอดระยะเวลา 11 ปี ระหว่างศลัยแพทยก์บัวิศวกรคอมพิวเตอร ์
 

ปีที ่
รายได้สุทธิต่อปี 

ศัลยแพทย ์ วิศวกรคอมพิวเตอร ์

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

ตน้ทนุค่าเสียโอกาสของนภดลจะเท่ากบั ___________________________________________ 
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5. จากตารางในข้อ 4 ถ้านภดลตัดสินใจเลือกเรียนศัลยแพทย ์หลังจากเรียนจบเขาต้อง
ท างานต่อไปอีกกี่ปี จึงจะมีรายได้สุทธิที่ไม่ติดลบ โดยให้นักเรียนค านวณรายได้สุทธิของ
วิศวกรคอมพิวเตอรค์วบคู่ไปด้วย (2 คะแนน) 
 

ปีที ่
รายได้สุทธิต่อปี ของ 

ศัลยแพทย ์ วิศวกรคอมพิวเตอร ์

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ดังนั้น ถ้านภดลตัดสินใจเลือกเรียนศัลยแพทย์ หลังจากเรียนจบเขาต้องท างานต่อไปอีก 

_________ ปี จึงจะมีรายไดส้ทุธิที่ไม่ติดลบ 
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6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ทีจ่ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณนี์้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณท์างคณิตศาสตร ์(2 
คะแนน) 
ก าหนดให ้

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

7. ให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน) 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งไดคื้อ 

 

 

 

 

เมื่อ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 

____________ แทน _____________________________________________________________ 
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ขั้นที ่3 : ขั้นใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน) (ใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณได้) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

ขั้นที ่4 : ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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เฉลยกิจกรรม เร่ือง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” (ตอนที ่2) 
 

ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน)  
1. ส่ิงทีส่ถานการณต์้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 จากความรู ้เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” ถา้นภดลเลือกเรียนศลัยแพทย์ ตอ้งท างานต่อไป

อกีกี่ปีจึงจะมีรายได้สุทธิมากกว่าวิศวกรคอมพวิเตอร์  และควรจะแนะน าใหน้ภดลเลือกเรียนต่อ

สาขาใด อธิบายพรอ้มเหตผุลประกอบ  
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 1. อาชีพทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน 5 อาชีพ ไดแ้ก่ ช่างเครื่อง นกัออกแบบ วิศวกร

คอมพวิเตอร์ ทนายความ และศลัยแพทย์ พรอ้มรายละเอยีดของแต่ละอาชีพ ประกอบดว้ย รายได้

ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา จ านวนปีทีเ่รียน และค่าบ ารุงการศกึษาหรือค่าเทอม 

 2. นภดลอยู่ระหว่างการตดัสินใจว่าจะเลอืกเรียนสาขาใด ระหว่างศลัยแพทยก์บัวศิวกร

คอมพวิเตอร์ เพราะวศิวกรคอมพวิเตอร์ใชเ้วลาเรียนเพยีง 4 ปี แต่ไดเ้งนิเดือนนอ้ยกว่าศลัยแพทย์ 

ในขณะทีศ่ลัยแพทยใ์ชเ้วลาเรียนถงึ 11 ปี แต่ไดเ้งนิเดอืนมากกว่าวศิวกรคอมพวิเตอร์ 

 3. ใชค้วามรู ้เรือ่ง “ตน้ทนุค่าเสยีโอกาส” ค านวณหาระยะเวลาทีศ่ลัยแพทยจ์ะมีรายได้

สทุธิมากกว่าวศิวกรคอมพวิเตอร์   
ขั้นที ่2 :  ขั้นการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมมีหรือไม่ และข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติมน้ันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (ถ้ามี)  (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ   

 1. ตน้ทนุค่าเสียโอกาส หรือค่าเสียโอกาส คือตน้ทุนทีเ่กิดขึน้เมือ่เราเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

แลว้ท าใหเ้ราไม่สามารถท าอีกสิ่งหนึ่งได ้หรือกล่าวไดว่้า ตน้ทุนค่าเสียโอกาสเป็นตน้ทุนของการ

เลือก เพราะเมื่อเลือกท าสิ่งหนึ่งก็จะไม่ไดท้ าอีกสิ่งหนึ่ง โดยเหตุผลหลกัที่ตอ้งมีการเลือกเพราะ

ทรพัยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจ ากดั ท าใหเ้ราไม่สามารถเลือกท าไดทุ้กเรื่องหรือท าไดห้ลายเรื่อง

พรอ้มกนั  
 2. รายไดส้ทุธิ หมายถงึ รายไดท้ีเ่หลอืหลงัหกัตน้ทนุ และค่าใชจ่้ายต่างๆ แลว้  
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4. ให้นักเรียนใช้ตารางต่อไปนี้เพ่ืออธิบายว่า หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ้านภดลเลือก
เรียนศัลยแพทย์ รายได้ สุทธิตลอดระยะเวลา 11 ปี  เมื่อเป รียบเทียบกับวิศวกร
คอมพิวเตอร์จะเป็นอย่างไร และต้นทุนค่าเสียโอกาสของนภดลจะเท่ากับเท่าไร           
(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

ศลัพแพทย์ ค่าเทอม 80,000 บาทต่อปี เงินเดือน 720,000 บาทต่อปี ในขณะที่วิศวกร

คอมพวิเตอร์ ค่าเทอม 40,000 บาทต่อปี เงนิเดอืน 480,000 บาทต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบรายไดส้ทุธิตลอดระยะเวลา 11 ปี ระหว่างศลัยแพทยก์บัวศิวกรคอมพวิเตอร์ 
   

 

ปีที ่
รายได้สุทธิต่อปี 

ศัลยแพทย ์ วิศวกรคอมพิวเตอร ์

1 -80,000 -40,000 

2 -160,000 -80,000 

3 -240,000 -120,000 

4 -320,000 -160,000 

5 -400,000 320,000 

6 -480,000 800,000 

7 -560,000 1,280,000 

8 -640,000 1,760,000 

9 -720,000 2,240,000 

10 -800,000 2,720,000 

11 -880,000 3,200,000 

   

ดงันัน้ ถา้นภดลเลือกเรียนศลัยแพทยจ์ะมีตน้ทนุค่าเสียโอกาส เท่ากบั 3,200,000 บาท 
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5. จากตารางในข้อ 4 ถ้านภดลตัดสินใจเลือกเรียนศัลยแพทย ์หลังจากเรียนจบเขาต้อง
ท างานต่อไปอีกกี่ปี จึงจะมีรายได้สุทธิที่ไม่ติดลบ โดยให้นักเรียนค านวณรายได้สุทธิของ
วิศวกรคอมพิวเตอรค์วบคู่ไปด้วย (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 
 

ปีที ่
รายได้สุทธิต่อปี 

ศัลยแพทย ์ วิศวกรคอมพิวเตอร ์

1 -80,000 -40,000 

2 -160,000 -80,000 

3 -240,000 -120,000 

4 -320,000 -160,000 

5 -400,000 320,000 

6 -480,000 800,000 

7 -560,000 1,280,000 

8 -640,000 1,760,000 

9 -720,000 2,240,000 

10 -800,000 2,720,000 

11 -880,000 3,200,000 

12 -160,000 3,680,000 

13 560,000 4,160,000 

  

ดงันัน้ ถา้นภดลตดัสินใจเลอืกเรียนศลัยแพทย์ หลงัจากเรียนจบเขาตอ้งท างานต่อไปอีก  

13 -11 = 2 ปี จึงจะมีรายไดส้ทุธิทีไ่ม่ตดิลบ 
6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์
 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ก าหนดให ้ Y  แทน ปีทีร่ายไดส้ทุธิของศลัยแพทยจ์ะเท่ากบัวศิวกรคอมพวิเตอร์ 

   En แทน รายไดส้ทุธิของวศิวกรคอมพวิเตอร์ในปีที ่n (บาท) 

   Dn แทน รายไดส้ทุธิของศลัยแพทยใ์นปีที ่n (บาท) 

   E แทน เงนิเดอืนของวศิวกรต่อปี (บาท) 

   D แทน เงนิเดอืนของศลัยแพทยต่์อปี (บาท) 
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7. ให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

Y = n nE - D
D - E

   เมื่อ n ≥ 1 

เมือ่  Y  แทน ปีทีร่ายไดส้ทุธิของศลัยแพทยจ์ะเท่ากบัวศิวกรคอมพวิเตอร์ 

   En แทน รายไดส้ทุธิของวศิวกรคอมพวิเตอร์ในปีที ่n (บาท) 

   Dn แทน รายไดส้ทุธิของศลัยแพทยใ์นปีที ่n (บาท) 

   E แทน เงนิเดอืนของวศิวกรต่อปี (บาท) 

   D แทน เงนิเดอืนของศลัยแพทยต่์อปี (บาท) 
 

ขั้นที ่3 : ขั้นการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน) (ใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณได้) 

แนวทางการเขียนตอบ 

Y = n nE - D
D - E

  เมื่อ n ≥ 1 

เมือ่ เร่ิมคิดจากปีที ่12 (ปีแรกทีศ่ลัยแพทยเ์ร่ิมท างาน) จะไดว่้า Y  =  12 12E - D
D - E

 

        =  
3,680,000- 160,000
 720,000 - 480,000

 

        = 16 

เมือ่ Y แทน ปีทีร่ายไดส้ทุธิของศลัยแพทยจ์ะเท่ากบัวศิวกรคอมพวิเตอร์ 

 E12 แทน รายไดส้ทุธิของวิศวกรคอมพวิเตอร์ในปีที ่12 (บาท) 

 D12 แทน รายไดส้ทุธิของศลัยแพทยใ์นปีที ่12 (บาท) 

 E แทน เงนิเดอืนของวศิวกรต่อปี (บาท) 

 D แทน เงนิเดอืนของศลัยแพทยต่์อปี (บาท) 
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9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ปีทีร่ายไดส้ทุธิของศลัยแพทยจ์ะเท่ากบัวศิวกรคอมพวิเตอร์ คอื ปีที ่16 เมือ่เร่ิมคิดจากปีที ่

12 (ปีแรกทีศ่ลัยแพทยเ์ร่ิมท างาน) 
 

ขั้นที ่4 : ขั้นการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ถ้านภดลเลือกเรียนศัลยแพทย์ เขาต้องท างานอย่างน้อย 17 ปี จึงจะมีรายได้สุทธิ

มากกว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์  และการให้ค าแนะน านักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

หลากหลาย 

  



 320 
 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบวิเคราะหข์องกิจกรรม “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” (ตอนที ่2) 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 

กิจกรรม “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” (ตอนที ่2) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 

1. ด้านการท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 

ขอ้1 • ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาได้ถูกต้อง 

• ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาไม่ถูกต้อง 

1 

0 

ขอ้ 2 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนด ไม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 

ขอ้ 3 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไม่ถูกต้อง 

2 

1 

 

0 

ขอ้ 4 • อธิบายแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวคิดได้เพียงบางส่วน 

• อธิบายแนวคิดไม่ถูกตอ้ง หรือไม่อธิบาย 

2 

1 

0 

ขอ้ 5 • แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณ หรืออธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงกรณีใด
กรณีหน่ึง 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายแนวคิดได้ถูกต้องเพียงบางส่วน หรือไม่
ถูกต้อง หรือไม่แสดงและไม่อธิบาย 

2 

1 

 

0 

ขอ้ 6 • ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญ” ใหอ้ยู่ในรูปตัวแปร หรือสญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องครบถ้วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญ” ใหอ้ยู่ในรูปตัวแปร หรือสญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคัญ” ใหอ้ยู่ในรูปตัวแปร หรือสญัลกัษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 
กิจกรรม “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” (ตอนที ่2) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนน 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) (ต่อ) 

ขอ้ 7 • สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ดถู้กต้องครบถ้วน 

• สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ดถู้กต้องเพียงบางสว่น 

• สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

3. ด้านการใช้คณติศาสตร ์(5 คะแนน) 

ขอ้ 8 • แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งครบถ้วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งส่วนใหญ่ 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

ขอ้ 9 • สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งครบถ้วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

4. ด้านการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 

ขอ้10 • แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิได้ถูกต้องครบถ้วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิไม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 
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 แบบสังเกตพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 

วนัท่ี:  _____________________________________เวลา ______________ 
ชื่อกิจกรรม: “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” (ตอนที่ 2) 
ชื่อนกัเรียน: 1. ____________________________________________________________________ 
  2. ____________________________________________________________________ 
  3. ____________________________________________________________________ 
  4. ____________________________________________________________________ 
 

ข้อ 
พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
นักเรียนคนที ่ ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 1 2 3 4 
01 มี “ความกระตือรือรน้” ในการแกปั้ญหาในชีวิตจริง      
02 มี “การขีดเขยีน/วาดรูปประกอบ” ขณะท าความเขา้ใจปัญหาในชีวิตจริง      
03 ระบ ุ“ส่ิงที่สถานการณต์อ้งการหา” ไดถ้กูตอ้ง       
04 ระบ ุ“ขอ้มลูหรือเงื่อนไข” ของสถานการณไ์ดถ้กูตอ้ง      
05 อธิบาย “แนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ”์ ไดถ้กูตอ้งชดัเจน      

06 อธิบาย “ความเชื่อมโยงหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีปัญหาในชีวิตจรงิตอ้งการ
หา กบัขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริง” ไดถ้กูตอ้ง 

     

07 เปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหาในชวีิตจริง” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตร”์ ได ้

     

08 เขา้ใจ “ความรูท้างคณิตศาสตรท่ี์เกี่ยวขอ้ง” เป็นอย่างดี      
09 เลือกใช ้“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดเ้หมาะสม      
10 สรา้ง “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้งชดัเจน      

11 ลงมือ “แกปั้ญหาโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดอ้ย่างเป็นระบบ      
12 เขียน “แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง      
13 เขียน “อธิบายกระบวนการแกปั้ญหาในชีวติจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร”์ ไดอ้ย่างชดัเจน 

     

14 มี “ความพยายาม” ท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตวัแบบเชงิคณิตศาสตรอ์ื่น เมื่อติดขดั      
15 ระบ ุ“ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง      

16 มี “การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบและ
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์กบัขอ้มลูหรือ
เงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริงก่อน” 

     

17 แปลความหมาย “ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ใหเ้ป็น “ค าตอบของ
ปัญหาในชีวิตจริง” ไดถ้กูตอ้ง 

     

18 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบ” ในการแกปั้ญหาของกลุ่ม      
19 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการอภิปราย” ของกลุ่ม      
20 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการอภิปราย” ของชัน้เรียน      

การให้คะแนน  0→ไม่มี  1→มีนอ้ย  2→มีมาก 
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พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
1. การท าความเข้าใจปัญหา 
(ระบุสิ่งที่สถานการณ์ต้องการหา/ ข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์/ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ)์ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
2. การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์
(เปลี่ยน “ข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์” ให้อยู่ ในรูป “ตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง/ สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร)์ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. การใช้คณิตศาสตร ์
(แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ/ อธิบายกระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต
จรงิไดช้ดัเจน/ ไดค้  าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร)์ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4. การอธิบายค าตอบ 
(เปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์กับขอ้มูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาก่อนแปล
ความหมาย “ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ ไดถ้กูตอ้ง) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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 แบบสัมภาษณก์ระบวนการของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนเป้าหมาย 

 

วนัท่ี:  _____________________________________เวลา ______________ 
ชื่อกิจกรรม: “ตน้ทนุค่าเสียโอกาส” (ตอนที่ 2) 
ชื่อนกัเรียน:  ____________________________________________________________________ 
 

ประเด็นทีส่ัมภาษณ ์ บันทกึค าตอบของนักเรียน 

01 สถานการณน์ีต้อ้งการหาอะไร  

02 สถานการณน์ีก้  าหนดขอ้มลูหรือเงื่อนไขอะไรให้
บา้ง 

 

03 ค านวณหา “ปีที่รายไดส้ทุธิของศลัยแพทยจ์ะ
เท่ากบัวิศวกรคอมพิวเตอร”์ อยา่งไร 

 

04 ความรูท้างคณิตศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการ
ค านวณหารายไดส้ทุธิของทัง้สองอาชีพมี
อะไรบา้ง 

 

05 ตอ้งใชค้วามรูว้ิชาอื่นมาใชใ้นการหาค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิขอ้นีห้รือไม่ และเป็นวิชาอะไร 
(ถา้มี) 

 

06 ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัมีอะไรบา้ง  

07 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ใช ้มีอะไรบา้ง  

08 นกัเรียนเริม่ตน้สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์
อย่างไร 

 

09 นกัเรียนทราบไดอ้ย่างไรว่า ค าตอบของตนเอง
ถกูตอ้ง 

 

10 นกัเรียนคดิวา่ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรแ์บบอื่นท่ี
สามารถแกปั้ญหาในชวีิตจรงินีอ้กีหรือไม่ 
อะไรบา้ง (ถา้ม)ี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 

ช่วงที ่3 (โครงสรา้งที่ 2) หัวข้อเร่ือง กิจกรรม “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” 
ระดับ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  เวลา 180 นาท ี

กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบนี  ้มีจุดประสงคก์าร

เรียนรูห้ลัก คือ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน จนมีประสบการณ ์

และความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับปัญหาในชีวิตจริง  (Real-life 

problems) และกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการ

สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical modeling) 

ปัญหาที่ใชใ้นคาบเรียนนีไ้ดแ้ก่ “หลอดไฟกับการใชพ้ลงังาน” 

ซึ่งเป็นปัญหาในชีวิตจรงิที่สามารถเกิดขึน้ได ้เมื่อตอ้งตดัสินใจ

ว่าหลอดไฟประเภทไหนที่ประหยดัค่าใชจ้่ายมากที่สดุ 
 

1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ดา้นความรูท้างคณิตศาสตร:์ เพื่อใหน้กัเรียน 
1.1.1 น าความรูเ้ก่ียวกบั “การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว” ไปใชใ้นการค านวณหา

ค่าใชจ้่าย ซึ่งไดแ้ก่ ค่าหลอดไฟ และค่าไฟฟ้าได ้
1.2 ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร:์ เพื่อใหน้กัเรียน 

1.2.1 ได้ลงมือแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ก าหนด (กิจกรรม “หลอดไฟกับการใช้
พลงังาน”) ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นกลุม่ 

1.2.2 ไดส้ื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และน าเสนอ “กระบวนการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจรงิดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ของกลุม่ หนา้ชัน้เรียนได ้

1.3 ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค:์ เพื่อใหน้กัเรียน 
1.3.1 มีส่วนร่วมและรบัผิดชอบในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน

ชีวิตจรงิเป็นกลุม่ 
1.3.2 มีสว่นรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายเป็นกลุม่ 
1.3.3 มีสว่นรว่มและรบัผิดชอบในการอภิปรายหนา้ชัน้เรียน 

1.4 ดา้นสมรรถนะทางคณิตศาสตร ์
1.4.1 การท าใหม่ 
1.4.2 การเชื่อมโยง 
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1.4.3 การสะทอ้นและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์
2. สาระการเรียนรู้ 

2.1 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

การแกส้มการ คือ การหาค าตอบทัง้หมดของสมการ และสมการท่ีสามารถจดัอยู่ในรูป 
 

ax + b = 0 

 

เมื่อ x เป็นตวัแปร a, b เป็นค่าคงตวั และ a ≠  0 เรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

(Linear equation with one variable) 

ตัวอย่างที ่1 จงแกส้มการ x + 
1
2

 = - 
1
2

 

วิธีท า จากสมการ  x + 
1
2

 = - 
1
2

  

 น า  
1
2
 มาลบทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

    x + 
1
2

   =  - 
1
2

 -  
1
2

 

     x = - 
2
2

 

 ดงันัน้    x = -1 

ตรวจสอบ  แทน x ดว้ย -1 ในสมการ  x + 
1
2

 = - 
1
2

 

   จะได ้  -1 + 
1
2

 = - 
1
2

     

   

     - 
1
2

 = - 
1
2

 ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริง 

   ดงันัน้ -1 เป็นค าตอบของสมการ x + 
1
2

 = - 
1
2

 

ตอบ   -1 
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ตัวอย่างที ่2 จงแกส้มการ  
m
10

 = 100 

วิธีท า จากสมการ  
m
10

 = 100 

 น า  10 มาคณูทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

     
m
10

× 10 = 100 ×  10 

 ดงันัน้    m = 1,000 

ตรวจสอบ  แทน m ดว้ย 1,000 ในสมการ  
m
10

 = 100 

   จะได ้  
1,000

10
 = 100     

   

     100 = 100  ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจรงิ 

   ดงันัน้ 1,000 เป็นค าตอบของสมการ 
m
10

 = 100 

ตอบ   1,000 
 

 

ตัวอย่างที ่3 จงแกส้มการ  1.5y = -7.5 

วิธีท า จากสมการ   1.5y = -7.5 

 น า  1.5 มาหารทัง้สองขา้งของสมการ  จะได ้

     
1.5y
1.5

 = 
-7.5
1.5

  

 ดงันัน้    y = -5 

ตรวจสอบ  แทน y ดว้ย -5 ในสมการ  1.5y = -7.5 

   จะได ้  1.5× (-5) = -7.5 

     -7.5  = -7.5  ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจรงิ 

   ดงันัน้ -5 เป็นค าตอบของสมการ 1.5y = -7.5 

ตอบ   -5 
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3. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

3.1 ใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ตอนที่ 1 “การทดสอบก าลงัไฟ (วตัต)์ 
ของหลอดไฟแต่ละประเภท” 

3.2 ตัวอย่างการเขียนใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” ตอนที่  1 “การ
ทดสอบก าลงัไฟ (วตัต)์ ของหลอดไฟแต่ละประเภท” (ส าหรบัครูเท่านัน้) 

3.3 หลอดไฟพรอ้มกล่องบรรจุ (ขั้วเกลียวชนิด E27) 4 ประเภท ไดแ้ก่ หลอดไส ้หลอด
ตะเกียบ หลอดฮาโลเจน และหลอดแอลอีดี (ควรปิดบงัยี่หอ้ของหลอดที่กลอ่งและตวัหลอดไฟดว้ย
เทปกาว)  

3.4 ขัว้หลอดไฟ (ขัว้เกลียวชนิด E27) แบบมีสาย 
3.5 เครื่องวดัก าลงัไฟ (Watt meter) 
3.6 เครื่องวดัความสว่าง (Lux meter)  
3.7 ใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ตอนที่ 2 “เปรียบเทียบคณุสมบติัของ

หลอดไฟแต่ละประเภท” 
3.8 ตัวอย่างการเขียนใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” ตอนที่  2 

“เปรียบเทียบคณุสมบติัของหลอดไฟแต่ละประเภท” (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.9 ใบความรู ้เรื่อง “คู่มือการเลือกหลอดไฟ” 
3.10 ใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกับการใชพ้ลงังาน” ตอนที่ 3 “หลอดไฟประเภทไหนที่

ประหยดัค่าใชจ้่ายมากที่สดุ” 
3.11 เฉลยกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ตอนที่ 3 “หลอดไฟประเภทไหนที่

ประหยดัค่าใชจ้่ายมากที่สดุ”  (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.12 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค ส าหรับกิจกรรม   เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้

พลงังาน” ตอนที่ 3 “หลอดไฟประเภทไหนที่ประหยดัค่าใชจ้่ายมากที่สดุ”  (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.13 แบบสงัเกตพฤติกรรมในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง 

(ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.14 แบบสัมภาษณ์ กระบวนการแก้ปัญ หาในชี วิตจริงด้วยการสร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียนเปา้หมาย (ส าหรบัครูเท่านัน้) 
3.15 เครื่องคิดเลข 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 ขั้นน า 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 90 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.1.1 ค รูจัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน โดยที่ แ ต่ละกลุ่มต้อง

ประกอบดว้ยนักเรียนท่ีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า 1 คน ปานกลาง 2 คน และสูง 1 คน เพื่อคละ
ความสามารถกนั 

4.1.2 ครูน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” เริ่ม
จากแจกใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ตอนที่ 1 “การทดสอบก าลงัไฟ (วตัต)์ ของ
หลอดไฟแต่ละประเภท” ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วอธิบายขั้นตอนหรือวิธีด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามใบกิจกรรม 

4.1.3 ครูใหน้ักเรียนรบัสื่ออุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุในใบกิจกรรม กลุ่มละ 1 
ชุด หลงัจากตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์แลว้ ครูใหน้ักเรียนศึกษาขั้นตอนการทดสอบ
หลอดไฟแอล อี ดี  3 ยี่ ห้อ  ได้แก่  Lekise, Nagas และ Panasonic จากวี ดิศน์  https://www 
.youtube.com/watch?v=RQfPcz6Cw34  พรอ้มจดบันทึก ก าลังไฟ (วัตต์) ที่ใชจ้ริงกับที่ระบุไว้
บนฉลากของหลอดไฟแต่ละยี่ห้อลงในใบกิจกรรม (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ในประเด็น
ดงัต่อไปนี ้

(1) เปรียบเทียบก าลงัไฟที่ใชจ้รงิกบัที่ระบไุวบ้นฉลากของหลอดไฟแต่ละยี่หอ้ 
(2) สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง ก าลังไฟที่ใช้จริงกับที่ระบุไวบ้นฉลากของ

หลอดไฟแต่ละยี่หอ้ 
4.1.4 ครูให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ท างานของหลอดไฟทัง้ 4 ประเภท (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) ใน 2 ประเด็น ดงันี ้
(1) ก าลงัไฟที่ใชจ้รงิ (วตัต)์ 
(2) ความสว่างของหลอดไฟเมื่อเปิดใชง้าน 

4.1.5 ครูให้นักเรียนเริ่มท าการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
หลอดไฟ พรอ้มจดบันทึกขั้นตอนต่าง ๆ ลงในใบกิจกรรม (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) ในขณะที่
นักเรียนท าการทดลองให้ครูเดินดูแลว้คอยสังเกตการมีส่วนร่วมและความรบัผิดชอบในการท า
กิจกรรม รวมถึงใหค้ าแนะน านกัเรียนแต่ละกลุม่เมื่อมีขอ้สงสยั 
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4.1.6 เมื่อนกัเรียนแต่ละกลุ่มทดลองและบนัทึกผลการทดลองเรียบรอ้ยแลว้ ครู
ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอการขัน้ตอน/วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และ
สรุปผลการทดลองของกลุม่ที่หนา้ชัน้เรียน 

4.1.7 ครูใหน้กัเรียนทัง้ชัน้ร่วมกนัอภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
ในประเด็นดงัต่อไปนี ้

(1) ค่าก าลงัไฟที่ใช ้ระหว่างค่าที่ระบุอยู่บนกล่องบรรจุกบัค่าที่ไดจ้ากการวัด
เหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 

(2) หลอดที่กินไฟมากที่สดุ คือหลอดใด เพราะเหตใุด 
(3) หลอดที่กินไฟนอ้ยที่สดุ คือหลอดใด เพราะเหตใุด 
(4) หลอดที่ใหค้วามสว่างมากที่สดุ คือหลอดใด เพราะเหตใุด 
(5) หลอดที่ใหค้วามสว่างนอ้ยที่สดุ คือหลอดใด เพราะเหตใุด 

4.1.8 ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” ตอนที่  2 
“เปรียบเทียบคณุสมบติัของหลอดไฟแต่ละประเภท” ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม แลว้อธิบายขัน้ตอน/วิธี
ด าเนินกิจกรรมตามใบกิจกรรม 

4.1.9 ครูใหน้ักเรียนศึกษาลกัษณะส าคัญของหลอดไฟ 4 ประเภทไดแ้ก่ หลอด
ไส้ หลอดตะเกียบ หลอดฮาโลเจน และหลอดแอลอีดี จากวีดิทัศน์ https://www.youtube.com 
/watch?v=mfzcB2Uz15Q  หลงัจากนัน้ครูใหน้กัเรียนทัง้ชัน้ร่วมกนัอภิปราย “ลกัษณะส าคญัของ
หลอดไฟทัง้ 4 ประเภท” โดยประเด็นที่ใชใ้นการอภิปราย มีดงันี ้

(1) สีของแสงหลอดไฟ 
(2) วสัดทุี่ใชใ้นการผลิตหลอดไฟ 
(3) ความรอ้นของหลอดไฟ 
(4) การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (กินไฟมาก/นอ้ย) 
(5) อายกุารใชง้าน 
(6) ลกัษณะของการใชง้าน เช่น ในบา้น โรงงาน หรือรา้นอาหาร 
(7) ประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามความหมาะสม 

4.1.10 ครูแจกใบความรู ้เรื่อง “คู่มือการเลือกหลอดไฟ” ใหน้กัเรียนทกุคนศึกษา
ขอ้มลูเก่ียวกบัคณุสมบติัต่าง ๆ ของหลอดไฟ ควบคู่กบัการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก 
เช่น อินเทอรเ์น็ต พรอ้มเน้นย า้ใหน้ักเรียนสงัเกตขอ้ความและสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่อยู่บนหลอดไฟ
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และกล่องบรรจุหลอดไฟ แลว้ใหน้ักเรียนช่วยกันสรุปและเขียนขอ้สรุปลงในใบกิจกรรม (ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาที) 

4.1.11 ครูใหน้ักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันวิเคราะขอ้ดี ขอ้จ ากัดของหลอดไฟแต่ละ
ประเภท แลว้สรุปและบนัทกึลงในใบกิจกรรม (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 

4.1.12 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ข้อดี ข้อจ ากัดของหลอดไฟครบทุก
ประเภทแลว้ ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอขอ้ดีและขอ้จ ากดัของหลอดไฟแต่
ละประเภทที่หนา้ชัน้เรียน 

4.1.13 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปคุณสมบติั ขอ้ดี และขอ้จ ากดัของหลอดไฟแต่
ละประเภท ในประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 (1) วสัดทุี่ใชใ้นการผลิตหลอดไฟ 
 (2) ความรอ้นของหลอดไฟ 
 (3) สีของแสงหลอดไฟ 
 (4) การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 (5) อายกุารใชง้าน 
 (6) ลกัษณะของการใชง้าน 
 (7) ตวัอย่างขอ้ดี และขอ้จ ากดัของหลอดไฟแต่ละประเภท 
 

4.2 ขั้นสอน 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 80 นาท ีซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.2.1 ครูอธิบายแนวทางปฏิบติักิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนจะตอ้งช่วยกัน

แกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนดให ้เป็นกลุม่ ไดแ้ก่ 
(1) การลงมือปฏิบติัการแกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนด 
(2) การสรุปและอภิปรายกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้ง 

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
(3) การเขียนอธิบายกระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร ์(ผลเฉลย) ในใบกิจกรรม 
(4) การน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการสรา้งตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรห์น้าชั้นเรียน โดยเน้นย า้ว่า “ทุกคนในกลุ่มจะตอ้งเขา้ใจผลเฉลยของกลุ่มและ
สามารถอธิบายได”้ 
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(5) ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั (ถา้มี) 
4.2.2 ครูทบทวน “กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร”์ โดยการตั้งค าถามว่า “การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนส าคญัอะไรบา้ง” 

[นักเรียนควรตอบว่า การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริง  ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ  4 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นที่  1 ท าความ เข้าใจ ปัญหา  
ขั้นที่ 2 ค้นควา้ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร ์ขั้นที่ 3 ใช้คณิตศาสตร ์และขั้นที่ 4 
อธิบายค าตอบ] 

4.2.3 ครูสรุปอีกครัง้ เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจที่ตรงกนั  
4.2.4 ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน” ตอนที่ 3 “หลอดไฟ

ประเภทไหนที่ประหยดัค่าใชจ้่ายมากที่สดุ” ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม แลว้น าเสนอปัญหาในชีวิตจริง 
“หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” ตอนที่ 3 “หลอดไฟประเภทไหนที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด” 
ตลอดจนจูงใจให้นัก เรียนอยากแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ ก าหนดผ่ านการสร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตร ์ 

4.2.5 ครูด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาในชีวิตจรงิ ซึ่งเริ่มดว้ยขั้นท าความเข้าใจปัญหา โดยครูใหน้กัเรียนอ่านสถานการณข์อง
ปัญหาในชีวิตจรงิที่ก าหนดอีกครัง้ แลว้ตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

(1) สถานการณน์ี ้เป็นเรื่องเก่ียวกบัอะไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า การติดตัง้หลอดไฟภายในโฮมออฟฟิศ] 

(2) โฮมออฟฟิศมีลักษณะเป็นอย่างไร และต้องการติดตั้งหลอดไฟที่มี
คณุสมบติัอย่างไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า โฮมออฟฟิศมีจ านวนหอ้งทัง้หมด 5 หอ้ง แต่ละหอ้ง
ตอ้งใชห้ลอดไฟชนิดขัว้เกลียวชนิด E27 ปรมิาณแสงภายในหอ้งอยู่ที่ 8,600 ลเูมน และการใชง้าน
โดยเฉลี่ยคือ หอ้งละ 8 ชั่วโมง] 

(3) รา้ยขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเสนอรายละเอียดของหลอดไฟแต่ละประเภทใน
ดา้นใดบา้ง 

[นกัเรียนควรตอบว่า ราคา ก าลงัไฟ ไสเ้กลียว ปริมาณแสง และอายุการ
ใชง้าน] 
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(4) สิ่งที่สถานการณน์ี ้ตอ้งการหาคืออะไร 
[นกัเรียนควรตอบว่า หลอดไฟชนิดใดที่จะช่วยประหยดัค่าหลอดไฟและ

ค่าไฟฟ้าต่อปีมากที่สดุ] 
(5) “ความประหยดั” ในสถานการณน์ี ้ตอ้งพิจารณาจากสิ่งใด 

[นักเรียนควรตอบว่า ค่าใชจ้่ายรวมที่เกิดจากการติดตั้งและการใชง้าน
หลอดไฟ ซึ่งไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการซือ้หลอดไฟมาติดตัง้ และค่าไฟที่เกิดจากการเปิดใชง้าน
หลอดไฟ] 

(6) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดให ้มีอะไรบา้ง 
[นกัเรียนควรตอบว่า ลกัษณะของโฮมออฟฟิศ คณุสมบติัของหลอดไฟที่

ตอ้งการติดตัง้ รายละเอียดของหลอดไฟแต่ละประเภท] 
4.2.6 เมื่อนักเรียนเข้าใจสถานการณ์ที่ก าหนดแล้ว ครูน านักเรียนเข้าสู่ขั้น

ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า 
“ขอ้มูลหรือเงื่อนไข” ที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมมีหรือไม่ และมีอะไรบา้ง (ถ้ามี) แลว้ตัง้ค าถามเพื่อให้
นกัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น เช่น 

(1) ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่สถานการณ์ก าหนดให้เพียงพอต่อการหาค าตอบ
หรือไม่ 

[นกัเรียนควรตอบว่า ยงัไม่เพียงพอ] 
(2) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่นกัเรียนตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมคืออะไร 

[นักเรียนควรตอบว่า ความหมายของปริมาณแสง ความหมายของ
ก าลงัไฟฟ้า (วตัต)์ ] 

4.2.7 เมื่อนกัเรียนทราบว่ามีขอ้มูลหรือเงื่อนไขใดที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมแลว้  ครู
ใหน้กัเรียนศกึษาขอ้มลูจากใบกิจกรรมตอนที่ 1 และตอนที่ 2 (ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที) จากนัน้ครู
ตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

(1) จากขอ้มูลในใบกิจกรรมตอนที่ 1 และ 2 “ปริมาณแสง” มีความหมายว่า
อย่างไร  

[นักเรียนควรตอบว่า ปริมาณแสงเป็นปริมาณที่จะบอกว่าหลอดไฟให้
ความสว่างมากนอ้ยเพียงใด มีหน่วยเป็นลเูมน (lumen)] 
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(2) จากขอ้มูลในใบกิจกรรมตอนที่ 1 และ 2 “ก าลงัไฟฟ้า” มีความหมายว่า
อย่างไร 

[นกัเรียนควรตอบว่า ก าลงัไฟฟ้าเป็นค่าที่บอกว่าหลอดไฟตอ้งใชก้ าลงัไฟ
เท่าใดในการท างาน มีหน่วยเป็น “วตัต”์ (w)] 

(3) นกัเรียนมีล าดบั/ขัน้ตอนการแกปั้ญหาอย่างไร  
[นักเรียนควรตอบว่า ขั้นตอนที่  1 ค านวณหาค่าใช้จ่ายจากการซื ้อ

หลอดไฟ ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหาค่าไฟที่เกิดจากการใชง้านหลอดไฟแต่ละประเภท ขัน้ตอนที่ 3 
ค านวณหาค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด และขั้นตอนที่  4 พิจารณาเลือกหลอดไฟที่คุ้มค่า/ประหยัด
ค่าใชจ้่ายมากที่สดุ] 

(4) นักเรียนมีแนวทางในการค านวณค่าใช้จ่ายจากการซื ้อหลอดไฟใน
ระยะเวลา 1 ปี อย่างไร 

[นักเรียนควรตอบว่า น าค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการซือ้หลอดไฟครัง้แรกไป
รวมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซือ้หลอดไฟครัง้ถัดไป (กรณีหลอดไฟหมดอายุการใชง้านก่อน
ระยะเวลา 1 ปี)] 

(5) นักเรียนมีแนวทางในการค านวณหาค่าไฟจากหลอดไฟแต่ละประเภท
อย่างไร 

[นักเรียนควรตอบว่า เริ่มจากค านวณหาค่าไฟต่อเดือนของหลอดไฟแต่
ละประเภท แลว้ค านวณหาค่าไฟในระยะเวลา 12 เดือน (ต่อปี) ของหลอดไฟแต่ละประเภท] 

(6) ค่าใชจ้่ายรวมหรือค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการใชง้านหลอดไฟ ประกอบไป
ดว้ย ค่าใชจ้่ายอะไรบา้ง 

[นกัเรียนควรตอบว่า ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการซือ้หลอดไฟรวมกบัค่าไฟใน
ระยะเวลา 1 ปี] 

(7) นกัเรียนมีหลกัในการพิจารณาเลือกหลอดไฟอย่างไร 
[นักเรียนควรตอบว่า ควรเลือกหลอดไฟที่มีค่าใชจ้่ายรวมน้อยที่สุดใน

ระยะเวลา 1 ปี] 
4.2.8 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัค านวณหาค่าใชจ้่ายจากการซือ้หลอดไฟ

และค่าไฟต่อเดือนของหลอดไฟแต่ละประเภท (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) ขณะที่นกัเรียนทุกกลุ่ม
ก าลังค านวณหาค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟและค่าไฟต่อเดือน ให้ครูเดินดูการท างานของ
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นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วคอยสังเกตการมีส่วนร่วมและความรบัผิดชอบของนักเรียนแต่ละคน 
รวมถึงใหค้ าแนะน าเมื่อนกัเรียนมีขอ้สงสยั 

4.2.9 เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มค านวณหาค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการซือ้หลอดไฟ และ
ค่าไฟต่อเดือนของหลอดไฟแต่ละประเภทเสร็จแลว้ ครูตั้งค าถามเพื่อใหน้ักเรียนตอบและแสดง
ความคิดเห็น ดงันี ้

(1) หลอดไฟชนิดใด ที่หมดอายกุารใชง้านก่อนระยะเวลา 1 ปี 
[นกัเรียนควรตอบว่า หลอดไส]้ 

(2) หลอดไฟชนิดใด ที่มีค่าใชจ้่ายรวมจากการซือ้หลอดไฟในระยะเวลา 1 ปี 
มากที่สดุและนอ้ยที่สดุตามล าดบั 

[นกัเรียนควรตอบว่า หลอดที่ค่าใชจ้่ายรวมมากที่สุด คือ หลอดตะเกียบ 
และหลอดที่ค่าใชจ้่ายรวมนอ้ยที่สดุ คือ หลอดไส]้ 

(3) หลอดไฟชนิดใด มีค่าไฟต่อเดือนสงูที่สดุ และต ่าที่สดุ ตามล าดบั 
[นักเรียนควรตอบว่า หลอดฮาโลเจนมีค่าไฟต่อเดือนสูงสุด และหลอด

ตะเกียบมีค่าไฟต ่าสดุ] 
(4) การแกปั้ญหานี ้ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่องใด 

[นกัเรียนควรตอบว่า การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว] 
4.2.10 ถา้มีนกัเรียนคนใดหรือกลุม่ใดสงสยัหรือไม่เขา้ใจ “การแกส้มการเชิงเสน้

ตัวแปรเดียว” ให้ครูทบทวนความรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่อง “การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”  
ดงัรายละเอียดในสาระการเรียนรู ้หวัขอ้ 2.1 

4.2.11 เมื่อนกัเรียนเขา้ใจวิธีการค านวณหาค่าใชจ้่ายจากการซือ้หลอดไฟ และ
ค่าไฟต่อเดือนของหลอดไฟแต่ละประเภทแลว้ ครูใหน้ักเรียนทุกคนพยายามคน้หาความสมัพันธ์
หรือความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ตอ้งการหากบัขอ้มลูหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ โดยใชค้วามรูท้าง
คณิตศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง ประกอบกบัประสบการณใ์นการแกปั้ญหาของตนเอง โดยไม่มีการปรกึษา
กนั (ใชเ้วลาประมาณ 1-2 นาที) 

4.2.12 เมื่อครูสงัเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่เริ่มคิดไดแ้ลว้ ใหน้ักเรียนน าแนวคิด
ของตนมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม จนกระทั่งสามารถค้นหาความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งที่ต้องการหากับขอ้มูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ได ้หลงัจากนั้นใหน้ักเรียนท าการ
ปรบัเปลี่ยน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไข” ของสถานการณ์ใหอ้ยู่ในรูปของตัวตัวแปร  หรือสญัลกัษณ์ทาง
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คณิตศาสตร์ และ  “สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเงื่อนไขของ
สถานการณ ์และสามารถน าไปใชใ้นการคน้หาค าตอบได ้

4.2.13 ถา้มีนักเรียนกลุ่มใดมีขอ้สงสยัหรือไม่สามารถปรบัเปลี่ยน “ขอ้มูลหรือ
เงื่อนไข” ของสถานการณใ์หอ้ยู่ในรูปตัวแปร หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์และ “สรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร”์ ได ้ครูอาจช่วยนักเรียนโดยการตัง้ค าถามใหน้ักเรียนตอบ ซึ่งประ เด็นค าถามมี
ดงันี ้

(1) ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณน์ี ้มีอะไรบา้ง 
[นกัเรียนควรตอบว่า ลกัษณะของโฮมออฟฟิศ คณุสมบติัของหลอดไฟที่

ตอ้งการติดตัง้ รายละเอียดของหลอดไฟแต่ละประเภท] 
(2) “ความประหยดั” ในสถานการณน์ี ้ตอ้งพิจารณาจากสิ่งใด 

[นักเรียนควรตอบว่า ค่าใชจ้่ายรวมที่เกิดจากการติดตั้งและการใชง้าน
หลอดไฟ ซึ่งไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการซือ้หลอดไฟมาติดตัง้ และค่าไฟที่เกิดจากการเปิดใชง้าน
หลอดไฟ] 

(3) การค านวณหาจ านวนหลอดไฟที่ตอ้งใชใ้นการติดตัง้ทัง้หมด ตอ้งอาศัย
ขอ้มลูหรือเงื่อนไขใดบา้ง 

[นักเรียนควรตอบว่า ปริมาณแสง จ านวนหอ้งที่ตอ้งท าการติดตัง้ ราคา
หลอดไฟ และอายกุารใชง้านของหลอดไฟแต่ละประเภท] 

(4) การค านวณค่าไฟ ตอ้งอาศยัขอ้มลูหรือเงื่อนไขใดบา้ง 
[นักเรียนควรตอบว่า ก าลังไฟ จ านวนชั่วโมงการใชง้านโดยเฉลี่ยต่อวัน 

และอตัราการคิดค่าไฟของการไฟฟ้า] 
(5) จากความสมัพันธ์ระหว่างค่าหลอดไฟและค่าไฟ นักเรียนคิดว่าควรปรบั

ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์างคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างไรบา้ง 
[นกัเรียนควรตอบว่า ควรปรบั 

ค่าใชจ้่ายรวมในระยะเวลา t เดือน ของหลอดประเภท/ย่ีหอ้ i  ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (Pi) 

จ านวนของหลอดไฟที่ใชท้ัง้หมด ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (n) 

จ านวนครัง้ที่ท าการติดตัง้หลอดไฟ (ครัง้) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (m) 

ระยะเวลาที่เปิดใชง้านต่อวนั (ชั่วโมง) ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (h) 

ค่าไฟต่อยนูิตต่อเดือน ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (u) 

ระยะเวลารวมทัง้หมด (เดือน)ใหอ้ยู่ในรูปของตวัไม่ทราบค่า (t) เป็นตน้] 
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4.2.14 ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก าลังปรบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริงให้เป็น
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ใหค้รูเดินดูการท างานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วคอยสงัเกตการมีส่วน
รว่มและความรบัผิดชอบในการแกปั้ญหาของนกัเรียนแต่ละคน 

4.2.15 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มไดป้รบัเปลี่ยนปัญหาในชีวิตจริงให้เป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์จนสามารถสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ดแ้ลว้ ครูใหน้กัเรียนแสดงวิธีการคน้หา
ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ย่างละเอียด โดยใชต้ัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได้นั้น 
รวมทัง้สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ได ้ซึ่งเป็นขั้นใช้คณิตศาสตร ์จากนัน้เขียนลงใน
ใบกิจกรรมของกลุม่ 

4.2.16 เมื่อนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดค้ าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรแ์ลว้ ครูให้
นักเรียนทบทวนถึงสิ่งที่สถานการณ์นีต้อ้งการหาค าตอบ แลว้เปรียบเทียบหรือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได้ กับข้อมูลหรือ
เงื่อนไขของสถานการณก์่อน โดยการตัง้ค าถามแลว้ใหน้กักเรียนตอบ ซึ่งประเด็นค าถามมีดงันี  ้

(1) ถา้เปลี่ยน “จ านวนหลอดไฟ” โดยขอ้มูลและเงื่อนไขอ่ืนของสถานการณ์
ยังคงเหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช้ “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งได้มาค านวณหา
ค่าใชจ้่ายรวมไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นักเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้ง
ขึน้มาได ้เพียงเปลี่ยนค่าของจ านวนหลอดไฟ (n)] 

(2) ถา้เปลี่ยน “จ านวนครัง้ที่ท าการติดตัง้หลอดไฟ” โดยขอ้มลูและเงื่อนไขอ่ืน
ของสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดม้า
ค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นักเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้ง
ขึน้มาได ้เพียงเปลี่ยนค่าของจ านวนครัง้ที่ท าการติดตัง้หลอดไฟ (n)] 

(3) ถา้เปลี่ยน “ระยะเวลาที่เปิดใชง้านต่อวนั” โดยขอ้มูลและเงื่อนไขอ่ืนของ
สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช้ “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งได้มา
ค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นักเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้ง
ขึน้มาได ้เพียงเปลี่ยนค่าของระยะเวลาที่เปิดใชง้านต่อวนั (m)] 
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(4) ถ้าเปลี่ยน “ค่าไฟต่อยูนิตต่อเดือน” โดยข้อมูลและเงื่อนไขอ่ืนของ
สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช้ “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งได้มา
ค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นักเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้ง
ขึน้มาได ้เพียงเปลี่ยนค่าของค่าไฟต่อยนูิตต่อเดือน (u)] 

(5) ถ้าเปลี่ยน “ระยะเวลารวมทั้งหมด” โดยข้อมูลและเงื่อนไขอ่ืนของ
สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิน นักเรียนยังสามารถใช้ “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งได้มา
ค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมไดห้รือไม่ และอย่างไร จงอธิบาย 

[นักเรียนควรตอบว่า สามารถใช ้“ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ เดิมที่สรา้ง
ขึน้มาได ้เพียงเปลี่ยนค่าของระยะเวลารวมทัง้หมด (t)] 

4.2.17 เมื่อเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ใชใ้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์กับขอ้มูลหรือเงื่อนไข
ของสถานการณ์ เรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนแปลความหมาย “ค าตอบของปัญหาทาง
คณิตศาสตร”์ ให้เป็น “ค าตอบของปัญหาในชีวิตจริง” ซึ่งเป็นขั้นอธิบายค าตอบ แล้วเขียน
ค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิลงใบกิจกรรม 

4.2.18 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ค าตอบของปัญหาในชีวิตจริงแล้ว ครูให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาน าเสนอ “กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร”์ ของกลุ่มที่หนา้ชัน้เรียน หรือครูอาจใชว้ิธีการสุ่มเลือกนักเรียนบางกลุ่มที่มีการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิที่แตกต่างกนั (ถา้มี) 

4.2.19 ครูใหน้กัเรียนทัง้ชัน้ร่วมกันอภิปราย “กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ของแต่ละกลุม่ โดยประเด็นที่ใชใ้นการอภิปรายมีดงันี ้

(1) ขัน้ตอนใดมีความยุ่งยากซบัซอ้นที่สดุ ในการแกปั้ญหา เพราะเหตใุด 
(2) มีการน าตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์ดบา้งมาใชใ้นการแกปั้ญหา 
(3) กลุ่มใดที่มีการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้มีประสิทธิภาพที่สุด  

เพราะเหตใุด 
(4) ถ้าเปลี่ยน “ข้อมูลหรือเงื่อนไข” บางอย่างแล้ว จะส่งผลต่อ “ตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดห้รือไม่ อย่างไร 
(5) การน าเสนอของกลุ่มใดที่มี “การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร”์ ไดดี้หรือชดัเจนที่สดุ เพราะเหตใุด 



 339 
 

4.3 ขั้นสรุป 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 10 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.3.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป “กระบวนการแก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยการ

สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ โดยประเด็นที่ใชใ้นการสรุปมีดงันี ้
(1) สิ่งที่สถานการณน์ีต้อ้งการหา คืออะไร 
(2) ขอ้มลูและเงื่อนไขที่ส  าคญัของสถานการณน์ีม้ีอะไรบา้ง 
(3) แนวคิดหรือความรูท้างคณิตศาสตรท์ี่น ามาใชแ้กปั้ญหาในสถานการณน์ี ้

มีอะไรบา้ง 
(4) ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ 

มีรูปแบบใดบา้ง 
(5) ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรใ์ดมีประสิทธิภาพที่สดุ เพราะเหตใุด 
(6) ถ้าเปลี่ยน “ข้อมูลหรือเงื่อนไข” ของสถานการณ์ปัญหาบางอย่างแล้ว  

“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ที่สรา้งไดจ้ะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร 
(7) เราสามารถใช ้“การสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ในการคน้หาค าตอบ

ของปัญหาในชีวิตจรงิก าหนดไดห้รือไม่ เพราะเหตใุด เป็นตน้ 
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5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้มีดงันี ้
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีต่อ้งการ
วัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร:์ 

1. น าความรูเ้ก่ียวกับ “การแกส้มการ

เชิงเสน้ตวัแปรเดียว” ไปใชใ้นการ

ค านวณหาค่าใชจ้่ายรวมในระยะเวลา 

t เดือน ของหลอดไฟแต่ละยี่หอ้ได ้

 

วิธีวัดผล: 

พิจารณาความถกูตอ้งของค าตอบใน

ใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใช้

พลงังาน” ตอนท่ี 3 (ขอ้ 5,  ขอ้ 8) 

เคร่ืองมือวัดผล: 

ใบกิจกรรม เรื่อง “หลอดไฟกบัการใช้

พลงังาน” ตอนท่ี 3 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

• แสดงวิธีการค านวณไดถ้กูตอ้ง 
และครบถว้นทุกวิธี ได ้2 
คะแนน  

• แสดงวิธีการค านวณไดถ้กูตอ้ง
บางส่วน หรือแสดงวิธีการ
ค านวณไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบทกุ
วิธี ได ้1 คะแนน  

• แสดงวิธีการค านวณไม่ถกูตอ้ง 
หรือไม่แสดง ได ้0 คะแนน  

เกณฑก์ารประเมินผล: 

ถา้นักเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 1 

คะแนน ถือว่าผ่าน 

ด้านทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร/์สมรรถนะทาง

คณิตศาสตร:์ 

1. ไดล้งมือแกปั้ญหาในชีวิตจริงท่ี

ก าหนด (กิจกรรม หลอดไฟกับการใช้

พลงังาน” ตอนท่ี 3) ผ่านกระบวนการ

แกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวั

แบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นกลุ่ม 

วิธีวัดผล: 

พิจารณาความถกูตอ้งของค าตอบใน

ใบกิจกรรม เรื่อง หลอดไฟกบัการใช้

พลงังาน” ตอนท่ี 3 

เคร่ืองมือวัดผล: 

ใบกิจกรรม เรื่อง หลอดไฟกบัการใช้

พลงังาน” ตอนท่ี 3 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริก

แบบวิเคราะหซ์ึ่งมีคะแนนเต็ม          

20 คะแนน ดงัตารางแนบ 

เกณฑก์ารประเมินผล: 

ถา้นักเรียนไดค้ะแนนมากกว่า         

12 คะแนน ถือว่าผ่าน 

2. ไดส้ื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์

และน าเสนอ “กระบวนการแกปั้ญหา

ในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร”์ ของกลุ่ม หนา้ชัน้เรียน

ได ้

วิธีวัดผล: 

พิจารณาความถกูตอ้งและชดัเจนของ

การอธิบายและน าเสนอกระบวนการ

แกปั้ญหาในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวั

แบบเชิงคณิตศาสตร ์

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

• ถา้นักเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิต
จริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์ไดถ้กูตอ้งและ
ชดัเจน จะได ้3 คะแนน 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีต่อ้งการ

วัดและประเมินผล 
การวัดผล การประเมินผล 

 เคร่ืองมือวัดผล: 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการสรา้งตวั

แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน

ชีวิตจริง 

• ถา้นักเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิต
จริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์พอสื่อใหเ้ขา้ใจได ้
จะได ้2 คะแนน 

• ถา้นักเรียนอธิบายและน าเสนอ
กระบวนการแกปั้ญหาในชีวิต
จริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง
คณิตศาสตร ์พอสื่อเขา้ใจได้
เพียงบางส่วน จะได ้1 คะแนน 

• ถา้นักเรียนไม่อธิบายและ
น าเสนอกระบวนการแกปั้ญหา
ในชีวิตจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร ์เลย จะได ้0 
คะแนน 

เกณฑก์ารประเมินผล: 

ถา้นกัเรียนไดค้ะแนนมากกวา่        

1 คะแนน ถือวา่ผ่าน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค:์ 

1. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบใน

การแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม 

2. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบใน

การอภิปรายของกลุ่ม 

3. มีส่วนรว่มและความรบัผิดชอบใน

การอภิปรายหนา้ชัน้เรียน 

วิธีวัดผล: 

พิจารณาพฤติกรรมหรือการแสดงออก

ของนกัเรียน ขณะตอบค าถามหรือ

ท างานท่ีมอบหมายโดยมีครูเป็นผู้

สงัเกตแลว้บนัทึกในแบบสงัเกต

พฤติกรรมการสรา้งตวัแบบเชิง

คณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง  

เคร่ืองมือวัดผล: 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการสรา้งตวั

แบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน

ชีวิตจริง 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

ในแต่ละขอ้ของแบบสงัเกตพฤติกรรม 

• ถา้นักเรียนแสดงออกใหเ้ห็น
อย่างเด่นชัด จะได ้2 คะแนน 

• ถา้นักเรียนแสดงออกใหเ้ห็ฯ
เพียงเล็กนอ้ย จะได ้1 คะแนน 

• ถา้นักเรียนไม่แสดงออกเลย
ตอบไม่ถกูตอ้งจะได ้0 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมินผล: 

ถา้นักเรียนไดค้ะแนนมากกว่า 2

คะแนน ถือว่าผ่าน 
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6. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

6.1 ด้านนักเรียน 

 (ระบ ุความรู/้ทกัษะและกระบวนการ/คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนที่พบ) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 6.2 ด้านผู้สอน 

 (ระบ ุปัญหาหรือผลการจดัการเรียนรู/้ขอ้เสนอแนะส าหรบัการจดัการเรียนรูค้รัง้ต่อไป) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 6.3 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ใบกิจกรรม เร่ือง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” 
ช่วงที ่3 (โครงสรา้งที่ 2) ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ตอนที ่1  การทดสอบก าลงัไฟ (วตัต)์ ของหลอดไฟแต่ละประเภท 
โรงเรียน........................................................กลุ่มที.่.............ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ ากจิกรรม........... 
ชื่อ-สกุล 1. ………………………………………………3………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………4………………………………………………………... 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ :  เพื่อใหน้กัเรียน 

 1. ทดสอบก าลงัไฟ (วตัต)์ ของหลอดแต่ละประเภท 

 2. เปรียบเทียบก าลงัไฟ (วตัต)์ ที่ใชจ้รงิกบัที่ระบไุวบ้นฉลาก ของหลอดไฟแต่ละประเภท 

ส่ืออุปกรณก์ารเรียนรู้ :   

ใหน้กัเรียนตรวจสอบสื่ออปุกรณก์ารเรียนรูต้ามรายการต่อไปนี ้ พรอ้มกบัท าเครื่องหมาย  

✓  ลงในช่องตรวจสอบหลงัรายการท่ีไดร้บัแลว้จนครบ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนต่อกลุ่ม ตรวจสอบ 

1 หลอดไฟพรอ้มกล่องบรรจ ุ(ขัว้เกลียวชนิด E27)  4 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

1.1 หลอดไส ้

 

 

1 หลอด 

 

1.2 หลอดตะเกียบ 1 หลอด  

1.3 หลอดฮาโลเจน 1 หลอด  

1.4 หลอดแอลอีดี  1 หลอด  

2 ขัว้หลอดไฟ (ขัว้เกลียวชนิด E27) แบบมีสาย 4 สาย  

3 เครื่องวดัการกินไฟ (Watt Meter) 1 เครื่อง  

4 เครื่องวดัความสวา่ง (Lux Meter) 1 เครื่อง  
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วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ : ใหน้กัเรียนปฏิบติัตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. รบัสื่ออปุกรณ ์ดงัรายการขา้งตน้ กลุม่ละ 1 ชดุ 
2. ศึกษาขั้นตอนการทดสอบหลอดไฟแอลอีดี 3 ยี่ห้อ ได้แก่  Lekise, Nagas และ 

Panasonic จากวีดิศน์ https://www.youtube.com/watch?v=RQfPcz6Cw34 พร้อมจดบันทึก
ก าลงัไฟ (วตัต)์ ที่ใชจ้รงิกบัที่ระบไุวบ้นฉลากของหลอดไฟแต่ละยี่หอ้ ในประเด็นดงัต่อไปนี ้  

2.1 เปรียบเทียบก าลงัไฟ (วตัต)์ ที่ใชจ้รงิกบัที่ระบุไวบ้นฉลากของหลอดไฟแต่ละยี่หอ้   
(หาผลต่าง) พรอ้มจดบนัทกึลงในใบกิจกรรม 1 ขอ้ 1 

2.2 สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง ก าลังไฟ (วัตต์) ที่ใช้จริงกับที่ระบุไวบ้นฉลากของ
หลอดไฟแต่ละยี่หอ้ พรอ้มเขียนขอ้สรุปลงในใบกิจกรรม 1 ขอ้ 2 

3. ออกแบบการทดลอง เพื่อทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของหลอดไฟ
ทัง้ 4 ประเภท ใน 2 ประเด็น คือ (1) ก าลงัไฟที่ใชจ้ริง (วัตต)์ (2) ความสว่างของหลอดไฟเมื่อเปิด
ใชง้าน พรอ้มจดบนัทกึขัน้ตอนต่าง ๆ ลงในใบกิจกรรม 1 ขอ้ 3 

4. น าเสนอและร่วมกนัอภิปรายแนวคิดและวิธีการออกแบบการทดลอง ตลอดจนผลการ
ทดลองที่ได ้

 
ผลการศึกษาขั้นตอนการทดสอบหลอดไฟ:  

 1. ตารางบันทึกการทดสอบก าลังไฟ (วัตต)์ ที่ใช้จริงกับที่ระบุไว้บนฉลากของ

หลอดไฟแอลอีดี 3 ย่ีห้อ 

ย่ีห้อหลอดไฟ 
ก าลังไฟ (วัตต)์ 
ทีร่ะบุไว้บนฉลาก 

ก าลังไฟ (วัตต)์ 
ทีว่ดัจากเคร่ือง 

วัตตม์ิเตอร ์

ระยะเวลาที่

ทดสอบ 

(นาท)ี 

ผลต่างของ 

ก าลังไฟ (วัตต)์ 

Lekise     

Nagas     

Panasonic     
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 2. สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง ก าลังไฟ (วัตต)์ ที่ใช้จริงกับที่ระบุไว้บนฉลากของ

หลอดไฟแต่ละย่ีห้อ 

2.1 หลอดไฟทัง้ 3 ยี่หอ้ มีก าลงัไฟ (วตัต)์ ที่ใชจ้ริงกบัที่ระบุไวบ้นฉลากของหลอดไฟ
เท่ากนัหรือไม่ หรือแตกต่างกนัอย่างไร 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.2 ให้นักเรียนสรุปผลต่างของก าลังไฟ (วัตต์) ที่ใช้จริงกับที่ระบุไว้บนฉลากของ
หลอดไฟแต่ละยี่หอ้ ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

การออกแบบการทดลอง: 

ใหน้ักเรียนออกแบบการทดลอง เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน
ของหลอดไฟทัง้ 4 ประเภท ใน 2 ประเด็น คือ  (1) ก าลงัไฟที่ใชจ้รงิ (วตัต)์ และ (2) ความสว่างของ
หลอดไฟเมื่อเปิดใชง้าน  โดยด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. นกัเรียนมีขัน้ตอน/วิธีการทดลองอย่างไร 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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2. ผลการทดลอง 
ใหน้กัเรียนบนัทกึผลการทดลองลงในตารางต่อไปนี ้

ชนิดของหลอดไฟ 
ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช้ (Watt) ความสวา่ง 

ทีว่ดัได ้(Lux) ค่าจากกล่องบรรจุ ค่าทีไ่ด้จากการวดั ผลต่างของก าลงัไฟ 

1.  หลอดไส ้     

2.  หลอดตะเกียบ     

3.  หลอดฮาโลเจน     

4.  หลอดแอลอีดี     

 

3. สรุปผลการทดลอง 
ใหน้กัเรียนสรุปผลการทดลองตามประเด็นต่อไปนี ้

(1) ค่าก าลงัไฟที่ใช ้(watt) ระหว่างค่าที่ระบุอยู่บนกล่องบรรจุกบัค่าที่ไดจ้าก
การวดัเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(2) หลอดที่กินไฟมากที่สดุคือหลอดใด เพราะเหตใุด___________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(3) หลอดที่กินไฟนอ้ยที่สดุคือหลอดใด เพราะเหตใุด___________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(4) หลอดที่ใหค้วามสว่างมากท่ีสดุคือหลอดใด เพราะเหตใุด_____________ 
_______________________________________________________________________________ 

(5) หลอดที่ใหค้วามสว่างนอ้ยที่สดุคือหลอดใด เพราะเหตใุด_____________ 
_______________________________________________________________________________ 
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ตัวอย่างการเขียนใบกิจกรรม เร่ือง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” (ตอนที ่1) 
 
ผลการศึกษาขั้นตอนการทดสอบหลอดไฟ:  
 1. ตารางบันทึกการทดสอบก าลังไฟ (วัตต)์ ที่ใช้จริงกับที่ระบุไว้บนฉลากของ
หลอดไฟแอลอีดี 3 ย่ีห้อ 

ตวัอย่างการบนัทึกผล 

ย่ีห้อหลอดไฟ 
ก าลังไฟ (วัตต)์ 
ทีร่ะบุไว้บนฉลาก 

ก าลังไฟ (วัตต)์ 
ทีว่ดัจากเคร่ืองวัตต์

มิเตอร ์

ระยะเวลาที่
ทดสอบ 
(นาท)ี 

ผลต่างของ 
ก าลังไฟ (วัตต)์ 

Lekise 7 8.2 1 1.2 
Nagas 7 7.9 1 0.9 
Panasonic 6.5 7.3 1 0.8 
 

 2. สรุปความสัมพันธร์ะหว่าง ก าลังไฟ (วัตต)์ ทีใ่ช้จริงกับทีร่ะบุไว้บนฉลากของ
หลอดไฟแต่ละย่ีห้อ 

  2.1 หลอดไฟทั้ง 3 ยี่ห้อ มีก าลังไฟ (วัตต์) ที่ใช้จริงกับที่ระบุไว้บนฉลากของ

หลอดไฟเท่ากนัหรือไม่ หรือแตกต่างกนัอย่างไร 

ตวัอย่างการเขียนตอบ   

  หลอดไฟทัง้ 3 ยีห่อ้ มีก าลงัไฟ (วตัต)์ ทีใ่ชจ้ริงกบัทีร่ะบไุวบ้นฉลากของหลอดไฟ

ไม่เท่ากนั กล่าวคือ การใชง้านจริงจะมีก าลงัไฟ (วตัต)์ ทีสู่งกว่าทีร่ะบไุวบ้นฉลาก 

  2.2 ใหน้ักเรียนสรุปผลต่างของก าลงัไฟ (วัตต)์ ที่ใชจ้ริงกับที่ระบุไวบ้นฉลากของ

หลอดไฟแต่ละยี่หอ้ ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย 

ตวัอย่างการเขียนตอบ  ยีห่อ้ทีม่ีผลต่างจากมากไปนอ้ยตามล าดบั คือ (1) Lekise (2) Nagas         

(3) Panasonis 
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การออกแบบการทดลอง: 

 ใหน้กัเรียนออกแบบการทดลอง เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของ

หลอดไฟทั้ง 4 ประเภท ใน 2 ประเด็น คือ (1) ก าลังไฟที่ใช้จริง (วัตต์) และ (2) ความสว่างของ

หลอดไฟเมื่อเปิดใชง้าน  โดยด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

  1. นกัเรียนมีขัน้ตอน/วิธีการทดลองอย่างไร 

ตวัอย่างการเขียนตอบ 

   1. น าหลอดไส ้ยีห่อ้ A ต่อเขา้กบัขัว้หลอดไฟ (ขัว้เกลยีวชนดิ E27) 

   2. น าสายจากขัว้หลอดไฟเสยีบผา่นเครือ่งวดัการกินไฟ (Wattmeter)  

   3. น าเครื่องวดัการกินเสียบเขา้กับปลั๊ก แลว้กดเปิดไฟ ทิ้งไวป้ระมาณ    

1 นาท ี(เวลาจะแสดงอยู่บนเครือ่งวดัการกินไฟ) 

   4. อ่านค่าก าลงัไฟ (วตัต)์ บนเครือ่งวดัก าลงัไฟแลว้จดบนัทกึ 

   5. วดัความสว่างโดยใชเ้ครือ่งวดัความสว่าง จากนัน้จดบนัทกึ 

   6. ทดสอบหลอดทีเ่หลอืในท าลกัษณะเดยีวกบัขัน้ตอนที ่1 – 5 จนครบ 

  2. ผลการทดลอง 

(ผลการทดลองขึน้อยู่กบัยีห่อ้ของหลอดไฟแต่ละชนิดทีน่ ามาใชใ้นการทดลอง) 

  3. สรุปผลการทดลอง 

(สรุปผลการทดลองขึน้อยู่กบัยีห่อ้ของหลอดไฟแต่ละชนิดทีน่ ามาใชใ้นการทดลอง) 
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ใบกิจกรรม เร่ือง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” 
ช่วงที ่3 (โครงสรา้งที่ 2) ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ตอนที ่2  เปรียบเทียบคณุสมบติัของหลอดไฟแต่ละประเภท 
โรงเรียน........................................................กลุ่มที.่.............ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ ากจิกรรม........... 
ชื่อ-สกุล 1. ………………………………………………3………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………4………………………………………………………... 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้: เพื่อใหน้กัเรียน 

 1. เปรียบเทียบคณุสมบติัของหลอดไฟแต่ละประเภท 

 2. อธิบายขอ้ดีและขอ้จ ากดัของหลอดไฟแต่ละประเภท 

ส่ืออุปกรณก์ารเรียนรู้: 

 ใบความรู ้เรื่อง “คู่มือการเลือกหลอดไฟ” 

วิธีด าเนินกิจกรรม: 

 1. ศึกษาลักษณะส าคัญของหลอดไฟ 4 ประเภท ไดแ้ก่ หลอดไส ้หลอดตะเกียบ หลอด

ฮาโลเจน และหลอดแอลอีดี จากวีดิทศัน ์https://www.youtube.com/watch?v= mfzcB2Uz15Q 

และร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับลักษณะส าคัญของหลอดไฟทั้ง 4 ประเภท อาทิเช่น สีของแสง

หลอดไฟ วสัดทุี่ใชใ้นการผลิตหลอดไฟ ความรอ้นของหลอดไฟ  การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (กินไฟมาก/

นอ้ย) อายกุารใชง้านลกัษณะของการใชง้าน เช่น ในบา้น โรงงาน หรือรา้นอาหาร และอ่ืนๆ  

 2. ศกึษาใบความรูท้ี่ 1 ประกอบกบัการสงัเกตขอ้ความและสญัลกัษณต่์างๆ ที่อยู่บนกลอ่ง

บรรจุหลอดไฟรวมถึงบนหลอดไฟทั้ง 4 ประเภท ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี ้จะเป็นข้อมูลที่ อธิบาย

เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ ของหลอดไฟ เช่น ก าลังไฟที่ใช ้อุณหภูมิสีของแสง ปริมาณแสง ระบบ

ไฟฟ้า ฯลฯ จากนัน้รว่มกนัสรุปและเขียนขอ้สรุปลงในใบกิจกรรม 2 ขอ้ 1 

 3. สรุปขอ้ดีและขอ้จ ากัดของหลอดไฟแต่ละประเภท พรอ้มจดบันทึกลงในใบกิจกรรม 2 

ขอ้ 2 
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คุณสมบัติของหลอดไฟแต่ละประเภท: 

1. ตารางเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของหลอดไฟทั้ง 4 ประเภท 

 

คุณสมบัติ 
หลอดไส้ 

(Traditional incandescent) 

หลอดตะเกียบ 

(Compact fluorescent ) 

หลอดฮาโลเจน 

(Halogen incandescent) 
หลอดแอลอีดี 

(LED) 

วสัดทุี่ใชใ้นการผลิต
หลอดไฟ 

 
 
 

   

ความรอ้นของ
หลอดไฟ 

 
 
 

   

สีของแสงหลอดไฟ  
 
 

   

การใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า (กินไฟมาก/
นอ้ย) 

 
 
 

   

อายกุารใชง้าน  
 
 

   

ลกัษณะของการใช้
งาน เช่น ในบา้น 
โรงงาน หรือ
รา้นอาหาร 
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2. ข้อดีและข้อจ ากัดของหลอดไฟแต่ละประเภท 
 

หลอดไฟ ข้อด ี ข้อจ ากัด 

หลอดไส ้

(Traditional incandescent) 

 
 
 
 

 

หลอดตะเกียบ 

(Compact fluorescent) 

 
 
 
 

 

หลอดฮาโลเจน 

(Halogen incandescent) 

 
 
 
 

 

หลอดแอลอีดี 
(LED) 
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ตัวอย่างการเขียนใบกิจกรรม เร่ือง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” (ตอนที ่2) 
 
คุณสมบัติของหลอดไฟแต่ละประเภท: 

1. ตารางเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของหลอดไฟทั้ง 4 ประเภท 

ตวัอย่างการเขียน 
 

คุณสมบัต ิ
หลอดไส ้

(Traditional 
incandescent) 

หลอดตะเกียบ 
(Compact fluorescent) 

หลอดฮาโลเจน 
(Halogen 

incandescent) 

หลอด
แอลอีด ี
(LED) 

วัสดทุีใ่ช้ในการ
ผลิตหลอดไฟ 

ไสท้ าจากทงัสเตน บรรจุไอปรอทและก๊าซอาร์กอน
เล็กนอ้ย  ผวิดา้นในฉาบดว้ย
สารเรืองแสงชนดิต่าง ๆ 

ไสท้ าจากทงัสเตนเหมือน
หลอดไส ้แต่ตวัหลอดมี
ขนาดเล็กกว่า 

ไดโอด  
(สารกึ่ งตัวน า
ประเภทหนึ่ ง)  

ความร้อนของ
หลอดไฟ 

เมือ่มีความรอ้นสูงมาก
ระหว่างการส่องสวา่งจึง
เท่ากบัว่ามีการสูญเสยี
พลงังานมาก 

เมือ่กระแสไฟฟ้าผ่านไสห้ลอด
จะท าใหไ้สห้ลอดรอ้นขึน้ 

อณุหภูมิของหลอดรอ้น
มาก 100 - 400 องศา 

ใหป้ระสทิธิภาพ
ในการส่องสว่าง
สูง 

สีของแสง
หลอดไฟ 

 Warm white, Cool white 
และ Day light 

  

การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (กนิไฟ
มาก/น้อย) 

ใหค้วามรอ้นสูงมาก
ระหว่าง 100-400 องศา
เซลเซียส  แต่ประสทิธิภาพ
ในการส่องสว่างต ่าเพยีง    
10-15 lm/W 

ใหแ้สงสว่างของหลอดชนดินี ้
อยู่ในระดบัปานกลาง 

400 - 500 W ขึน้ไป ใชพ้ลงังานต ่า 
แต่ให้
ประสทิธิภาพ
การส่องสว่างที่
สูงมาก 

อายุการใช้งาน 750 ชั่วโมง 2 ปี 2-3 ปี 50,000 ชั่วโมง 
หรือประมาณ 5 
ปี ขึน้ไป 

ลักษณะของ
การใช้งาน เช่น 
ในบ้าน โรงงาน 
หรือร้านอาหาร 

ใชก้บังานส่องเนน้ เช่น 
อปุกรณ์ทางการแพทย์บาง
ชนดิ เครือ่งฉายสไลด ์

 ใชใ้นการส่องสว่างตาม
ทอ้งถนนและโรงงาน
อตุสาหกรรม 
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 2. ข้อดีและข้อจ ากัดของหลอดไฟแต่ละประเภท  

ตวัอย่างการเขียนตอบ 
หลอดไฟ ข้อด ี ข้อจ ากัด 
หลอดไส ้

(Traditional incandescent) 
- การตดิตัง้สะดวกง่าย  
- ราคาไม่แพง  
- สามารถควบคมุแสงไดว้่าตอ้งการให้
ส่องไปในทศิทางไหน  
- แสงมีความเป็นธรรมชาตไิม่หลอกตา 
ท าใหเ้กิดความเพีย้นของสวีตัถทุี่
กระทบกบัแสงประเภทนีน้อ้ย  
- ไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัอปุกรณ์ชนดิอืน่ใน
การจุดแสงสว่าง  
- หรีไ่ฟได ้

- ใหแ้สงนอ้ยกว่าเมือ่น าไปเปรียบเทยีบ
กบัหลอดไฟประเภทอืน่  
- ใหค้วามรอ้นสูง ส่งผลท าใหอ้ณุหภูมิ
ของหอ้งทีเ่ปิดหลอดชนดินีสู้งตามไป
ดว้ย  
- อายกุารใชง้านก็สัน้ โดยเฉลีย่จะอยู่ที ่
750 – 2000 ชั่วโมงเท่านัน้ อาจท าให้
ตอ้งเปลีย่นหลอดไฟบ่อยครัง้การการ
ใชห้ลอดประเภทอืน่ 

หลอดตะเกียบ 
(Compact fluorescent) 

ถูกพฒันามาทดแทนหลอดไสด้ัง้เดมิ มี
ขนาดกระทดัรดั อายกุารใชง้าน
ยาวนานขึน้ ประหยดัไฟยิ่งขึน้ ใหก้ าลงั
ส่องสว่างยิ่งขึน้ 

มี UV และสารปรอท ซึ่งอาจเกิด
อนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 

หลอดฮาโลเจน 
(Halogen incandescent) 

กินไฟนอ้ยกว่าหลอดไส ้และใหแ้สงสี
ขาว และใหค้่าความถูกตอ้งของสถีึง 
100 % มีอายกุารใชง้านประมาณ 
นยิมใชใ้หแ้สงพวกเครือ่งประดบั 

มีความรอ้นสูง 

หลอดแอลอีด ี
(LED) 

คณุภาพสูง ประหนดัไฟ 
แต่ไปดว้ย ไม่มีการเผาไหมเ้หมือน
หลอดบางประเภท ดงันัน้จึงไม่เกิด
ความรอ้น นอกจากนีย้งัมีขนาดเล็ก 
สามารถน าไปดดัแปลง จดัเรียงหรือ
ตกแต่งไดห้ลากหลายประเภท ไม่
ก่อใหเ้กิดสารพษิเหมือนหลอดฮาโล
เจนหรือหลอดแสงจนัทร์ 

ราคาแพง 
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ใบความรู้ เร่ือง “คู่มือการเลือกใช้หลอดไฟ” 
  

ประเภทหลอดไฟ 

 ในปัจจุบันมีหลอดไฟอยู่ 4 ชนิดที่นิยมน ามาติดตั้งใช้กันภายในบ้าน ที่พักอาศัย อาคาร และตึก
ส านักงานต่าง ๆ ชนิดของหลอดไฟแต่ละชนิดมี ข้อดี และข้อเสีย ที่แตกต่างกันออกไป ตอ้งเลือกชนิดของ
หลอดไฟใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน เราไปรูจ้กัชนิดของหลอดไฟแต่ละประเภทกนัเลยดีกว่า 
 

 

 

หลอดไส้หรืออินคานเดสเซนต ์(Traditional incandescent) 
เป็นหลอดไฟที่มีประวตัิการใชง้านมาอย่างยาวนาน ภายในหลอดเป็นไสท้ี่ท  าจากทงัสเตน 
ใหค้วามรอ้นสูงมากระหว่าง 100 - 400 องศาเซลเซียส ดังนั้น ขอ้เสียของหลอดไฟชนิดนี ้
คือ มีความรอ้นง่ายเนื่องจากกระบวนการท างานที่ใหค้วามรอ้นเขา้ไปยงัไสข้องหลอดไฟจน
เกิดแสงสว่าง เม่ือมีความรอ้นสะสมมาก ๆ ก็ท าใหอ้ายุการใชง้านของหลอดไสน้ัน้ไม่นาน 
(ระยะเวลาการใชง้านประมาณ 750 ชั่วโมง) และอีกหนึ่งขอ้เสียของหลอดไส ้คือเป็นหลอด
ที่กินไฟมาก ไม่ประหยดัค่าไฟ 

 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตห์รือหลอดตะเกียบ  (Compact fluorescent ) 
ถูกพัฒนามาทดแทนหลอดไส้ดั้งเดิม มีขนาดกระทัดรัด อายุการใช้งานยาวนานขึ ้น 
ประหยัดไฟยิ่งขึน้ ให้ก าลังส่องสว่างยิ่งขึน้ แต่ยังคงมี UV และสารปรอท ซึ่งอาจเกิด
อนัตรายต่อผูใ้ชง้าน โทนสีของหลอดมีครบทัง้ 3 แบบ คือ Warm white, Cool white และ 
Day light ขั้วหลอดคอมแพคท์ฟลูออเรส เซนต์มีทั้ งแบบขั้วเกลียว จะมีบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกสใ์นตวัเปิดติดทนัที ไม่กะพริบ และแบบขัว้เสียบบลัลาสตภ์ายนอกแยกแต่ที่
ตวัหลอดจะมีสตารท์เตอร ์ 

 

หลอดฮาโลเจน (Halogen incandescent) 

ก าเนิดแสงจากความรอ้น โดยใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผ่านไสห้ลอดที่ท  าจากทงัสเตน ซึ่งเป็น

การท างานเดียวกบัหลอดไส ้แต่มีขอ้แตกต่างตรงการบรรจสุารตะกลูฮาโลเจน เช่น ไอโอดีน 

คลอลีน ฟลูออรีน ลงในหลอดแกว้ที่ท  าดว้ยควอทซ ์ซึ่งจะช่วยใหห้ลอดฮาโลเจนมีอายุการ

ใชง้าน ปริมาณแสงสว่าง อุณหภูมิสี สูงกว่าหลอดไส ้แต่กินไฟนอ้ยกว่าหลอดไส ้และให้

แสงสีขาว และใหค้่าความถูกตอ้งของสีถึง 100 % มีอายุการใชง้านประมาณ 1500-3000 

ชม จึงนิยมใชใ้หแ้สงพวกเครื่องประดบั  

 

หลอดแอลอีดี (LED) 
เป็นหลอดไฟทางเลือกใหม่ คณุภาพสงู แต่ราคาก็สงูตามไปดว้ย หลกัการท างานของหลอด

ประเภทนีค้ืออาศยัการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนในสารกึ่งตวัน า จะไม่มีการเผาไหมเ้หมือน

หลอดบางประเภท ดังนั้นจึงไม่เกิดความรอ้น นอกจากนีย้ังมีขนาดเล็ก สามารถน าไป

ดดัแปลง จัดเรียงหรือตกแต่งไดห้ลากหลายประเภท มีอายกุารใชง้านถึง 50,000 – 60,000 

ชั่วโมง และยงัไม่ก่อใหเ้กิดสารพิษเหมือนหลอดฮาโลเจนหรือหลอดแสงจนัทร ์
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เกณฑก์ารพจิารณาคณุภาพของหลอดไฟ 
 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย 
ปริมาณแสง 
(Light output) 

เป็นปรมิาณที่จะบอกว่าหลอดไฟใหแ้สงสว่างมากนอ้ยเพียงใด (ทาง
เทคนิคเรียกปรมิาณนีว้่าฟลกัซก์ารส่องสว่าง) มีหน่วยเป็นลเูมน (Lumen) 

ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช้ 
(Power) 

เป็นค่าที่บอกว่าหลอดไฟตอ้งใชก้ าลงัไฟเท่าใดในการท างาน ซึ่งมีหน่วย
เป็นวตัต ์(W) โดยหลอดที่มีค่าวตัตม์ากคือเป็นหลอดที่กินไฟมาก แต่
ไม่ไดห้มายความว่าเป็นหลอดที่มีความสว่างมาก 

ประสิทธิภาพของ
หลอด 
(Lamp efficiency) 

หรือเรียกว่า เป็นการน าค่าแสงสว่าง (ลเูมน) มาหารดว้ยค่าพลงังาน 
(วตัต)์ ค่าที่ออกมา แปลไดว้่า หลอดไฟหลอดนีใ้ชพ้ลงังาน 1 วตัต ์ใหแ้สง
สว่างก่ีลเูมน ย่ิงสงูแปลว่า 1 วตัตใ์หแ้สงสว่างเยอะ ท าใหคุ้ม้ค่ามากย่ิงขึน้ 

ค่าอุณหภูมิสี 
(Color temperature) 

มีหน่วยเป็น Kelvin (K) ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากสีของทอ้งฟ้าในแต่ละช่วง มี
ตัง้แต่ 1,000-10,000 องศาเคลวิน (K) หลงัๆ แบ่งออกเป็น 3 โทน 
     1. Daylight: มีอณุหภมูิสีที่ 6,000 K เป็นแสงโทนสีขาว เป็นสีที่ดเูป็น
ธรรมชาติมากที่สดุ นิยมใชเ้นื่องจากท าใหแ้สงที่สะทอ้นจากวตัถไุม่เพีย้น 
จะพบเห็นไดต้ามส านกังาน โรงงานอตุสาหกรรม บา้นเรือน 
     2. Coolwhite: มีอณุหภมูิสี 4,000-5,000 K เป็นแสงโทนสีเหลืองขาว 
คณุสมบติัคือท าใหส้ีจากวตัถดุคูมชดัและเขม้ขึน้ ไม่นิยมน ามาใช ้แต่จะ
ถกูใชไ้ปกบังานป้าย งานโชวส์ินคา้ ไฟบนเวที เป็นตน้ 
     3. Warmwhite: มีอณุหภูมิสีอยู่ที่ 2,000-3,000 K เป็นแสงโทนสี
เหลืองเขม้ เป็นสีที่มีผลต่อความรูส้กึ ท าใหอ้บอุ่นและผ่อนคลาย จึง
เหมาะน าไปใชใ้นสถานที่ใหบ้รกิาร อย่างรา้นสปา โรงแรม หรือตาม
บา้นเรือนอย่างในหอ้งนอน หอ้งน า้ เป็นตน้         

ขั้วหลอดไฟ 
(Lamp base) 

การจะซือ้หลอดไฟ เราจ าเป็นตอ้งดทูี่ขัว้หลอดไฟใหต้รงกบัแท่นขัว้ที่เรา
จะน าหลอดไฟไปใชง้าน ซึ่งปกติแลว้ขัว้หลอดไฟที่นิยมใชจ้ะมี  E27 E14 
(ขัว้เกลียว) G10 (ขัว้ขาตะเกียบ) 
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ใบกิจกรรม เร่ือง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” 
ช่วงที ่3 (โครงสรา้งที่ 2) ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ตอนที ่3  หลอดไฟประเภทไหนที่ประหยดัค่าใชจ้่ายมากที่สดุ 
โรงเรียน........................................................กลุ่มที.่.............ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ ากจิกรรม........... 
ชื่อ-สกุล 1. ………………………………………………3………………………………………………………. 
 2. ……………………………………………4………………………………………………………... 
 

สถานการณ:์ 

 

ผู้ประกอบการของบริษัทแห่งหนึ่งว่าจ้างให้ วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าภายในโฮม  

ออฟฟิศ ซึ่งมีจ านวนห้องทั้งหมด 5 ห้อง โดยแต่ละห้องต้องใช้หลอดไฟขั้วเกลียวชนิด E27  

ปริมาณแสงภายในหอ้งอยู่ที่ 8,600 ลูเมน และมีการใชง้านโดยเฉลี่ยคือ หอ้งละ 8 ชั่วโมงต่อวัน  

เพื่อใหผ้ลประโยชนส์ูงสุดและประหยัดค่าใชจ้่าย วิศวกรจึงใหร้า้นขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต่ออยู่

เสนอรายละเอียดของหลอดไฟแต่ละประเภทมาเพื่อพิจารณาสั่งซือ้ ดงันี ้
 

 
1. หลอดไส้ 

ราคา: 18 บาท 

 
2. หลอดตะเกียบ 

ราคา: 499 บาท (แพ็ค 6 หลอด) 

ก าลังไฟ : 60 W ก าลังไฟ: 14 w 

ไส้เกลียว: E27 ไส้เกลียว: E27 

ปริมาณแสง: 1,350 lm ปริมาณแสง: 810 lm 

อายุการใช้งาน: 1,000 ชม. อายุการใช้งาน: 8,000 ชม. 

 
3. หลอดฮาโลเจน 

ราคา: 59 บาท 

 
4. หลอดแอลอีดี 

ราคา: 78 บาท 

ก าลังไฟ : 60 W ก าลังไฟ : 60 W 

ไส้เกลียว: E27 ไส้เกลียว: E27 

ปริมาณแสง: 600 lm ปริมาณแสง: 1450 lm 

อายุการใช้งาน:  

50,000 ชม. 

อายุการใช้งาน: 8 ปี 

(ค านวณจากการใชง้าน 2.7 ชม. 

ต่อวนั) 

 

 

ค าถาม เพื่อใหผ้ลประโยชนส์งูสดุและประหยดัค่าใชจ้่าย (ค่าหลอดไฟ และค่าไฟฟ้า) ต่อปีใหม้าก

ที่สดุ วิศวกรควรติดตัง้หลอดไฟชนิดใด และเพราะเหตใุด 
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ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
1. ส่ิงทีส่ถานการณปั์ญหาต้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

1._____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ขั้นที ่2 : ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมมีหรือไม่ และข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติมน้ันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (ถ้ามี) (2 คะแนน) 

1. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4. ให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในประเด็นต่อไปนี้ 
 4.1 นักเรียนมีล าดับ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไร (ตอบเรียงตามล าดับ) 
(0.5 คะแนน) 

ขัน้ตอนที่ 1 _____________________________________________________________________ 

ขัน้ตอนที่ 2 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 4.2 จากขั้นตอนการแก้ปัญหาในข้อ 4.1 นักเรียน มีแนวทางในการด าเนินการแต่
ละขั้นตอนอย่างไร (0.5 คะแนน) 

ขัน้ตอนที่ 1 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. ให้นักเรียนแสดงวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ และค่าไฟต่อเดือนของ
หลอดไฟแต่ละประเภท  
 5.1 การค านวณหาค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ (2 คะแนน)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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 5.2 การค านวณหาค่าไฟฟ้าต่อเดือนของหลอดไฟแต่ละประเภท ตามเงื่อนไขของ
การไฟฟ้า (1 คะแนน) 

 
การคิดค่าไฟฟ้าในประเทศไทยจะใชห้น่วยวดัเป็นยนูติ หรือหน่วย หรือกิโลวตัต-์ชั่วโมง ซึ่งมีความหมายดงันี ้

“ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 1 หน่วย หรือ 1 ยนูิต 

คือ เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาด 1,000 วตัต ์ท่ีใชง้าน 1 ชั่วโมง” 

เมื่อ 1 กิโลวัตต ์= 1000 วัตต ์ และอัตราปกติส าหรบัปริมาณการใชพ้ลังงานไฟฟ้าเกิน  150 หน่วยต่อเดือนที่

ก าหนดโดยการไฟฟ้านครหลวง เป็นดงันี ้

 

หน่วยที ่ ราคาหน่วยละ (บาท) 
1 - 15 หน่วย 2.3488 บาท 

16 - 25 หน่วย 2.9822 บาท 
26 - 35 หน่วย 3.2405 บาท 
36 - 100 หน่วย 3.6237 บาท 
101 - 150 หน่วย 3.7171 บาท 
151 - 400 หน่วย 4.2218 บาท 
401 หน่วย ขึน้ไป 4.4217 บาท 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 360 
 
6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (2 
คะแนน) 

ก าหนดให ้

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 
7. ให้นักเรียนเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน)  

 

หลอดไฟ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สร้างได้ 
  

 
  

 
  

 
  

 
เมื่อ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 
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ขั้นที ่3 : ขั้นใช้คณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
ขั้นที ่4 : ขั้นการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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เฉลยกิจกรรม เร่ือง “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” (ตอนที ่3) 
 

ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
1. ส่ิงทีส่ถานการณปั์ญหาต้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 วิศวกรควรตัดสินใจเลือกติดตัง้หลอดไฟชนิดใด จึงจะประหยัดค่าใชจ่้าย ซึ่งไดแ้ก่ ค่า

ไฟฟา้และค่าหลอดไฟต่อปีใหม้ากทีส่ดุ  
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 1. โฮมออฟฟิศตอ้งการตดิตัง้หลอดไฟ มีจ านวน 5 หอ้ง แต่ละหอ้งตอ้งใชห้ลอดไฟขัว้

เกลยีวชนิด E27 ปริมาณแสงภายในหอ้งทีเ่หมาะสม อยู่ที ่8,600 ลูเมน และมีการใชง้านโดยเฉลีย่

คอื หอ้งละ 8 ชั่วโมงต่อวนั  

 2. รายละเอียดของหลอดไฟ 4 ชนดิ ทีร่า้นคา้เสนอมา ไดแ้ก่ ราคา ก าลงัไฟ ชนดิไส้

เกลยีว ปริมาณแสง และอายกุารใชง้าน 

 3. วศิวกรตอ้งตดัสนิใจเลือกตดิตัง้หลอดไฟทีก่่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุ 

 
ขั้นที ่2 : ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมมีหรือไม่ และข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติมน้ันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (ถ้ามี) (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ  

 1. ปริมาณแสง หมายถึง ปริมาณที่จะบอกว่าหลอดไฟใหค้วามสว่ามากนอ้ยเพียงใดมี

หนว่ยเป็นลูเมน (lumen) 

 2. ก าลงัไฟ หมายถึง ก าลงัไฟฟ้าเป็นค่าที่บอกว่าหลอดไฟตอ้งใชก้ าลงัไฟเท่าใดในการ

ท างาน มีหนว่ยเป็น “วตัต”์ (w) 

 3. การคิดค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า รอบการคิดค่าไฟของการไฟฟ้าจะคิดเป็นรอบเดือนหรือ

ทกุๆ 30 วนั 
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4. ให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในประเด็นต่อไปนี ้
 4.1 นักเรียนมีล าดับ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไร (ตอบเรียงตามล าดับ)  
(0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

  ขัน้ตอนที ่1  ค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟแต่ละประเภทมาตดิตัง้ 

  ขัน้ตอนที ่2  ค านวณหาค่าไฟทีเ่กิดจากการเปิดใชง้านหลอดไฟแต่ละประเภท 

  ขัน้ตอนที ่3  ค านวณหาค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมด  

  ขัน้ตอนที ่4  พจิารณาเลอืกหลอดไฟทีคุ่ม้ค่า/ประยดัค่าใชจ่้ายมากทีส่ดุ 
 4.2 จากขั้นตอนการแก้ปัญหาในข้อ 4.1 นักเรียน มีแนวทางในการด าเนินการแต่
ละขั้นตอนอย่างไร (0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

  ขัน้ตอนที ่1 ค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟมาติดตัง้ทัง้หมด 

   1. ค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟในครัง้แรก 

   2. ค านวณหาค่าใช้จ่ายจากการซื ้อหลอดไฟในครั้งถัดไป ในกรณีมี

หลอดไฟหมดอายกุ่อน 1 ปี 

   3. น าค่าใชจ่้ายจากขอ้ 1 และ 2 มารวมกนัจะไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กิดจาก

การซือ้หลอดไฟมาตดิตัง้ทัง้หมด 

  ขัน้ตอนที ่2 ค านวณหาค่าไฟทีเ่กิดจากการเปิดใชง้านหลอดไฟแต่ละประเภท 

ค านวณหาค่าไฟต่อเดอืนของหลอดไฟแต่ละประเภท 

ค านวณหาค่าไฟในระยะเวลา 12 เดอืน (ต่อปี) ของหลอดไฟแต่ละประเภท 

  ขัน้ตอนที ่3  ค านวณหาค่าใชจ่้ายรวม ในระยะเวลา 1 ปี โดยการน าค่าหลอดไฟ

รวมกบัค่าไฟฟา้ ในระยะเวลา 1 ปี 

  ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเลือกหลอดไฟที่คุ ้มค่า/ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด 

 โดยเลอืกหลอดไฟทีม่ีค่าใชจ่้ายรวมนอ้ยทีส่ดุในระยะเวลา 1 ปี 
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5. ให้นักเรียนแสดงวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ และค่าไฟต่อเดือนของ
หลอดไฟแต่ละประเภท  
 5.1 การค านวณหาค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

1. ค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟครัง้แรก 

 

หลอดไฟ 
จ านวนหลอดไฟ 

ต่อห้อง 
(หลอด) 

จ านวนหลอดไฟ 
ทีใ่ช้ทัง้หมด 

(หลอด) 

ราคาหลอดไฟ 
ต่อหลอด 

(บาท) 

ราคาหลอดไฟรวม 
(บาท) 

1. หลอดไส้ 7 35 18 630 
2. หลอดตะเกียบ 11 55 83 4,565 
3. หลอดฮาโลเจน 14 70 59 4,130 
4.หลอดแอลอีด ี 6 30 78 2,340 

  

2. ค านวณหาค่าใชจ่้ายทีเ่กิดจากการทีต่อ้งเปลีย่นหลอดไฟใหม่ เนือ่งจากหลอดไฟหมดอายกุาร

ใชง้านภายในระยะเวลา 1 ปี 

 

หลอดไฟ อายุการใช้งาน 
(ช่ัวโมง) 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจาการ
ซือ้หลอดไฟในครัง้แรก 

(บาท) 

จ านวนครัง้ 
ในการเปลี่ยน
หลอดไฟ 

(ครัง้) 

ค่าใช้จ่ายรวม
จากการซือ้
หลอดไฟใน
ระยะเวลา 1 ปี 

(บาท) 
1.  หลอดไส้ 1,000 630 ประมาณ 1 ครัง้ 1,260 
2.  หลอดตะเกียบ 8,000 4,565 - 4,565 
3.  หลอดฮาโลเจน 50,000 4,130 - 4,130 
4. หลอดแอลอีด ี 70,000 2,340 - 2,340 
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 5.2 การค านวณหาค่าไฟฟ้าต่อเดือนของหลอดไฟแต่ละประเภท ตามเงือ่นไขของ
การไฟฟ้า (1 คะแนน) 

 
การคิดค่าไฟฟ้าในประเทศไทยจะใชห้น่วยวดัเป็นยนูติ หรือหน่วย หรือกิโลวตัต-์ชั่วโมง ซึ่งมีความหมายดงันี ้

“ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 1 หน่วย หรือ 1 ยนูิต 

คือ เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาด 1,000 วตัต ์ท่ีใชง้าน 1 ชั่วโมง” 

เมื่อ 1 กิโลวตัต ์= 1000 วตัต ์ และอตัราปกติส าหรบัปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเกิน  150 หน่วยต่อเดือนที่

ก าหนดโดยการไฟฟ้านครหลวง เป็นดงันี ้

 

หน่วยที ่ ราคาหน่วยละ (บาท) 
1 - 15 หน่วย 2.3488 บาท 
16 - 25 หน่วย 2.9822 บาท 
26 - 35 หน่วย 3.2405 บาท 
36 - 100 หน่วย 3.6237 บาท 
101 - 150 หน่วย 3.7171 บาท 
151 - 400 หน่วย 4.2218 บาท 
401 หน่วย ขึน้ไป 4.4217 บาท 

 

แนวทางการเขียนตอบ 

หลอดไฟ 
ก าลังไฟรวม 

(วตัต)์ 
จ านวนหน่วย 

ต่อวนั 
จ านวนหน่วย 
ต่อเดือน 

ค่าไฟต่อเดอืน 
(บาท) 

หลอดไส ้ 2,100 16.8 504 2,228.54 
หลอดตะเกยีบ 770 6.16 184.8 780.2 
หลอดฮาโลเจน 4,200 33.6 1,008 4,457.1 
หลอดแอลอดี ี 1,800 14.4 432 1,910 
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6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์  
(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ก าหนดให ้

Pi แทน ค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดอืน ของหลอดประเภท/ยีห่อ้ i 

 n แทน  จ านวนของหลอดไฟทีใ่ชท้ัง้หมด 

 m แทน  จ านวนครัง้ทีท่  าการติดตัง้หลอดไฟ (ครัง้) 

 h แทน  ระยะเวลาทีเ่ปิดใชง้านต่อวนั (ชั่วโมง) 

 u แทน ค่าไฟต่อยูนิตต่อเดือน 

 t แทน ระยะเวลารวมทัง้หมด (เดือน) 
7. ให้นักเรียนเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

ตาราง 1  แสดง “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์” ของค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟ และค่าไฟฟ้าใน

ระยะเวลา t เดอืน 

หลอดไฟ 
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ (บาท) 

ในระยะเวลา t เดือน 
ค่าไฟฟ้าในระยะเวลา t เดือน 

(บาท) 
หลอดไสย้ีห่อ้ A 18 nm 1.8 h n u t 
หลอดตะเกยีบยีห่อ้ B 84 nm 0.42 h n u t 
หลอดฮาโลเจนยีห่อ้ C 59 nm 1.8 h n u t 
หลอดแอลอดียีีห่อ้ D 78 nm 1.8 h n u t 

ตาราง 2  แสดง “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์” ของค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดือน ของหลอด

ประเภท/ยีห่อ้ i 

หลอดไฟ 
ค่าใช้จ่ายรวมในระยะเวลา t เดือน ของหลอดประเภท/ย่ีห้อ i (Pi) 

(บาท) 
หลอดไสย้ีห่อ้ A PA = (18 nm) + (1.8 h n u t) 
หลอดตะเกยีบยีห่อ้ B PB = (84 nm) + (0.42 h n u t) 
หลอดฮาโลเจนยีห่อ้ C PC = (59 nm) + (1.8 h n u t) 
หลอดแอลอดียีีห่อ้ D PD = (78 nm) + (1.8 h n u t) 
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เมือ่  Pi แทน ค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดอืน ของหลอดประเภท/ยีห่อ้ i 

  n แทน  จ านวนของหลอดไฟทีใ่ชท้ัง้หมด (ครัง้) 

  m แทน  จ านวนครัง้ทีท่  าการติดตัง้หลอดไฟ (ครัง้)  

  h แทน  ระยะเวลาทีเ่ปิดใชง้านต่อวนั (ชั่วโมง) 

  u แทน ค่าไฟต่อยูนิตต่อเดือน 

  t แทน ระยะเวลารวมทัง้หมด (เดือน) 

 
ขั้นที ่3 : ขั้นใช้คณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน)  

แนวทางการเขียนตอบ 

ตาราง 1  แสดงค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟ และค่าไฟฟา้ในระยะเวลา 12 เดือน 

หลอดไฟ 
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ (บาท) 

ในระยะเวลา 12 เดอืน 
ค่าไฟฟ้าในระยะเวลา 12 เดือน 

(บาท) 
หลอดไสย้ีห่อ้ A 1,260 28,002.48 
หลอดตะเกยีบยีห่อ้ B 4,565 13,927.40 
หลอดฮาโลเจนยีห่อ้ C 4,130 57,615.20 
หลอดแอลอดียีีห่อ้ D 2,340 25,262 

 

ตาราง 2  แสดงค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดือน ของหลอดประเภท/ยีห่อ้ i 

หลอดไฟ 
ค่าใช้จ่ายรวมในระยะเวลา t เดือน ของหลอดประเภท/ย่ีห้อ i (Pi) 

(บาท) 
หลอดไสย้ีห่อ้ A PA = 28,002.48 
หลอดตะเกยีบยีห่อ้ B PB =13,927.40 
หลอดฮาโลเจนยีห่อ้ C PC = 57,615.20 
หลอดแอลอดียีีห่อ้ D PD =25,262 
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เมือ่ Pi แทน ค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดอืน ของหลอดประเภท/ยีห่อ้ i 

 n แทน  จ านวนของหลอดไฟทีใ่ชท้ัง้หมด (ครัง้) 

 m แทน  จ านวนครัง้ทีท่  าการติดตัง้หลอดไฟ (ครัง้)  

 h แทน  ระยะเวลาทีเ่ปิดใชง้านต่อวนั (ชั่วโมง) 

 u แทน ค่าไฟต่อยูนิตต่อเดือน 

 t แทน ระยะเวลารวมทัง้หมด (เดือน) 
9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ค่าใชจ่้ายจากการใชห้ลอดไฟแต่ละประเภทเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยคอื 

หลอดฮาโลเจน  57,615.20  บาท 

หลอดไส ้  28,002.48  บาท 

หลอดแอลอดีี   25,262   บาท 

หลอดตะเกียบ   13,927.40  บาท 
ขั้นที ่4 : ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ดงันัน้ ควรตดิตัง้หลอดไฟชนดิหลอดตะเกียบ เนือ่งจากมีค่าใชจ่้ายทีเ่กิดจากการซือ้หลอด

รวมกบัค่าไฟนอ้ยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัหลอดชนดิอืน่ 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบวิเคราะหข์องกิจกรรม “หลอดไฟกับการใช้พลังงาน” (ตอนที ่3) 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 

กิจกรรม “หลอดไฟกับการใชพ้ลังงาน” (ตอนที ่3) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 

1. ด้านการท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 

ขอ้1 • ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาได้ถูกตอ้ง 

• ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาไม่ถูกต้อง 

1 

0 

ขอ้ 2 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนด ไม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 

ขอ้ 3 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไม่ถูกต้อง 

2 

1 

 

0 

ขอ้  

4.1 

• อธิบายล าดบั/ขัน้ตอนการแกปั้ญหาได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายล าดับ/ขั้นตอนพอสื่อให้เข้าใจได้เพียงบางส่วน หรือไม่ถูกต้อง 
หรือไม่อธิบายเลย 

0.5 

 

0 

ขอ้  

4.2 

• อธิบายแนวทางในการด าเนินการแต่ละขัน้ตอนได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวทางในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนพอสื่อให้เข้าใจได้เพียง
บางส่วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่อธิบายเลย 

0.5 

0 

ขอ้  

5.1 

• แสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้อง เพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการค านวณไม่ถูกตอ้ง หรือไม่แสดงและไมอ่ธิบาย 

2 

1 

0 

ขอ้ 

5.2 

• แสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้องครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการค านวณไม่ถูกตอ้ง หรือไม่แสดงและไม่อธิบาย 

1 

0.5 

0 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 
กิจกรรม “หลอดไฟกับการใชพ้ลังงาน” (ตอนที ่3) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนน 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) (ต่อ) 

ขอ้ 6 • ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลักษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องครบถ้วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลักษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลักษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 

ขอ้ 7 • สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ดถู้กต้อง ครบถ้วน 

• สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ดถู้กต้อง เพียงบางสว่น 

• สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

3. ด้านการใช้คณติศาสตร ์(5 คะแนน) 

ขอ้ 8 • แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งครบถ้วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งส่วนใหญ ่

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง หรือไมแ่สดง 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

ขอ้ 9 • สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งครบถ้วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

4. ด้านการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 

ขอ้10 • แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิได้ถูกต้อง เพยีงบางส่วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิไม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 
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 แบบสังเกตพฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 

วนัท่ี:  _____________________________________เวลา ______________ 

ชื่อกิจกรรม: หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน (ตอนท่ี 3) 

ชื่อนกัเรียน: 1. ____________________________________________________________________ 

  2. ____________________________________________________________________ 

  3. ____________________________________________________________________ 

  4. ____________________________________________________________________ 
 

ข้อ 
พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์

เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
นักเรียนคนที ่ ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 1 2 3 4 
01 มี “ความกระตือรือรน้” ในการแกปั้ญหาในชีวิตจริง      
02 มี “การขีดเขยีน/วาดรูปประกอบ” ขณะท าความเขา้ใจปัญหาในชีวิตจริง      
03 ระบ ุ“ส่ิงที่สถานการณต์อ้งการหา” ไดถ้กูตอ้ง       
04 ระบ ุ“ขอ้มลูหรือเงื่อนไข” ของสถานการณไ์ดถ้กูตอ้ง      
05 อธิบาย “แนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ”์ ไดถ้กูตอ้งชดัเจน      

06 อธิบาย “ความเชื่อมโยงหรือความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีปัญหาในชีวิตจรงิตอ้งการ
หา กบัขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริง” ไดถ้กูตอ้ง 

     

07 เปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขของปัญหาในชวีิตจริง” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือ
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตร”์ ได ้

     

08 เขา้ใจ “ความรูท้างคณิตศาสตรท่ี์เกี่ยวขอ้ง” เป็นอย่างด ี      
09 เลือกใช ้“ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดเ้หมาะสม      
10 สรา้ง “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้งชดัเจน      

11 ลงมือ “แกปั้ญหาโดยใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตร”์ ไดอ้ย่างเป็นระบบ      
12 เขียน “แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง      
13 เขียน “อธิบายกระบวนการแกปั้ญหาในชีวติจริงดว้ยการสรา้งตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร”์ ไดอ้ย่างชดัเจน 

     

14 มี “ความพยายาม” ท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตวัแบบเชงิคณิตศาสตรอ์ื่น เมื่อติดขดั      
15 ระบ ุ“ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง      

16 มี “การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบและ
ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท่ี์ใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์กบัขอ้มลูหรือ
เงื่อนไขของปัญหาในชีวิตจริงก่อน” 

     

17 แปลความหมาย “ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ใหเ้ป็น “ค าตอบของ
ปัญหาในชีวิตจริง” ไดถ้กูตอ้ง 

     

18 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบ” ในการแกปั้ญหาของกลุ่ม      
19 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการอภิปราย” ของกลุ่ม      
20 มี “ส่วนรว่มและความรบัผิดชอบในการอภิปราย” ของชัน้เรียน      

การให้คะแนน 0→ไมม่ ี 1→มีนอ้ย  2→มีมาก 
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พฤติกรรมในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

1. การท าความเข้าใจปัญหา 

(ระบุสิ่งที่สถานการณ์ต้องการหา/ ข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์/ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับ

สถานการณ)์ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
2. การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์

(เปลี่ยน “ข้อมูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์” ให้อยู่ ในรูป “ตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร”์ ไดถ้กูตอ้ง/ สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร)์ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
3. การใช้คณิตศาสตร ์

(แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ/ อธิบายกระบวนการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิต

จรงิไดช้ดัเจน/ ไดค้  าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร)์ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
4. การอธิบายค าตอบ 

(เปรียบเทียบ/ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสมเหตสุมผลของค าตอบ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์

ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์กับขอ้มูลหรือเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาก่อนแปล

ความหมาย “ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร”์ ใหเ้ป็นค าตอบของปัญหาในชีวิตจรงิ ไดถ้กูตอ้ง) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 แบบสัมภาษณก์ระบวนการของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนเป้าหมาย 

 

วนัท่ี:  _____________________________________เวลา ______________ 
ชื่อกิจกรรม: หลอดไฟกบัการใชพ้ลงังาน (ตอนที่ 3) 
ชื่อนกัเรียน: ____________________________________________________________________ 
 

ประเด็นทีส่ัมภาษณ ์ บันทกึค าตอบของนักเรียน 
01 สถานการณน์ีต้อ้งการหาอะไร  
02 สถานการณน์ีก้  าหนดขอ้มลูหรือเงื่อนไขอะไรให้

บา้ง 
 

03 ค านวณหา “คา่ใชจ้า่ยรวมของหลอดไฟแต่ละ
ยี่หอ้” อย่างไร 

 

04 ความรูท้างคณิตศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการ
ค านวณหาคา่ใชจ้า่ยรวมของหลอดไฟแต่ละยี่หอ้ 
มีอะไรบา้ง 

 

05 ตอ้งใชค้วามรูว้ิชาอื่นมาใชใ้นการหาค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิขอ้นีห้รือไม่ และเป็นวิชาอะไร 
(ถา้มี) 

 

06 ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญัมีอะไรบา้ง  
07 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ใช ้มีอะไรบา้ง  
08 นกัเรียนเริม่ตน้สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์

อย่างไร 
 

09 นกัเรียนทราบไดอ้ย่างไรว่า ค าตอบของตนเอง
ถกูตอ้ง 

 

10 นกัเรียนคดิวา่ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรแ์บบอื่นท่ี
สามารถแกปั้ญหาในชวีิตจรงินีอ้กีหรือไม่ 
อะไรบา้ง (ถา้ม)ี 
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ภาคผนวก ง  
ตัวอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถ 

ในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พือ่แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ฉบับที ่1  ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรียน......................................................................ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ดสอบ................... 
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………. 

 

ค าชีแ้จง 

1. แบบทดสอบนี ้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง
ส าหรบันกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัความสามารถ
ในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. แบบทดสอบฉบับนีม้ีทั้งหมด 1 ขอ้ และเป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ใชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตรจ์ากเนือ้หาในรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

3. แบบทดสอบนีใ้ชเ้วลาในการท า 180 นาท ี
4. ใหน้กัเรียนเขียนชื่อ–สกุล เลขที่ ชัน้เรียน และ วัน/เดือน/ปี ในแบบทดสอบนี ้

ใหช้ดัเจน 
5. หากนกัเรียนมีขอ้สงสยัใด ๆ ใหถ้ามผูค้มุสอบเท่านัน้ 
6. อนุญาตใหน้ักเรียนใชเ้ครื่องคิดเลขหรือเครื่องค านวณในการท าแบบทดสอบ

ฉบบันี ้
7. เมื่อหมดเวลาสอบใหส้ง่แบบทดสอบฉบบันีก้บัผูค้มุสอบ 
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ข้อที ่1 แบบทดสอบ เร่ือง “รถพลังงานไฟฟ้า” 
 
สถานการณ ์:  
 

 

 

 

 

 
      

ราคามาตรฐาน 700,000 บาท*   ราคามาตรฐาน       1,000,000 บาท* 

เคร่ืองยนต ์ เบนซินไฮบรดิ 1.8  เคร่ืองยนต ์ ไฟฟ้า 100% 

KPL  34  KWH 40  

(ต่อการชารจ์ 1 ครัง้) 

*ราคาเปิดตวัที่อเมรกิา  *ราคาเปิดตวัที่อเมรกิา 

  

“สมัผสักา้วใหม่แห่งอนาคต กบัรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ขายดีอนัดบั 1 ของโลก นิสสนั ลีฟ มาพรอ้ม

เทคโนโลยีสดุล า้ พลงังานไฟฟ้า 100% ดว้ยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสงูถึง 40 KWH พรอ้ม

มอเตอรท์รงพลงั  นิสสนั ลีฟ ใหม่ จึงเป็นรถยนต ์ไฟฟ้าที่โดดเด่นและมีเอกลกัษณ ์ตอบสนองการ

เรง่ไดด้ั่งใจ และไปไดไ้กลถึง 311 กิโลเมตร ต่อการชารจ์หนึ่งครัง้” 

 

 

ค าถาม หากน าขอ้มูลของรถยนต์ทั้งสองรุ่นดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน การเลือกใชร้ถยนต์รุ่น

พลังงานไฟฟ้า 100% จะประหยัดและคุ้มค่ากว่ารถยนต์รุ่นไฮบริดหรือไม่ จงอธิบายเหตุผล
ประกอบ 
  

รุ่นไฮบริด (Honda Insight 2019) รุ่นพลังงานไฟฟ้า 100% (Nissan Leaf 2019) 
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ขั้นที ่1:  ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน)  
1. ส่ิงทีส่ถานการณต์้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 
 (1) ข้อมูลของรถยนตรุ่์นไฮบริด (Honda Insight 2019) ได้แก่ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 (2) ข้อมูลรถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า 100% (Nissan Leaf 2019) ได้แก่ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

ขั้นที ่2:  ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีต่้องค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไปนี ้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (2 คะแนน) 

3.1 รถยนตไ์ฮบริด (Hybrid Car) คือ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 3.2 รถพลังงานไฟฟ้า คือ  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 3.3 KPL และ KWH หมายถึง  

(1) KPL หมายถึง________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

ดงันัน้ 34 KPL หมายถึง___________________________________________________________  
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(2) KWH หมายถึง________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

ดงันัน้ 40 KWH หมายถึง__________________________________________________________ 
 3.4 สมมุติให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ทีห่น่วยละ 2 บาท ให้นักเรียนอธิบายวิธีการคิดค่า
ไฟฟ้าทีเ่กิดจากการชารจ์แบตเตอร่ีรถยนตรุ่์นไฟฟ้า 100% จนเต็ม (ต่อการชารจ์ 1 คร้ัง)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
4. ให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 4.1 นักเรียนจะพิจารณาความความประหยัดและคุ้มค่าของรถยนตทั์้งสองรุ่น โดย
ใช้ข้อมูลหรือเงื่อนไขใดบ้าง และข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไร จงอธิบาย         
(0.5 คะแนน) 

ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีใ่ช ้
รายละเอียด 

รถยนตรุ่์นไฮบริด รถยนตรุ่์นพลังงานไฟฟ้า 
1.   
2.   
3.   
4.   
   
   
   

 

 4.2 ก าหนดให้รถยนตรุ่์นไฮบริดเติมน ้ามันเบนซิน ชนิดแก๊สโซฮอล 95 และราคา
ปัจจุบันคือ ราคาลิตรละ 27.25 บาท เมื่อรถวิ่งได้ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร จะต้องจ่ายค่า
น ้ามันเท่าไร (0.5 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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 4.3 การไฟฟ้าคิดอัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ียอยู่ที่หน่วยละ 4 บาท เมื่อรถวิ่งได้
ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร รถยนตรุ่์นพลังงานไฟฟ้า 100% จะต้องจ่ายค่าไฟเท่าไร (0.5 
คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 4.4 ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายรวมพิจารณาจาก ราคารถรวมกับค่าน ้ามัน/ค่าไฟฟ้า เมื่อ
รถวิ่งได้ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร รถยนตรุ่์นไฮบริดและรถยนตร์ถยนตรุ่์นพลังงานไฟฟ้า
จะมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเท่าไร และค่าใช้จ่ายรวมของรถทั้งสองรุ่นแตกต่างกันอย่างไร (0.5 
คะแนน) 

รถยนต ์
รายการค่าใช้จ่าย 

ราคารถ ค่าน ้ามัน/ค่าฟ้าที ่1,000 ก.ม. 
ค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 
รถยนตรุ์น่ไฮบรดิ    
รถยนตรุ์น่พลงังานไฟฟ้า    

 

สรุปไดว้่า 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5. พิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่นักเรียนระบุในข้อ 4 หากน ารถยนต์ทั้งสองรุ่นมา
เป รียบเทียบค่ าใช้จ่ ายในระยะทางการใช้ งานที่ เท่ ากัน  คือ  100,000 กิ โล เมตร 
200,000 กิ โลเมตร  300,000 กิ โลเมตร  400,000 กิ โลเมตร  และ 500,000 กิ โลเมตร 
ตามล าดับ  
 5.1 ให้นักเรียนค านวณหาค่าน ้ามันของรถยนต์รุ่นไฮบริด และค่าไฟฟ้าของ
รถยนตรุ่์นไฟฟ้าตามระยะทางการใช้งานดังกล่าว และอธิบายว่าค่าน ้ามันเปรียบเทียบกับ
ค่าไฟฟ้าของรถยนตทั์ง้สองรุ่นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (1 คะแนน) 
 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าน ้ามัน (บาท) 
รถยนตไ์ฮบริด 

ค่าไฟฟ้า (บาท) 
รถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า 

100,000   

200,000   

300,000   

400,000   

500,000   

สรุปไดว้่า ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 5.2 ให้นักเรียนค านวณหาค่าใช้จ่ายรวมของรถทั้งสองรุ่นตามระยะทางการใช้งาน
ดังกล่าว และอธิบายว่าค่าใช้จ่ายรวมของรถยนตทั์้งสองรุ่น แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
(1 คะแนน) 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 

รถยนตไ์ฮบริด รถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า 

100,000   

200,000   

300,000   

400,000   

500,000   

สรุปไดว้่า ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ค่าใชจ้่ายรวมของรถยนตท์ัง้สองรุน่จะมีโอกาสเท่ากนัหรือไม่______________________________ 
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6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์        
(2 คะแนน) 

ก าหนดให ้

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 
7. ให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน)  

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได ้คือ 

 

 

เมื่อ     

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 

____________แทน_______________________________________________________________ 
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ขั้นที ่3:  ขั้นใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
ขั้นที ่4:  ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบทดสอบข้อที ่1 เร่ือง “รถพลังงานไฟฟ้า” 
 

ขั้นที ่1:  ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน)  
1. ส่ิงทีส่ถานการณต์้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 การใชง้านรถยนต์รุ่นพลงังานไฟฟ้า 100% จะประหยดัและคุม้ค่ากว่ารถยนต์รุ่นไฮบริด

หรือไม่ ใหอ้ธิบายเหตผุลประกอบ 
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 1. ขอ้มูลของรถยนตรุ่์นไฮบริด (Honda Insight 2019) ไดแ้ก่ ราคา 700,000 บาท  

เครือ่งยนตเ์บนซินไฮบริด ขนาด 1.8 KPL เท่ากบั 34  

 2. ขอ้มูลรถยนตพ์ลงังานไฟฟา้ 100% (Nissan Leaf 2019) ไดแ้ก่ ราคา 1,000,000 

บาท  เครื่องยนตพ์ลงังานไฟฟา้ 100% KWH เท่ากบั 40  แบตเตอรีล่เิธียมไอออนความจุ  

40 KWH การชาร์จเตม็ 1 ครัง้ วิ่งได ้311 กิโลเมตร 

 

ขั้นที ่2:  ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีต่้องค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไปนี ้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (2 คะแนน) 
 3.1 รถยนตไ์ฮบริด (Hybrid Car) คือ 

แนวทางการเขียนตอบ  รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) คือ รถประหยดัน ้ามนัประเภทหนึ่งที่ใชก้าร

ผสมผสานพลงังานระหว่างน ้ามันและไฟฟ้า โดยหากเราขบัรถดว้ยความเร็วสูง รถก็จะใชร้ะบบ

เครื่องยนต์ที่ใชน้ ้ามนั แต่หากเราใชค้วามเร็วต ่าก็จะปรบัเป็นระบบไฟฟ้า โดยการดึงพลงังานจาก

แบตเตอรีม่าท างานแทน ซึ่งสว่นนีก็้จะช่วยใหเ้ราประหยดัน า้มนัมากกว่ารถยนตท์ั่วไปนั่นเอง 
 3.2 รถพลังงานไฟฟ้า คือ  

แนวทางการเขียนตอบ   

 รถพลงังานไฟฟา้ คอื รถยนตท์ีข่บัเคลือ่นดว้ยมอเตอร์ไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานไฟฟา้ซึ่งเก็บอยู่

ในแบตเตอรีห่รืออปุกรณ์เก็บพลงังานไฟฟ้าแบบอืน่ ๆ ขอ้ดขีองรถพลงังานไฟฟ้า คือ ไม่มีไอเสียจึง

ช่วยลดแก๊สเรือนกระจกโดยรวมเป็นจ านวนมาก และไม่ใชน้ ้ามนั แต่การใชร้ถพลงังานไฟฟ้าตอ้ง

ประสบกบัอปุสรรคและขอ้จ ากดัมากมาย เช่น ราคาทีสู่ง และสถานบริการส าหรบัชาร์จพลงังานยงั

ไม่แพร่หลาย 
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 3.3 34 KPL และ 40 KWH (ต่อการชารจ์ 1 คร้ัง) หมายถึง  

แนวทางการเขียนตอบ   

  (1) KPL หมายถึง อตัราการใชเ้ชือ้เพลิงหรืออตัราการสิน้เปลืองน ้ามัน ในหน่วย

กิโลเมตรต่อลิตร ดังนั้น 34 KPL หมายถึง รถยนต์รุ่นไฮบริดมีอตัราการสิน้เปลืองน ้ามันอยู่ที่ 34 

กิโลเมตรต่อลติร หรือน า้มนั 1 ลติร รถยนตรุ่์นนีจ้ะสามารถวิ่งไดร้ะยะทาง 34 กิโลเมตร 

  (2) KWH หมายถึง กิโลวตัต์ชั่วโมงเป็นปริมาณพลงังานที่ถูกใชใ้นอตัรา 1,000 

วัตต์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 1 หน่วยไฟฟ้า ดังนั้น 40 KWH (ต่อการชารจ์ 1 ครั้ง) หมายถึง 

รถยนตรุ่์นไฟฟา้ใชพ้ลงังานไฟฟา้ 40 กิโลวตัตช์ั่วโมง หรือ 40 หนว่ยไฟฟา้ ต่อการชาร์จ 1 ครัง้ 
 3.4 สมมุติให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่หน่วยละ 2 บาท ให้นักเรียนอธิบายวิธีการคิดค่า
ไฟฟ้าทีเ่กิดจากการชารจ์แบตเตอร่ีรถยนตรุ่์นไฟฟ้า 100% จนเต็ม (ต่อการชารจ์ 1 คร้ัง)  

แนวทางการเขียนตอบ 

 ความจุของแบตเตอรี่ คือ 40 KWH โดย 1 KWH มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยไฟฟ้า ดังนัน้จะ

ชาร์จแบตเตอรี่ รุ่นนี ้จนเต็มจะต้องใช้ไฟทั้งหมด 40 หน่วย หน่วยละ 2 บาท คิดเป็นเงิน  

402 = 80 บาท 
4. ให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในประเด็นดังต่อไปนี ้
 4.1 นักเรียนจะพิจารณาความความประหยัดและคุ้มค่าของรถยนตทั์้งสองรุ่น โดย
ใช้ข้อมูลหรือเงื่อนไขใดบ้าง และข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไร จงอธิบาย          
(0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีใ่ช ้
รายละเอียด 

รถยนตรุ่์นไฮบริด รถยนตรุ่์นพลังงานไฟฟ้า 
1. ราคารถยนตท์ัง้สองรุ่น 700,000 บาท 1,000,000 บาท 
2. การใชพ้ลงังาน อตัราการสิน้เปลืองน า้มนั คอื 34 

KPL หมายถึง 34 กิโลเมตรต่อลติร 
การชาร์จจะใชพ้ลงังานไฟฟ้า 40 
KWH หรือ 40 หน่วยต่อการชารจ์
เตม็ 1 ครัง้ และชาร์จเตม็ 1 ครัง้วิ่ง
ได ้311 กิโลเมตร 
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4.2 ก าหนดให้รถยนตรุ่์นไฮบริดเติมน ้ามันเบนซิน ชนิดแก๊สโซฮอล 95 และราคา
ปัจจุบันคือ ราคาลิตรละ 27.25 บาท เมื่อรถวิ่งได้ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร จะต้องจ่ายค่า
น ้ามันเท่าไร (0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 รถยนต์รุ่นไฮบริด (Honda Insight 2019) อตัราการสิน้เปลืองน ้ามนั คือ 34 กิโลเมตรต่อ

ลติร ดงันัน้ เมือ่รถวิ่งไดร้ะยะทาง 1,000 กิโลเมตร จะตอ้งจ่ายค่าน า้มนั  
1,000

34
27.25 = 801.47 บาท 

 4.3 การไฟฟ้าคิดอัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ียอยู่ที่หน่วยละ 4 บาท เมื่อรถวิ่งได้
ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร รถยนต์รุ่นพลังงานไฟฟ้า 100% จะต้องจ่ายค่าไฟเท่าไร        
(0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 รถยนต์รุ่นพลงังานไฟฟ้า 100% ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 40 KWH หรือ 40 หน่วย ต่อการชาร์จ 

1 ครัง้ และจะวิ่งได ้311 กิโลเมตร ดงันัน้ในระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ตอ้งชาร์จอย่างนอ้ย 4 ครัง้ 

 

 ชาร์จ 1 ครัง้ จะใชพ้ลงังานไฟฟา้ 40 หนว่ย ชาร์จ 4 ครัง้ จะพลงังานไฟฟา้  

40 4 = 160 หนว่ย 

 ค่าไฟหนว่ยละ 4 บาท ดงันัน้ เมือ่รถวิ่งไดร้ะยะทาง 1,000 กิโลเมตร จะตอ้งจ่ายค่าไฟ 

160 4 = 640 บาท 
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 4.4 ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายรวมพิจารณาจาก ราคารถรวมกับค่าน ้ามัน/ค่าไฟฟ้า เมื่อ
รถวิ่งได้ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร รถยนตรุ่์นไฮบริดและรถยนตร์ถยนตรุ่์นพลังงานไฟฟ้า
จะมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเท่าไร และค่าใช้จ่ายรวมของรถทั้งสองรุ่นแตกต่างกันอย่างไร    
(0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

รถยนต ์
รายการค่าใช้จ่าย 

ราคา (บาท) ค่าน ้ามัน/ค่าฟ้าที ่1,000 ก.ม. (บาท) 
ค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 
รถยนตรุ์น่ไฮบรดิ 700,000 801.47 บาท 700,801.47 
รถยนตรุ์น่พลงังานไฟฟ้า 1,000,000 640 1,000,640 

 

สรุปไดว้่า  ทีร่ะยะทางการใชง้านที ่1,000 กิโลเมตร รถยนตรุ่์นไฮบริดมีค่าใชจ่้ายรวมทีถู่กกว่า

รถยนตรุ่์นพลงังานไฟฟา้ 
5. พิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่นักเรียนระบุในข้อ 4 หากน ารถยนต์ทั้งสองรุ่นมา
เป รียบเทียบค่ าใช้จ่ ายในระยะทางการใช้ งานที่ เท่ ากัน  คือ  100,000 กิ โล เมตร        
200,000 กิ โลเมตร 300,000 กิ โลเมตร  400,000 กิ โลเมตร  และ 500,000 กิ โลเมตร 
ตามล าดับ  
 5.1 ให้นักเรียนค านวณหาค่าน ้ามันของรถยนต์รุ่นไฮบริด และค่าไฟฟ้าของ
รถยนตรุ่์นไฟฟ้าตามระยะทางการใช้งานดังกล่าว และอธิบายว่าค่าน ้ามันเปรียบเทียบกับ
ค่าไฟฟ้าของรถยนตทั์ง้สองรุ่นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 
 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าน ้ามัน (บาท) 
รถยนตไ์ฮบริด 

ค่าไฟฟ้า (บาท) 
รถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า 

100,000 80,000 51,000 

200,000 160,000 102,000 

300,000 240,000 153,000 

400,000 320,000 204,000 

500,000 400,000 255,000 
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สรุปไดว้่า ระยะทางการใชง้านทีเ่ท่ากนั คือ 100,000 กิโลเมตร 200,000 กิโลเมตร 300,000 

กิโลเมตร 400,000 กิโลเมตร และ 500,000 กิโลเมตร ตามล าดบั รถยนตรุ่์นพลงังานไฟฟา้มีค่า

ไฟฟา้ถูกกว่าค่าน า้มนัของรถยนตรุ่์นไฮบริด 
 5.2 ให้นักเรียนค านวณหาค่าใช้จ่ายรวมของรถทั้งสองรุ่นตามระยะทางการใช้งาน
ดังกล่าว และอธิบายว่าค่าใช้จ่ายรวมของรถยนตทั์้งสองรุ่น แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร       
(1 คะแนน) 
แนวทางการเขียนตอบ 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 

รถยนตไ์ฮบริด รถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า 

100,000 780,000 1,051,000 

200,000 860,000 1,102,000 

300,000 940,000 1,153,000 

400,000 1,020,000 1,204,000 

500,000 1,100,000 1,255,000 

สรุปได้ว่า ระยะทางการใช้งานที่เท่ากัน คือ 100,000 กิโลเมตร 200,000 กิโลเมตร 300,000 

กิโลเมตร 400,000 กิโลเมตร และ 500,000 กิโลเมตร ตามล าดับ รถยนต์รุ่นพลังงานไฟฟ้ามี

ค่าใชจ่้ายรวมทีแ่พงกว่ารถยนตรุ่์นไฮบริด 

ค่าใชจ้่ายรวมของรถยนตท์ัง้สองรุน่จะมีโอกาสเท่ากนัหรือไม่ ม ี

6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์        
(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ก าหนดให ้ d แทน ระยะทางการใชง้าน (กิโลเมตร) 

   Cไฮบริด แทน ราคารถยนตรุ่์นไฮบริด (บาท) 

   Cไฟฟ้า แทน ราคารถยนตรุ่์นไฟฟา้ (บาท) 

   Pไฮบริด แทน ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตรุ่์นไฮบริด (บาท) 

   Pไฟฟ้า แทน ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตรุ่์นไฟฟา้ (บาท) 
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7. ให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ

สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน)  

แนวทางการเขียนตอบ 

   Pไฮบริด = ไฮบริด

d
C + ×27.25

34
 
  

 ...(1) 

   Pไฟฟ้า = ไฟฟ้า

d
 C + ×158.4

311
 
  

 …(2) 

เมือ่  d แทน ระยะทางการใชง้าน (กิโลเมตร) 

  Cไฮบริด แทน ราคารถยนตรุ่์นไฮบริด (บาท) 

  Cไฟฟ้า แทน ราคารถยนตรุ่์นไฟฟา้ (บาท) 

  Pไฮบริด แทน ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตรุ่์นไฮบริด (บาท) 

  Pไฟฟ้า แทน ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตรุ่์นไฟฟา้ (บาท) 

 

ขั้นที ่3: ขั้นใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน)  

แนวทางการเขียนตอบ  

ก าหนดให ้  Pไฮบริด =  Pไฟฟ้า 

จะไดว้่า   ไฮบริด

d
×27.25 + C

34
 
  

 = ไฟฟ้า

d
×158.4 + C

311
 
  

 

  
d

×27.25 + 700000
34
 
  

 = 
d

×158.4 + 1000000
311
 
  

  

  0.8d + 700000   = 0.5d + 1000000 

  d    = 1000000 

เมือ่   d แทน ระยะทางการใชง้าน (กิโลเมตร) 

   Cไฮบริด แทน ราคารถยนตรุ่์นไฮบริด (บาท) 

   Cไฟฟ้า แทน ราคารถยนตรุ่์นไฟฟา้ (บาท) 

   Pไฮบริด แทน ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตรุ่์นไฮบริด (บาท) 

   Pไฟฟ้า แทน ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนตรุ่์นไฟฟา้ (บาท) 
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9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ค่าใชจ่้ายรวมของรถยนต์ไฮบริดจะเท่ากับค่าใชจ่้ายรวมของรถยนต์ไฟฟ้าที่ระยะทาง

ประมาณ 1,000,000 กิโลเมตร 

ขั้นที ่4: ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 การเลอืกใชร้ถยนตรุ่์นพลงังานไฟฟ้า จะประหยดัและคุม้ค่ากว่ารถยนตรุ่์นไฮบริด ก็ต่อเมือ่

มีการใชง้านทีร่ะยะทางมากกว่า 1,000,000 กิโลเมตรขึน้ไป ถา้ระยะทางการใชง้านรถยนตข์องคน

ไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 20,000 กิโลเมตร และอายุการใชง้านเฉลี่ยของรถยนต์ 1 คนั คือ 4-5 ปี 

จึงคิดว่าการตดัสินใจเลือกใชร้ถยนต์รุ่นไฟฟ้านัน้ ไม่ประหยัดและไม่คุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

รถยนตรุ่์นไฮบริด 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบวิเคราะหข์องแบบทดสอบ “รถพลังงานไฟฟ้า” 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 

แบบทดสอบ “รถพลงังานไฟฟ้า” (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 

1. ด้านการท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
ขอ้1 • ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาได้ถูกตอ้ง 

• ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาไม่ถูกต้อง 

1 

0 

ขอ้ 2 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนด ไม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 

ขอ้ 3 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

2 

1 

0 

ขอ้  
4.1 

• อธิบายแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวคิดพอสือ่ให้เข้าใจได้เพียงบางส่วน หรือไมอ่ธิบาย 

0.5 

0 

ขอ้  
4.2 

• อธิบายแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวคิดพอสือ่ให้เข้าใจได้เพียงบางส่วน หรือไมอ่ธิบาย 

0.5 

0 

ขอ้  
4.3 

• อธิบายแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวคิดพอสือ่ให้เข้าใจได้เพียงบางส่วน หรือไมอ่ธิบาย 

0.5 

0 

ขอ้  
4.4 

• อธิบายแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวคิดพอสือ่ให้เข้าใจได้เพียงบางส่วน หรือไมอ่ธิบาย 

0.5 

0 

ขอ้  
5.1 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างได้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างได้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน  
หรือไม่อธบิาย 

1 

0 

ขอ้ 
5.2 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างได้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างได้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายความแตกต่างไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง 

1 

0.5 

0 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 
แบบทดสอบ “รถพลงังานไฟฟ้า” (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนน 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) (ต่อ) 

ขอ้ 6 • ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง เพียงบางส่วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 

ข้อ 7 • สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ดถู้กต้อง ครบถ้วน 

• สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ดถู้กต้อง เพียงบางสว่น 

• สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

3. ด้านการใช้คณติศาสตร ์(5 คะแนน) 
ข้อ 8 • แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง

คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งครบถ้วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งส่วนใหญ ่

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง หรือไมแ่สดง 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

ข้อ 9 • สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง เพียงบางส่วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

4. ด้านการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
ข้อ10 • แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ

ปัญหาในชวีิตจรงิได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิได้ถูกต้อง เพยีงบางส่วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิไม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ฉบับที ่2  ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรียน......................................................................ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ดสอบ................... 

ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………. 
 

ค าชีแ้จง 

1. แบบทดสอบนี ้เป็นสว่นหนึ่งของงานวิจยัเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับ

ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. แบบทดสอบฉบับนี ้มีทั้งหมด 1 ข้อ และเป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ ใช้ความรู้ทาง

คณิตศาสตรจ์ากเนือ้หาในรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  

3. แบบทดสอบนีใ้ชเ้วลาในการท า 180 นาท ี

4. ใหน้กัเรียนเขียนชื่อ – สกลุ เลขที่ ชัน้เรียน และวนั/เดือน/ปี ในแบบทดสอบนีใ้หช้ดัเจน 

5. หากนกัเรียนมีขอ้สงสยัใด ๆ ใหถ้ามผูค้มุสอบเท่านัน้ 

6. อนญุาตใหน้กัเรียนใชเ้ครื่องคิดเลขหรือเครื่องค านวณในการท าแบบทดสอบฉบบันี ้

7. เมื่อหมดเวลาสอบใหส้ง่แบบทดสอบฉบบันีก้บัผูค้มุสอบ 
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ข้อที ่2 แบบทดสอบ เร่ือง “อาชีพในฝันของเด็กไทย” 

สถานการณ ์:  

 
จากการส ารวจเด็กไทยท่ีมีอายุ 7-14 ปี จ านวน 2,684 คน พบว่า 

อาชีพท่ีเด็กไทยใฝ่ฝันอยากท ามากท่ีสุดคืออาชีพ “หมอ” เน่ืองจาก

เป็นอาชีพท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้บุญ และมีรายได้ดี รองลงมาคือ 

อาชีพ “ครู” ดว้ยเหตุผลอยากสอนเด็กไทยใหเ้ป็นคนดีมีความรู ้และ

อันดับสุดท้าย ได้แก่  “นักกีฬาอี-สปอร์ตหรือนักแคสเกม  (Cast 

game)” ซึ่งแต่ละอาชีพมีรายไดแ้ละระดบัการศกึษาดงันี ้
 

อาชีพ รายได้ (บาท) ระดับการศึกษา จ านวนปีทีเ่รียน 
ค่าบ ารุงการศึกษาหรือ

ค่าเทอมต่อปี 

นกักีฬาอี-สปอรต์ 
300,000 
ต่อปี 

ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา - - 

ครู 
15,000 
ต่อเดือน 

ปริญญาตร ี 4 34,000 

แพทยท์ั่วไป 
60,000 
ต่อเดือน 

ปริญญาตร ี 6 80,000 

 

 สาเหตท่ีุนกักีฬาอ-ีสปอรต์ หรือนักแคสเกม เป็นอาชีพท่ีมาแรงติดเทรนดท็์อป 3 อาชีพในฝันของเด็กไทยปีนีเ้ป็น

ปีแรก เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เกมท่ีเคยเล่นกนัสนกุๆ ระหว่างเพื่อนกลายเป็นเกมกีฬาท่ีมีผูเ้ล่นหลกั

รอ้ยลา้นคนทั่วโลก พฒันาจนเกิดการแข่งขนัระดบัโลกเงินรางวลัมีตัง้แต่หลกัแสนจนถึงหลกัลา้น อีกทัง้ กีฬาอี-สปอรต์ยงั

เป็นกีฬาสาธิตในเอเชียนเกมส ์ครัง้ที่ 18 ท่ีประเทศอินโดนีเซียอีกดว้ย 

ณัฐอายุ 18 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีรายได้จากการเป็นนักแคสเกม 

(Cast game) ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน ณัฐจึงสนใจอาชีพนักกีฬาอี -สปอร์ต         

ในขณะเดียวกันก็มีความฝันอยากเป็นแพทยม์าตั้งแต่เด็ก เขาจึงยังเลือกไม่ถูกว่าควร

เลือกประกอบอาชีพนกักีฬาอี-สปอรต์หรือเรียนต่อแพทย ์

 
ค าถาม จากความรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ถ้าณัฐเลือกเรียนแพทย ์เขาตอ้งท างานต่อไปอีกก่ีปีจึงจะมีรายได้สุทธิ

มากกว่านักกีฬาอี-สปอรต์ หรือนักแคสเกม  และถา้จะใหค้  าแนะน าแก่ณัฐ นักเรียนจะแนะน าใหเ้ขาเลือกทางใดเพราะ

เหตใุด 
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ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน)  
1. ส่ิงทีส่ถานการณต์้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

1. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
   

ขั้นที ่2 : ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีต่้องค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไปนี ้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
 3.1 ต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ (1 คะแนน)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 3.2 รายได้สทุธิ คือ (1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4. ให้นักเรียนใช้ตารางต่อไปนี้เพ่ืออธิบายว่า หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ้าณัฐเลือก
เรียนแพทย ์รายได้สุทธิตลอดระยะเวลา 6 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาอี-สปอรต์หรือ
นักแคสเกมจะเป็นอย่างไร และต้นทุนค่าเสียโอกาสของณัฐถ้าเลือกเรียนต่อแพทยจ์ะ
เท่ากับเท่าไร (2 คะแนน) 
 

ตารางเปรียบเทียบรายไดส้ทุธิตลอดระยะเวลา 6 ปี ระหว่างแพทยก์บันกักีฬาอี-สปอรต์ 

ปีที ่
รายได้สุทธติ่อปี 

แพทยท์ั่วไป นักกีฬาอ-ีสปอรต์ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

ดงันัน้ ถา้ณฐัเลือกเรียนแพทยจ์ะมีตน้ทนุค่าเสียโอกาส เท่ากบั ____________ บาท 

5. จากตารางในข้อ 4 ถ้าณัฐตัดสินใจเลือกแพทย ์หลังจากเรียนจบเขาต้องท างานต่อไป
อีกกี่ปี จึงจะมีรายได้สุทธิทีไ่ม่ติดลบ (2 คะแนน) 
 

ปีที ่
รายได้สุทธติ่อปี 

แพทยท์ั่วไป นักกีฬาอ-ีสปอรต์ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

   
   
   
   
   

ดงันัน้ ถา้ณัฐตดัสินใจเลือกเรียนแพทย ์หลงัจากเรียนจบเขาตอ้งท างานต่อไปอีก _______ ปี จึงจะ

มีรายไดส้ทุธิที่ไม่ติดลบ 
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6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์        
(2 คะแนน) 

ก าหนดให ้

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

  
7. ให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน)  

ตวัแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สรา้งได ้คือ 

 

 

เมื่อ     

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 

__________แทน___________________________________________________________ 
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ขั้นที ่3 : ขั้นใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน) (ใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณได้) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

ขั้นที ่4 : ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบทดสอบ เร่ือง “อาชีพในฝันของเด็กไทย” 
  

 

ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน)  
1. ส่ิงทีส่ถานการณต์้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 จากความรู ้เรื่อง “ตน้ทนุค่าเสยีโอกาส” ถา้เลือกเรียนแพทย ์ตอ้งท างานต่อไปอกีกีปี่จึงจะ

มีรายได้สุทธิมากกว่านักกีฬาอี-สปอรต์ หรือนักแคสเกม  และจะใหค้ าแนะน าแก่ณัฐอย่างไร 

อธิบายพรอ้มเหตผุล 
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 1. อาชีพในฝันของเด็กไทยอายุ 7-14 ปี 3 อันดับแรก ได้แก่ หมอ ครู และนักกีฬาอี-

สปอร์ต หรือนกัแคสเกม (Cast game) พรอ้มรายละเอียดของแต่ละอาชีพ ประกอบดว้ย รายได้

ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา จ านวนปีทีเ่รียน และค่าบ ารุงการศกึษาหรือค่าเทอม 

 2. ณฐัอยู่ระหว่างการตดัสนิใจว่าจะเลอืกแพทย ์หรือประกอบอาชีพนกักีฬาอ-ีสปอร์ต  

 3. ใชค้วามรู ้เรื่อง “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” ค านวณหาระยะเวลาที่แพทย์จะมีรายไดสุ้ทธิ

มากกว่านกักีฬาอ-ีสปอร์ต 
   

ขั้นที ่2 : ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีต่้องค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไปนี ้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
 3.1 ต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ (1 คะแนน)  

แนวทางการเขียนตอบ   

 ตน้ทุนค่าเสียโอกาส หรือค่าเสียโอกาส คือตน้ทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเราเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

แลว้ท าใหเ้ราไม่สามารถท าอีกสิ่งหนึ่งได ้หรือกล่าวไดว่้า ตน้ทุนค่าเสียโอกาสเป็นตน้ทุนของการ

เลือก เพราะเมื่อเลือกท าสิ่งหนึ่งก็จะไม่ไดท้ าอีกสิ่งหนึ่ง โดยเหตุผลหลกัที่ตอ้งมีการเลือกเพราะ

ทรพัยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจ ากดั ท าใหเ้ราไม่สามารถเลือกท าไดทุ้กเรื่องหรือท าไดห้ลายเรื่อง

พรอ้มกนั 

 3.2 รายได้สทุธิ คือ (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 รายไดส้ทุธิ คอื รายไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทัง้หมดแลว้ 
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4. ให้นักเรียนใช้ตารางต่อไปนี้เพ่ืออธิบายว่า หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ้าณัฐเลือก
เรียนแพทย ์รายได้สุทธิตลอดระยะเวลา 6 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาอี-สปอรต์หรือ
นักแคสเกมจะเป็นอย่างไร และต้นทุนค่าเสียโอกาสของณัฐถ้าเลือกเรียนต่อแพทยจ์ะ
เท่ากับเท่าไร (2 คะแนน) 
แนวทางการเขียนตอบ 

 แพทย์ ค่าเทอม  80,000 บาทต่อปี เงินเดือน 720,000 บาทต่อปี ในขณะที่นักกีฬา       

อี-สปอร์ต รายไดต่้อปี 300,000 บาท และมีรายไดจ้ากการแคสเกม เดือนละ 10,000 บาท รวม

เป็น420,000 บาทต่อปี  

ตารางเปรียบเทียบรายไดส้ทุธิตลอดระยะเวลา 6 ปี ระหว่างแพทยก์บันกักีฬาอี-สปอรต์ 

 

ปีที ่
รายได้สุทธติ่อปี 

แพทยท์ั่วไป นักกีฬาอ-ีสปอรต์ 
1 -80,000 420,000 
2 -160,000 840,000 
3 -240,000 1,260,000 
4 -320,000 1,680,000 
5 -400,000 2,100,000 
6 -480,000 2,520,000 

ดงันัน้ ถา้ณฐัเลอืกเรียนแพทยจ์ะมีตน้ทนุค่าเสยีโอกาส เท่ากบั 2,2520,000 บาท   
5. จากตารางในข้อ 4 ถ้าณัฐตัดสินใจเลือกแพทย ์หลังจากเรียนจบเขาต้องท างานต่อไป
อีกกี่ปี จึงจะมีรายได้สุทธิทีไ่ม่ติดลบ (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 
 

ปีที ่
รายได้สุทธิต่อปี 

แพทยท่ั์วไป นักกีฬาอี-สปอรต์ 
1 -80,000 420,000 
2 -160,000 840,000 
3 -240,000 1,260,000 
4 -320,000 1,680,000 
5 -400,000 2,100,000 
6 -480,000 2,520,000 
7 240,000 2,940,000 
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 ดังนั้น ถ้าณัฐตัดสินใจเลือกเรียนแพทย์ หลังจากเรียนจบเขาต้องท างานต่อไปอีก 

7 - 6 = 1 ปี จึงจะมีรายไดส้ทุธิทีไ่ม่ตดิลบ 
6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์
(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ก าหนดให ้ Y แทน ปีทีร่ายไดส้ทุธิของแพทยจ์ะเท่ากบันกักีฬาอ-ีสปอร์ต 

   En แทน รายไดส้ทุธิของนกักีฬาอี-สปอร์ตในปีที ่n (บาท) 

   Dn แทน รายไดส้ทุธิของแพทยใ์นปีที ่n (บาท) 

   E แทน เงนิเดอืนของนกักีฬาอี-สปอร์ตต่อปี (บาท) 

   D แทน เงนิเดอืนของแพทย์ต่อปี (บาท) 
7. ให้นักเรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน)  

แนวทางการเขียนตอบ 

Y = n nE - D
D - E

   เมื่อ n ≥ 1 

เมือ่ Y แทน ปีทีร่ายไดส้ทุธิของแพทยจ์ะเท่ากบันกักีฬาอ-ีสปอร์ต 

  En แทน รายไดส้ทุธิของนกักีฬาอี-สปอร์ตในปีที ่n (บาท) 

  Dn แทน รายไดส้ทุธิของแพทยใ์นปีที ่n (บาท) 

  E แทน เงนิเดอืนของนกักีฬาอี-สปอร์ตต่อปี (บาท) 

  D แทน เงนิเดอืนของแพทย์ต่อปี (บาท) 
 

ขั้นที ่3 : ขั้นใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน) (ใช้เคร่ืองคิดเลขในการค านวณได้) 

แนวทางการเขียนตอบ  

Y = n nE - D
D - E

  เมื่อ n ≥ 1 
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เมือ่ เร่ิมคิดจากปีที ่7 (ปีแรกทีแ่พทยเ์ร่ิมท างาน) จะไดว่้า  

     Y  =  7 7E - D
D - E

 

      = 
2,940,000- 240,000
 720,000 - 420,000

 

      = 9 

เมือ่   Y แทน ปีทีร่ายไดส้ทุธิของแพทยจ์ะเท่ากบันกักีฬาอ-ีสปอร์ต 

   E7 แทน รายไดส้ทุธิของนกักีฬาอี-สปอร์ตในปีที ่7 (บาท) 

   D7 แทน รายไดส้ทุธิของแพทยใ์นปีที ่7 (บาท) 

   E แทน เงนิเดอืนของนกักีฬาอี-สปอร์ตต่อปี (บาท) 

   D แทน เงนิเดอืนของแพทย์ต่อปี (บาท) 
9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ปีที่รายไดสุ้ทธิของแพทย์จะเท่ากบันกักีฬาอี-สปอร์ต คือ ปีที่ 9 เมื่อเร่ิมคิดจากปีที่ 7 (ปี

แรกทีแ่พทยเ์ร่ิมท างาน)  
 

ขั้นที ่4 : ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ถา้ณัฐเลือกเรียนแพทย์ เขาตอ้งท างานอย่างนอ้ย 10 ปี จึงจะมีรายได้สุทธิมากกว่า

นกักีฬาอ-ีสปอร์ต และการใหค้ าแนะน านกัเรียนสามารถแสดงความคิดเหน็ไดห้ลากหลาย 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบวิเคราะหข์องกิจกรรม “อาชีพในฝันของเด็กไทย” 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 

แบบทดสอบ “อาชพีในฝันของเด็กไทย” (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 

1. ด้านการท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
ขอ้1 • ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาได้ถูกตอ้ง 

• ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาไม่ถูกต้อง 

1 

0 

ขอ้ 2 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนด ไม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 

ขอ้ 3 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

2 

1 

0 

ขอ้ 4 • อธิบายแนวคิดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวคิดพอสือ่ให้เข้าใจได้ เพียงบางสว่น 

• อธิบายแนวคิดไม่ถูกตอ้ง หรือไม่อธิบายเลย 

2 

1 

0 

ขอ้ 5 • แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายแนวคิดได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณ หรืออธิบายแนวคิดได้ถูกต้องเพียงบางสว่น 

• แสดงวิธีการค านวณ และอธิบายแนวคิดไม่ถูกตอ้ง หรือไม่อธิบาย 

2 

1 

0 

ขอ้ 6 • ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง เพียงบางส่วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มลูหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลกัษณท์าง
คณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 
แบบทดสอบ “อาชพีในฝันของเด็กไทย” (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนน 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) (ต่อ) 

ขอ้ 7 • สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ดถู้กต้องครบถ้วน 

• สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ดถู้กต้องเพียงบางสว่น 

• สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

3. ด้านการใช้คณติศาสตร ์(5 คะแนน) 
ขอ้ 8 • แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง

คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งครบถ้วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งส่วนใหญ ่

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการคน้หาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรจ์ากตวัแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง หรือไมแ่สดง 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

ขอ้ 9 • สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกตอ้ง เพียงบางส่วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

4. ด้านการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
ขอ้10 • แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ

ปัญหาในชวีิตจรงิได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิได้ถูกต้อง เพยีงบางส่วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชวีิตจรงิไม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ฉบับที ่3 ระดับ  มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 

โรงเรียน......................................................................ชั้น............วัน/เดือน/ปี ทีท่ดสอบ................... 
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………………………........ 

 

ค าชีแ้จง 

1. แบบทดสอบนี  ้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เสริมสร้างความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พ่ือแก้ปัญหาในชีวิต

จริงส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับ

ความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่ อแก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที่ 1 

2. แบบทดสอบฉบับนี ้มีทั้งหมด 1 ข้อ และเป็นแบบทดสอบอัตนัยที่ ใช้ความรู้ทาง

คณิตศาสตรจ์ากเนือ้หาในรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1 

3. แบบทดสอบนีใ้ชเ้วลาในการท า 180 นาท ี

4. ใหน้กัเรียนเขียนชื่อ – สกลุ เลขที่ ชัน้เรียน และวนั/เดือน/ปี ในแบบทดสอบนีใ้หช้ดัเจน 

5. หากนกัเรียนมีขอ้สงสยัใด ๆ ใหถ้ามผูค้มุสอบเท่านัน้ 

6. อนญุาตใหน้กัเรียนใชเ้ครื่องคิดเลขหรือเครื่องค านวณในการท าแบบทดสอบฉบบันี ้

7. เมื่อหมดเวลาสอบใหส้ง่แบบทดสอบฉบบันีก้บัผูค้มุสอบ 
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ข้อที ่3 แบบทดสอบ เร่ือง “หลอดไฟแบบไหนประหยัดทีสุ่ด” 

 
สถานการณ:์  
 

 ครอบครวัของมะลิตัดสินใจซือ้บ้านใหม่ เป็นบ้าน 2 ชั้น มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน ้า และ              

1 หอ้งรบัแขก ขณะนีอ้ยู่ระหว่างตกแต่งและติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในบา้น จากการส ารวจของช่าง

ไฟพบว่า แต่ละหอ้งตอ้งติดตัง้หลอดไฟบนเพดานในจ านวนที่แตกต่างกนั ดงันี ้ 

     ห้องนอนขนาดใหญ่ จ านวน 3 หลอด 

     ห้องนอนขนาดกลาง จ านวน 2 หลอด 

     ห้องนอนขนาดเล็ก จ านวน 1 หลอด 

     ห้องน ้า 2 หอ้ง หอ้งละ 1 หลอด 

     ห้องรับแขก จ านวน 4 หลอด 

 

และไดท้ าใบเสนอรายละเอียดของหลอดไฟแต่ละประเภทเพื่อใหพ้ิจารณาสั่งซือ้ ดงันี ้
 

1. หลอดไส ้ ราคา: 18 บาท 2. หลอดตะเกียบ ราคา: 499 บาท (แพ็ค 6 หลอด) 

ก าลังไฟ : 60 W ก าลังไฟ: 14 w 

อายุการใช้งาน: 1,000 ชม. อายุการใช้งาน: 8,000 ชม. 

3. หลอดฮาโลเจน ราคา: 59 บาท 4. หลอดแอลอีดี ราคา: 78 บาท 

ก าลังไฟ : 60 W ก าลังไฟ : 60 W 

อายุการใช้งาน: 50,000 ชม. อายุการใช้งาน: 8 ปี 

 

ค าถาม ถา้คนเราใชเ้วลาอยู่บา้นเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง และอายุของบา้นที่นับตัง้แต่วันก่อสรา้ง

จนถึงวันที่ต้องปรบัปรุงหรือซ่อมแซมโดยเฉลี่ยอยู่ที่  15 ปี อยากทราบว่าเพื่อให้ผลประโยชน์

สูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่าย (ค่าหลอดไฟ และค่าไฟฟ้า) ในช่วงระยะเวลา 15 ปีใหม้ากที่สุด 

มะลิควรติดตัง้หลอดไฟชนิดใด 
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ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
1. ส่ิงทีส่ถานการณปั์ญหาต้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

1. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ขั้นที ่2 : ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีต่้องค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไปนี ้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (2 คะแนน) 
 3.1 ก าลังไฟ หมายถึง 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 3.2 หลักการคิดค่าไฟของการไฟฟ้า 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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4. ให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในประเด็นต่อไปนี ้
 4.1 นักเรียนมีล าดับ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไร (ตอบเรียงตามล าดับ) 
(0.5 คะแนน) 
ขัน้ตอนที่ 1 _____________________________________________________________________ 

ขัน้ตอนที่ 2 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 4.2 จากขั้นตอนการแก้ปัญหาในข้อ 4.1 นักเรียน มีแนวทางในการด าเนินการแต่
ละขั้นตอนอย่างไร (0.5 คะแนน) 

ขัน้ตอนที่ 1 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5. ให้นักเรียนแสดงวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ และค่าไฟต่อเดือนของ
หลอดไฟแต่ละประเภท (ก าหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน) 
 5.1 การค านวณหาค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ (2 คะแนน)  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
สรุปค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ 

หลอดไฟ ค่าใช้จ่ายรวมจากการซือ้หลอดไฟในระยะเวลา 15 ปี (บาท) 
1. หลอดไส ้  

2. หลอดตะเกียบ  

3. หลอดฮาโลเจน  

4. หลอดแอลอีดี  
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 5.2 การค านวณหาค่าไฟฟ้าต่อเดือนของหลอดไฟแต่ละประเภท ตามเงื่อนไขของ
การไฟฟ้า (1 คะแนน) 

 
การคิดค่าไฟฟ้าในประเทศไทยจะใชห้น่วยวดัเป็นยนูิต หรือหน่วย หรือกิโลวตัต-์ชั่วโมง ซึ่งมีความหมาย

ดงันี ้

“ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 1 หน่วย หรือ 1 ยนูิต 

คือ เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาด 1,000 วตัต ์ท่ีใชง้าน 1 ชั่วโมง” 

เมื่อ 1 กิโลวัตต ์= 1000 วัตต ์ และอัตราปกติส าหรบัปริมาณการใชพ้ลังงานไฟฟ้าเกิน  150 หน่วยต่อเดือนที่

ก าหนดโดยการไฟฟ้านครหลวง เป็นดงันี ้

 

หน่วยที ่ ราคาหน่วยละ (บาท) 

1 - 15 หน่วย 2.3488 บาท 

16 - 25 หน่วย 2.9822 บาท 

26 - 35 หน่วย 3.2405 บาท 

36 - 100 หน่วย 3.6237 บาท 

101 - 150 หน่วย 3.7171 บาท 

151 - 400 หน่วย 4.2218 บาท 

401 หน่วย ขึน้ไป 4.4217 บาท 

 
 

หลอดไฟ ก าลังไฟรวมต่อวัน 
(วัตต)์ 

จ านวนหน่วย
ต่อวัน 

จ านวนหน่วย
ต่อเดือน 

ค่าไฟต่อเดือน 
(บาท) 

1. หลอดไส ้     
2. หลอดตะเกียบ     
3. หลอดฮาโลเจน     
4. หลอดแอลอีดี     
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6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
(2 คะแนน) 

ก าหนดให ้

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 
7.  ให้นักเรียนเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน)  

หลอดไฟ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่สร้างได้ 
  
  
  
  
เมื่อ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 

_______________แทน _________________________________________________________ 
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ขั้นที ่3 : ขั้นใช้คณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

ขั้นที ่4 : ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบทดสอบ เร่ือง “หลอดไฟแบบไหนประหยัดทีสุ่ด” 
 

ขั้นที ่1 : ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 
1. ส่ิงทีส่ถานการณปั์ญหาต้องการหา มีอะไรบ้าง (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 มะลิควรติดตัง้หลอดไฟชนิดใดในบา้น จึงจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย ซึ่งไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า

และค่าหลอดไฟ ในระยะเวลา 15 ปีใหม้ากทีส่ดุ  
2. ข้อมูลหรือเงือ่นไขทีส่ถานการณก์ าหนดให้ มีอะไรบ้าง (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 - บา้นของมะล ิมี 3 หอ้งนอน 2 หอ้งน า้ และ 1 หอ้งรบัแขก แต่ละหอ้งตอ้งติดตัง้หลอดไฟ

บนเพดานในจ านวนที่แตกต่างกัน ดังนี ้หอ้งนอนขนาดใหญ่ จ านวน 3 หลอด หอ้งนอนขนาด

กลาง จ านวน 2 หลอด หอ้งนอนขนาดเลก็ จ านวน 1 หลอด หอ้งน า้ 2 หอ้ง หอ้งละ 1 หลอด และ

หอ้งรบัแขก จ านวน 4 หลอด 

 - ใบเสนอรายละเอยีดของหลอดไฟแต่ละประเภท 

 - คนเราใชเ้วลาอยู่บา้นเฉลี่ยวนัละ 10 ชั่วโมง และอายุของบา้นที่นบัตัง้แต่วนัก่อสรา้ง

จนถงึวนัทีต่อ้งปรบัปรุงหรือซ่อมแซมโดยเฉลีย่อยู่ที ่15 ปี  
 

ขั้นที ่2 : ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธเ์ชิงคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 
3. ข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมมีหรือไม่ และข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติมน้ันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (ถ้ามี) (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ  

 - ก าลงัไฟ หมายถึง ก าลังไฟฟ้าเป็นค่าที่บอกว่าหลอดไฟตอ้งใชก้ าลังไฟเท่าใดในการ

ท างาน มีหนว่ยเป็น “วตัต”์ (w) 

 - รอบการคดิค่าไฟของการไฟฟา้จะคดิเป็นรอบเดือนหรือทกุๆ 30 วนั 
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4. ให้นักเรียนอธิบายแนวคิดในประเด็นต่อไปนี ้
 4.1 นักเรียนมีล าดับ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไร (ตอบเรียงตามล าดับ) 
(0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

  ขัน้ตอนที ่1  ค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟมาตดิตัง้ทัง้หมด 

  ขัน้ตอนที ่2  ค านวณหาค่าไฟทีเ่กิดจากการเปิดใชง้านหลอดไฟแต่ละประเภท 

  ขัน้ตอนที ่3  ค านวณหาค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมด  

  ขัน้ตอนที ่4  พจิารณาเลอืกหลอดไฟทีคุ่ม้ค่า/ประยดัค่าใชจ่้ายมากทีส่ดุ 
 4.2 จากขั้นตอนการแก้ปัญหาในข้อ 4.1 นักเรียน มีแนวทางในการด าเนินการแต่
ละขั้นตอนอย่างไร (0.5 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

  ขัน้ตอนที ่1 ค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟมาติดตัง้ทัง้หมด 

   1. ค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟในครัง้แรก 

   2. ค านวณหาค่าใช้จ่ายจากการซื ้อหลอดไฟในครั้งถัดไป ในกรณีมี

หลอดไฟหมดอายกุารใชง้าน 

   3. น าค่าใชจ่้ายจากขอ้ 1 และ 2 มารวมกนัจะไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กิดจาก

การซือ้หลอดไฟมาตดิตัง้ทัง้หมด 

  ขัน้ตอนที ่2 ค านวณหาค่าไฟทีเ่กิดจากการเปิดใชง้านหลอดไฟแต่ละประเภท 

ค านวณหาค่าไฟต่อเดอืนของหลอดไฟแต่ละประเภท 

ค านวณหาค่าไฟในระยะเวลา 15 ต่อปี ของหลอดไฟแต่ละประเภท 

  ขั้นตอนที่ 3  ค านวณหาค่าใช้จ่ายรวม ในระยะเวลา 15 ปี โดยการน าค่า

หลอดไฟรวมกบัค่าไฟฟา้ ในระยะเวลา 15 ปี 

  ขัน้ตอนที่ 4 พิจารณาเลือกหลอดไฟที่คุม้ค่า/ประหยดัค่าใชจ่้ายมากที่สุด โดย

เลอืกหลอดไฟทีม่ีค่าใชจ่้ายรวมนอ้ยทีส่ดุในระยะเวลา 15 ปี 
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5. ให้นักเรียนแสดงวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ และค่าไฟต่อเดือนของ
หลอดไฟแต่ละประเภท (ก าหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน) 
 5.1 การค านวณหาค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

  1. ค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟครัง้แรก 

ตารางแสดงการค านวณหาค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟในครัง้แรก 

หลอดไฟ 
ราคาหลอดไฟ/หลอด 

(บาท) 
ราคาหลอดไฟรวม 

(บาท) 

1.  หลอดไส ้ 18 216 

2.  หลอดตะเกียบ 83 996 

3.  หลอดฮาโลเจน 59 708 

4. หลอดแอลอดี ี 78 936 

  2. ค านวณหาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่  เนื่องจาก

หลอดไฟหมดอายกุารใชง้าน 

ตารางแสดงการค านวณหาค่าใชจ่้ายรวมจากการซือ้หลอดไฟในระยะเวลา 1 ปี 

หลอดไฟ 
อายุการใช้งาน 

(ช่ัวโมง) 

จ านวนครั้ง 
ในการเปล่ียนหลอดไฟ 

(ครัง้) 

ค่าใช้จ่ายรวมจากการซือ้หลอดไฟใน
ระยะเวลา 15 ปี (บาท) 

1.  หลอดไส ้ 1,000 55 216 + 990 = 1,206 

2.  หลอดตะเกียบ 8,000 7 996 + 581 = 1,577 

3.  หลอดฮาโลเจน 50,000 1 708 + 59 = 767  

4. หลอดแอลอีด ี 70,000 - 936 
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 5.2 การค านวณหาค่าไฟฟ้าต่อเดือนของหลอดไฟแต่ละประเภท ตามเงื่อนไขของ
การไฟฟ้า (1 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

หลอดไฟ 
ก าลังไฟรวมต่อวนั 

(วตัต)์ 
จ านวนหน่วย 

ต่อวนั 
จ านวนหน่วย 
ต่อเดือน 

ค่าไฟต่อเดอืน 
(บาท) 

หลอดไส ้ 720 7.2 216 991.91 

หลอดตะเกียบ 168 1.68 50.4 182.63 

หลอดฮาโลเจน 720 72 216 991.91 

หลอดแอลอดี ี 720 7.2 216 991.91 

 
6. จากข้อ 4 และ 5 ให้นักเรียนเปล่ียนข้อมูลหรือเงื่อนไข ที่จ าเป็นต่อการค านวณหา
ค าตอบของสถานการณ์นี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปร หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์        
(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ก าหนดให ้

Pi แทน ค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดอืน ของหลอดประเภท/ยีห่อ้ i 

 n แทน  จ านวนของหลอดไฟทีใ่ชท้ัง้หมด 

 m แทน  จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นหลอดไฟ  

 h แทน  ระยะเวลาทีเ่ปิดใชง้านต่อวนั (ชั่วโมง) 

 u แทน ค่าไฟต่อยูนติต่อเดอืน 

 t แทน ระยะเวลารวมทัง้หมด (เดอืน) 
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7. ให้นักเรียนเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ
สัญลักษณท์างคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากข้อ 6 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

ตารางแสดง “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์” ของค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ และค่าไฟฟ้าใน

ระยะเวลา t เดอืน 

หลอดไฟ 
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ (บาท) 

ในระยะเวลา t เดือน 
ค่าไฟฟ้าในระยะเวลา t เดือน 

(บาท) 

หลอดไสย้ีห่อ้ A (18 n) (1 + m) 7.2 h n u t 

หลอดตะเกียบยีห่อ้ B (83 n) (1+m) 1.68 h n u t 

หลอดฮาโลเจนยีห่อ้ C (59 n) (1+m) 7.2 h n u t 

หลอดแอลอดียีีห่อ้ D (78 n) (1+m) 7.2 h n u t 

 

ตารางแสดง “ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์” ของค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดอืน ของหลอดประเภท/

ยีห่อ้ i 

หลอดไฟ 
ค่าใช้จ่ายรวมในระยะเวลา t เดือน ของหลอดประเภท/ย่ีห้อ i (Pi) 

(บาท) 

หลอดไสย้ีห่อ้ A PA = [(18 n) (1 + m)]+ (7.2 h n u t) 

หลอดตะเกียบยีห่อ้ B PB = [(83 n) (1+m)]+ (1.68 h n u t) 

หลอดฮาโลเจนยีห่อ้ C PC = [(59 n) (1+m)]+ (7.2 h n u t) 

หลอดแอลอดียีีห่อ้ D PD = [(78 n) (1+m)]+ (1.68 h n u t) 

 

เมือ่  Pi แทน ค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดอืน ของหลอดประเภท/ยีห่อ้ i 

  n แทน  จ านวนของหลอดไฟทีใ่ชท้ัง้หมด 

  m แทน  จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นหลอดไฟ  

  h แทน  ระยะเวลาทีเ่ปิดใชง้านต่อวนั (ชั่วโมง) 

  u แทน ค่าไฟต่อยูนติต่อเดอืน 

  t แทน ระยะเวลารวมทัง้หมด (เดอืน) 
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ขั้นที ่3 : ขั้นใช้คณิตศาสตร ์(5 คะแนน) 
8. ให้นักเรียนแสดงวิธีในการค้นหาค าตอบจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท์ี่ได้จากข้อ 7 โดย
ละเอียด (3 คะแนน)  

แนวทางการเขียนตอบ 

ตารางแสดงค่าใชจ่้ายจากการซือ้หลอดไฟ และค่าไฟฟา้ในระยะเวลา 15 ปี หรือ 180 เดอืน 

หลอดไฟ 
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้หลอดไฟ (บาท) 

ในระยะเวลา 180 เดือน 
ค่าไฟฟ้าในระยะเวลา 180 เดอืน 

(บาท) 

หลอดไสย้ีห่อ้ A 1,206 178,544 

หลอดตะเกียบยีห่อ้ B 1,577 32,873 

หลอดฮาโลเจนยีห่อ้ C 767  178,544 

หลอดแอลอดียีีห่อ้ D 936 178,544 

 

ตารางแสดงค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดอืน ของหลอดประเภท/ยีห่อ้ i 

หลอดไฟ 
ค่าใช้จ่ายรวมในระยะเวลา t เดือน ของหลอดประเภท/ย่ีห้อ i (Pi) 

(บาท) 

หลอดไสย้ีห่อ้ A PA = 179,750 

หลอดตะเกียบยีห่อ้ B PB = 34,450 

หลอดฮาโลเจนยีห่อ้ C PC = 179,311 

หลอดแอลอดียีีห่อ้ D PD = 179,480 

   

เมือ่  Pi แทน ค่าใชจ่้ายรวมในระยะเวลา t เดอืน ของหลอดประเภท/ยีห่อ้ i 

  n แทน  จ านวนของหลอดไฟทีใ่ชท้ัง้หมด 

  m แทน  จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นหลอดไฟ  

  h แทน  ระยะเวลาทีเ่ปิดใชง้านต่อวนั (ชั่วโมง) 

  u แทน ค่าไฟต่อยูนติต่อเดอืน 

  t แทน ระยะเวลารวมทัง้หมด (เดอืน) 
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9. ให้นักเรียนสรุปค าตอบทีไ่ด้จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใ์นข้อ 8 (2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ค่าใชจ่้ายจากการใชห้ลอดไฟแต่ละประเภทเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ 

หลอดไส ้  179,750  บาท 

หลอดแอลอดี ี  179,480  บาท 

หลอดฮาโลเจน   173,311  บาท 

หลอดตะเกียบ   34,450   บาท 
ขั้นที ่4 : ขั้นอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 
10. ให้นักเรียนแปลความหมายค าตอบที่ได้จากข้อ 9 ให้เป็นค าตอบของสถานการณ์
ปัญหานี ้(2 คะแนน) 

แนวทางการเขียนตอบ 

 ดงันัน้ ถา้คนเราใชเ้วลาอยู่บ้านเฉลี่ยวนัละ 10 ชั่วโมง และอายุของบ้านที่นับตัง้แต่วนั

ก่อสรา้งจนถึงวนัที่ตอ้งปรบัปรุงหรือซ่อมแซมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ปี เพื่อใหผ้ลประโยชน์สูงสุดและ

ประหยดัค่าใชจ่้ายทีส่ดุ มะลคิวรตดิตัง้หลอดตะเกียบ 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบวิเคราะหข์องแบบทดสอบ “หลอดไฟแบบไหนประหยัดทีสุ่ด” 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 

แบบทดสอบ “หลอดไฟแบบไหนประหยัดทีสุ่ด” (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
คะแนน 

1. ด้านการท าความเข้าใจปัญหา (3 คะแนน) 

ขอ้1 • ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาได้ถูกต้อง 

• ระบส่ิุงที่สถานการณต์อ้งการหาไม่ถูกต้อง 

1 

0 

ขอ้ 2 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนดได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขที่สถานการณก์ าหนด ไม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) 

ขอ้ 3 • ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• ระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

• ระบขุอ้มลูหรือเงื่อนไขในปัญหาที่ตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมไม่ถูกต้อง 

2 

1 

 

0 

ขอ้  

4.1 
• อธิบายล าดบั/ขัน้ตอนการแกปั้ญหาได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายล าดบั/ขัน้ตอนการแกปั้ญหาไม่ถูกต้อง 

0.5 

0 

ขอ้  

4.2 
• อธิบายแนวทางในการด าเนินการแต่ละขัน้ตอนได้ถูกต้องครบถ้วน 

• อธิบายแนวทางในการด าเนินการแต่ละขัน้ตอนไมถู่กต้อง 

0.5 

0 

ขอ้  

5.1 
• แสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้อง เพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการค านวณไม่ถูกต้อง  

2 

1 

0 

ขอ้ 

5.2 
• แสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้อง เพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการค านวณไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงและไม่อธิบาย 

1 

0.5 

0 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวิเคราะหข์อง 
แบบทดสอบ “หลอดไฟแบบไหนประหยัดทีสุ่ด” (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

คะแนน 

2. ด้านการคน้ควา้ข้อมูลเพื่อหาความสัมพนัธเ์ชงิคณิตศาสตร ์(10 คะแนน) (ต่อ) 

ขอ้ 6 • ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลักษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องครบถ้วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลักษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• ปรบัเปล่ียน “ขอ้มูลหรือเงื่อนไขที่ส  าคญั” ใหอ้ยู่ในรูปตวัแปร หรือสญัลักษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 

ขอ้ 7 • สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องครบถ้วน 

• สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

3. ด้านการใช้คณติศาสตร ์(5 คะแนน) 

ขอ้ 8 • แสดงวิธีการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องครบถ้วน 

• แสดงวิธีการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องส่วนใหญ่ 

• แสดงวิธีการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

• แสดงวิธีการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

ขอ้ 9 • สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้ถูกต้อง เพียงบางส่วน 

• สรุปค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง 

2 

1 

0 

4. ด้านการอธิบายค าตอบ (2 คะแนน) 

ขอ้10 • แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชีวิตจรงิได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชีวิตจรงิได้ถูกต้อง เพียงบางส่วน 

• แปลความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร ์ออกมาเป็นค าตอบของ
ปัญหาในชีวิตจรงิไม่ถูกต้อง 

2 

 

1 

 

0 
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ภาคผนวก จ  
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

รายนามผู้เชี่ยวที่ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แก่ 
เครื่องมือส าหรบัการศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส าหรับนักเรียนและครู ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามความเชื่อ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนและครู 
(2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญ หาในชี วิตจริงส าหรับนัก เรียน  และ  
(3) แบบสมัภาษณส์ภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรผ์่านการแกปั้ญหาส าหรบั
ครู และเครื่องมือส าหรบัการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการ
สรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจริง ส าหรบันกัเรียน ประกอบดว้ย (1) กิจกรรม
การเรียนการสอนที่เสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริง (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริง (3) แบบสังเกตพฤติกรรมในการสรา้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
และ (4) แบบสมัภาษณก์ารสรา้งตวัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวิตจรงิ มีดงันี ้

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ 
    คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง 
    โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิติประยกุต ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
3. อาจารย ์ดร.ธัชพล พลรตัน ์
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) 
4. อาจารย ์ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสขุอนนัต ์
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
5. อาจารย ์ดร.จิตติมา ชอบเอียด 
    คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอิสริยา ปรมตัถากร 
วัน เดือน ปี เกิด 12 ธันวาคม  2528 
สถานทีเ่กิด ก าแพงเพชร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2540 ประถมศกึษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  

พ.ศ. 2546   มธัยมศกึษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสรุนารีวิทยา  
พ.ศ. 2552 ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร)์ จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
พ.ศ. 2556 ค.ม. (การศกึษาคณิตศาสตร)์ จากจฬุาลงกรณม์หาววิทยาลยั  
พ.ศ. 2562 กศ.ด. (คณิตศาสตร)์ จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 100/10 หมู่บา้นชยัพฤกษ ์ถนนสขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม        
กรุงเทพมหานคร  10220   
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