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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงเรื่อง ร้อยละ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 33 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน ใบกิจกรรม และแบบทดสอบ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็นตามองค์ประกอบ
ของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 3 กระบวนการ ได้แก่  1) การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
2) การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 3) การตีความและประเมินผลลัพธ์  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อย
ละ 75.76 กล่าวคือ นักเรียนร้อยละ 93.93 สามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
และน าเสนอสถานการณ์โดยใช้ตัวแปร สัญลักษณ์หรือแผนภาพให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ถูกต้อง
บางส่วน นักเรียนร้อยละ 72.72 เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง การแสดงล าดับขั้นตอน
การแก้ปัญหาและสรุปค าตอบถูกต้องบางส่วน นักเรียนร้อยละ 48.48 สามารถอธิบายตีความผลลัพธ์
ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทของปัญหา อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้องบางส่วน 
และอธิบายความสมเหตุสมผลของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
 
ค าส าคัญ 
 แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ร้อยละ 
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ABSTRACT  
To study the level of Mathematical literacy of grade 5 students after learning 

implementation based on Realistic Mathematics Education Approach in the topic of 
percentage. The target group of this research were 33 grade 5 students of medium sized 
schools in Srisamrong District, Sukhothai. This study conducted in the second semester of 
the academic year 2019. The research instruments were 3 lesson plans, worksheets and 
mathematical literacy test. Data were analyzed by analytic scoring in three aspects of 
mathematical literacy which are: 1) formulating situations mathematically, 2) employing 
mathematical concepts, facts, procedures, and reasoning and applying, 3) interpreting and 
evaluating mathematical results.  

The results showed that 75.76 percent of students were in good level of 
mathematical literacy, that mean, 93.93 percent of students could identify 
mathematical issues correctly, complete and present the situation using variables, 
symbols, diagrams to be easily formed partially correct, 72.72 percent of students can 
choose a method and solve the problem correctly, but they showed the sequence of 
problem-solving steps and summarizing partly correct. Moreover, 48.48 percent of 
students can explain, interpret mathematical results related to the context of the 
problem and can explain the reasonableness of the results partly correct and they can 
explain the reasoning of the solution. 
 
Keywords 
 Realistic Mathematics Education Approach, Mathematical Literacy, Percentage 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ไม่ได้หมายความเพียงแต่รู้เรื่อง
คณิตศาสตร์เพียงด้านองค์ความรู้และทักษะการคิดค านวณในระดับพ้ืน ๆ แต่ต้องการให้เห็นภาพใน
รายละเอียดว่า บุคคลที่รู้เรื่องคณิตศาสตร์คือ คนที่สามารถใช้เหตุผลและผลทางคณิตศาสตร์ใช้
แนวคิด วิธีการ ข้อเท็จจริง และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือบอก อธิบาย และคาดการณ์หรือ
พยากรณ์เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญหน้าได้ นอกจากนี้ แนวความคิด การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ยังครอบคลุมถึงการท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การส ารวจ ตรวจสอบความเป็น
นามธรรมของคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรู้บทบาทของคณิตศาสตร์ที่มีต่อโลกที่เป็นข้อมูลสามารถ
ตัดสินใจได้ถูกต้องเพราะการรู้เรื่องคณิตศาสตร์คือจุดส าคัญตามนิยาม ของ PISA คือ เน้นความส าคัญ
คือพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนโดยคณิตศาสตร์ ตามบริบทหรือสถานการณ์ความรู้คณิตศาสตร์           
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ที่เคยได้เรียนรู้มาจากโรงเรียน (The Institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology (IPST), 2014) 
 ผลการประเมินของโครงการ PISA ซึ่งเป็นโครงการวิจัยนานาชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่า
นักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ แสดงให้เห็น
ว่าประเทศไทยยังไม่สามารถเตรียมเยาวชนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติได้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) และผลการประเมิน PISA ของไทยที่ผ่านมาในปี 2015 (2558) 
พบว่าการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) มีคะแนนต่ าที่สุด คือ นักเรียนประมาณร้อย
ละ 53 มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ต่ ากว่าระดับพ้ืนฐาน และมีเพียงร้อยละ 20 ที่มีความรู้สูง
กว่าระดับมาตรฐาน ซึ่งต่ าสุดจากการประเมินทั้งสามด้าน ได้แก่ การประเมินการรู้เรื่องอ่าน การ
ประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ แม้ว่าการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ของโครงการ PISA เป็นการประเมินนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี แต่ผลการประเมินของนักเรียนอยู่ในระดับ
ต่ า เพราะฉะนั้นจึงควรปลูกฝังการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพ่ือให้มี
สมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนที่จะรับการประเมินในอนาคต ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ปรับจากข้อสอบ 
PISA 2018 และวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ขนาดกลางแห่งหนึ่งในอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 33 คน เพ่ือประเมินการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนและคาดว่าผลที่ได้จะน าไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ PISA ใน
อนาคตของนักเรียนด้วย ผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 และ
นักเรียนไม่รู้ว่าควรใช้ความรู้เรื่องอะไร ควรเริ่มคิดอย่างไร ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่า นักเรียนขาดการคิด
สถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ อีกทั้ง ยังพบว่านักเรียนไม่สามารถน าทฤษฎีบท กฎ นิยาม 
หรือสูตรทางคณิตศาสตร์มาใช้หาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และไม่สามารถน ากฎเกณฑ์หรือ
ขั้นตอนวิธีไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่สามารถใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ไม่สามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่
บริบทในชีวิตจริงได้ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการ ล้วนเป็นองค์ประกอบของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เป็นไปได้
ว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการบรรยายให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจและมีการประเมินผลโดยการท าข้อสอบแบบปรนัยและเติมค าตอบ ซึ่งไม่ได้ให้คะแนนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิด การแสดงวิธีการหาค าตอบ การอธิบายและการน าไปใช้ ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือให้นักเรียนมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ดี 
 ปัจจุบันมีรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์คือ
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Realistic Mathematics Education: RME) 
เป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ซึ่ง Cobb (1994 cited in De Lange, 1996) กล่าว
ว่าแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมีความเหมาะสมกับการสอนที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงและเน้นที่การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์จาก
ปัญหาในบริบทชีวิตจริงโดยการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตามแนวคิดของ Yunita 
(2013 cited in Daniel, 2014) โดยมี 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจบริบทปัญหา 
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(understanding contextual problem) เป็นขั้นตอนที่ครูให้สถานการณ์หรือบริบทปัญหาที่อยู่ใน
ชีวิตจริงจากนั้นให้นักเรียนท าความเข้าใจบริบทปัญหานั้น ขั้นที่ 2 การแสดงวิธีการแก้ปัญหา (solving 
contextual problem) เป็นขั้นตอนทีน่ักเรียนสร้างแบบจ าลองที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบท
ที่ก าหนดให้โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มและให้ค าแนะน านักเรียนตามความ
จ าเป็น ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบหรืออภิปรายค าตอบ (comparing or discussing answer) เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนน าเสนอและเปรียบเทียบแบบจ าลองกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
ในรูปแบบของการท างานร่วมกันการอภิปรายและการสะท้อนความคิดเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมจากวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ในรูปแบบที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้น  ขั้นที่ 4 การสรุป (concluding) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสรุปผล
และสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิง
คณิตศาสตร์ การใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการตีความและประเมินผลลัพธ์
ทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งมีงานวิจัยของ Sumirattana (2012) พบว่า การน ากระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ไปทดลอง
ใช้เพ่ือส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมตอนต้น ท าให้นักเรียนมีการรู้คณิตศาสตร์หลังการ
ทดลองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 
 จากความส าคัญและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 กับเนื้อหาเรื่องร้อยละ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนมีคะแนน
สอบ PISA ต่ าที่สุด วิจัยนี้จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมายและเห็น
ความส าคัญของคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน หรือส่งผลให้การสอบ PISA มีคะแนนสูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
สามารถส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบของ Kemmis (1996 cited in 
Kijkuakul, 2014) ซึ่งด าเนินการเป็นวงจรปฏิบัติการที่ต่อเนื่องกัน แต่ละวงจรประกอบด้วยขั้น
วางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
(Reflect) ตามล าดับโดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยทั้งหมด 3 วงจร เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้มาถึงขั้น
สะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากข้ันนี้มาสรุปเป็นแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ในขั้นวางแผนของวงจรปฏิบัติการถัดไป เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ที่มา: ปรับมาจากแนวคิดของ Kemmis (1996 cited in Kijkuakul, 2014) 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษา
แห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย จ านวน 33 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบกิจกรรม 
และแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความความเหมาะสม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณิตศาสตร์ศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นครูผู้มีประสบการณ์การ
สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ทั้งหมด 12 ชั่วโมง ได้แก่ 
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  การแสดงปริมาณของสิ่งของต่าง ๆ ใน

รูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ จ านวน 4 ชั่วโมง 
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  การหาร้อยละของจ านวนนับ จ านวน          

4 ชั่วโมง 
1.3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  การวิเคราะห์แสดงวิธีหาค าตอบของ

โจทย์ปัญหาจ านวน 4 ชั่วโมง 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
และด้านการวัดผลและประเมินผล โดยผู้วิจัยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) พบว่า  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่าแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมมากและสามารถน าไปใช้ได้ และ ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญ 
ได้ให้ข้อเสนอและผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดังนี้ 1) ก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้น 
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ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 2) เกณฑ์การประเมินควรผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 50% ขึ้นไป 
3) ขั้นสรุปควรสรุปประเด็นให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2. ใบกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้และใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งใบกิจกรรมประกอบไปด้วย
สถานการณ์และแต่ละสถานการณ์มีข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องลอยกระทง
บ้านเราและเด็กไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องเด็กไทยติดหวาน และขยะทะเล และ
ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องพ้ืนที่มหัศจรรย์ และกิจกรรมยอดฮิตปีใหม่ไทย ผู้วิจัยน าใบกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมพร้อมกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปรับแก้ค าถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนและให้สอดคล้องกับองค์ประกอบราย
ด้านของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
 3. แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ใช้ประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 3 แผนแล้ว เป็นแบบอัตนัยประกอบด้วย 3 ค าถาม ค าถามที่ 1 
ประเมินการคิดสถานการณ์ในเชิงคณิตศาสตร์ ค าถามที่ 2 ประเมินการใช้หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และค าถามที่ 3 ประเมินการตีความและประเมินผลลัพธ์  ผู้วิจัยน า
แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้พบว่า 
ข้อสอบทุกข้อมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) เป็น 1.00 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสม และสามารถ
น าไปใช้ได้ และท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วสรุปเป็นประเด็นเพ่ือท า
การปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวมรวมดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศและชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่เป็นผู้เข้าร่วมวิจัย 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่อง 
ร้อยละ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด            
12 ชั่วโมง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน ผู้วิจัยให้นักเรียนท าใบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบรายกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เป็นจ านวน 8 กลุ่ม  
 3. เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงทั้งหมดครบ 12 ชั่วโมงแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องคณิตศาสตร์เป็น
รายบุคคล 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบของนักเรียนในใบกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น (Analytic Scoring) ตาม
องค์ประกอบของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การคิดสถานการณ์ของปัญหาใน
เชิงคณิตศาสตร์ 2) การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 3) การตีความ 
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และประเมินผลลัพธ์ แล้วได้แสดงผลในรูปของความถี่ตามกลุ่มค าตอบของนักเรียนออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงตัวอย่างเกณฑ์การให้
คะแนนดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
 

คะแนน พฤติกรรม 
4 

(ดีมาก) 
1. ระบุประเด็นทางคณติศาสตร์ของปัญหาชีวิตจริงได้ถูกต้อง สมบรูณ์ 
2. น าเสนอสถานการณโ์ดยใช้ตัวแปร/สัญลักษณ/์แผนภาพให้อยู่ในรปูอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทนได้ถูกต้อง 

3 
(ดี) 

1. ระบุประเด็นทางคณติศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
2.น าเสนอสถานการณโ์ดยใช้ตัวแปร/สัญลักษณ/์แผนภาพให้อยู่ในรปูอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องบางส่วน 
หรือก าหนดตัวแปรไม่ครบถ้วน 
3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทนได้แตไ่ม่ครบถ้วน 

2 
(พอใช้) 

1. ระบุประเด็นทางคณติศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ แต่ยังไมส่มบูรณ์ 
2.น าเสนอสถานการณโ์ดยใช้ตัวแปร/สัญลักษณ/์แผนภาพให้อยู่ในรปูอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องบางส่วน 
หรือก าหนดตัวแปรไม่ครบถ้วน 
3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทนได้แตไ่ม่ครบถ้วน 

1 
(ปรับปรุง) 

1. ระบุประเด็นทางคณติศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงบางส่วนไม่ถูกต้อง 
2. น าเสนอสถานการณโ์ดยใช้ตัวแปร/สัญลักษณ/์แผนภาพให้อยู่ในรปูอย่างง่ายไม่ถูกต้อง 
3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทนไม่ถูกต้อง 

 
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนการใช้หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา 
 

คะแนน พฤติกรรม 
4 

(ดีมาก) 
1. เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหา                     
2. น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และแสดงการแก้ปญัหาเป็นล าดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน  
3. สรุปค าตอบได้ถูกต้องชัดเจน 

3 
(ดี) 

1. เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหา                    
2. น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่การแสดงล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน  
3. สรุปค าตอบได้ถูกต้อง แตไ่ม่ชัดเจน 

2 
(พอใช้) 

1. เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แตไ่ม่เหมาะสมและไมส่อดคล้องกับปญัหา  
2. น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่การแสดงล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน  
3. สรุปค าตอบได้ถูกต้อง แตไ่ม่ชัดเจน 

1 
(ปรับปรุง) 

1. เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง  
2. น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่แสดงล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา    
3. ไม่มีการสรุปค าตอบ หรือสรุปค าตอบไม่ถูกต้อง 
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ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนการตีความ และประเมินผลลัพธ์ 
 

คะแนน พฤติกรรม 
4 

(ดีมาก) 
1. อธิบายความสมเหตสุมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้อง และชัดเจน                                                    
2. อธิบายความสมเหตสุมผลของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาถูกต้อง และชดัเจน                            
3. ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตรก์ลับไปสู่บริบทของปัญหาได้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

3 
(ดี) 

1. อธิบายความสมเหตสุมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้อง และชัดเจน                                                   
2. อธิบายความสมเหตสุมผลของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน                            
3. ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตรก์ลับไปสู่บริบทของปัญหาได้ถูกตอ้งบางส่วน 

2 
(พอใช้) 

1. อธิบายความสมเหตสุมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน                                      
2. อธิบายความสมเหตสุมผลของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน                           
3. ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตรก์ลับไปสู่บริบทของปัญหาได้ถูกตอ้งบางส่วน 

1 
(ปรับปรุง) 

1. อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง                                                               
2. อธิบายความสมเหตุสมผลของวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง                                  
3. ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตรก์ลับไปสู่บริบทของปัญหาไดไ้ม่ถูกต้อง 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลจากใบกิจกรรมและแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงกลุ่มนักเรียนตามระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของแต่ละกระบวนการจากใบกิจกรรม 
 

กร
ะบ

วน
กา

ร 

จ านวนกลุ่มนักเรยีน (ร้อยละ) 

ใบกิจกรรมท่ี 1 ใบกิจกรรมท่ี 2 ใบกิจกรรมท่ี 3 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1 0 
(0.00) 

3 
(37.50) 

4 
(50.00) 

1 
(12.50) 

1 
(12.50) 

5 
(62.50) 

2 
(25.00) 

0 
(0.00) 

5 
(62.50) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 0 
(0.00) 

3 
(37.50) 

2 
(25.00) 

3 
(37.50) 

2 
(25.00) 

3 
(37.50) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

5 
(62.50) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 0 
(0.00) 

3 
(37.50) 

3 
(37.50) 

2 
(25.00) 

2 
(25.00) 

4 
(50.00) 

2 
(25.00) 

0 
(0.00) 

4 
(50.00) 

4 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  
จากตารางที่ 4 เป็นการแสดงกลุ่มนักเรียนตามระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของแต่ละ

กระบวนการจากการเก็บข้อมูลใบกิจกรรมของนักเรียนเป็นผลรายกลุ่มของนักเรียน 33 คน แบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงพบว่าในแต่ละใบกิจกรรม ซึ่งพบว่านักเรียนมีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น
ในทุก ๆ กระบวนการ จะเห็นได้ว่า ในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องลอยกระทงบ้านเราและเด็กไทยกับการใช้
อินเทอร์เน็ต และใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องเด็กไทยติดหวาน และขยะทะเล นักเรียนส่วนใหญ่มีการรู้เรื่อง
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คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีและพอใช้ แต่เมื่อพิจารณาในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องพ้ืนที่มหัศจรรย์ และ
กิจกรรมยอดฮิตปีใหม่ไทย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์แต่ละกระบวนการ
อยู่ในระดับดีมาก 

2. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
จ านวนนักเรียน(ร้อยละ) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร ์ 31(93.93) 2(6.06) 0(0.00) 0(0.00) 
2. การใช้หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

24(72.72) 8(24.24) 1(3.03) 0(0.00) 

3. การตีความ และประเมินผล 12(36.36) 16(48.48) 5(15.15) 0(0.00) 
การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 3(9.09) 25(75.76) 5(15.15) 0(0.00) 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.93 มีการคิด

สถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก นั่นคือ นักเรียนสามารถระบุประเด็น
ปัญหาจากสถานการณ์ได้ว่าจากสถานการณ์ถามอะไรและก าหนดอะไรมาให้บ้าง นักเรียนสามารถ
น าเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวกับร้อยละให้อยู่ ในรูปแผนภาพ หรือตารางได้ นักเรียนส่วนใหญ่จ านวน  
24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 มีการใช้หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาอยู่
ในระดับดีมาก นั่นคือ นักเรียนสามารถน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องร้อยละ
จากสถานการณ์ได้ และนักเรียนแสดงล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ได้ นักเรียนส่วน
ใหญ่จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 มีการตีความและประเมินผลลัพธ์อยู่ในระดับดี นักเรียน
สามารถอธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้อง และชัดเจนอธิบายความสมเหตุสมผลของ
วิธีการที่ใช้แก้ปัญหาถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน และตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทของ
ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน โดยภาพรวมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 มี
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี กล่าวคือ ในด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
พบว่า นักเรียนสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง สมบูรณ์และน าเสนอสถานการณ์              
โดยใช้สัญลักษณ์หรือแผนภาพให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ถูกต้องบางส่วน ในด้านการใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาพบว่า นักเรียนเลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
การแสดงล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาและสรุปค าตอบถูกต้องบางส่วน ในด้านการตีความและ
ประเมินผลลัพธ์ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทของ
ปัญหา อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้องบางส่วน และอธิบายความสมเหตุสมผลของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 
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อภิปรายผล 
นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ในใบกิจกรรม

และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจบริบทปัญหา พบว่า
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และท าใบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน เช่น 
สถานการณ์ลอยกระทงบ้านเรา ช่วยให้นักเรียนท าความเข้าใจกับสถานการณ์ท่ีได้โดยนักเรียนจะต้อง
คิดให้ได้ว่าปัญหาคืออะไร เงื่อนไขสถานการณ์ก าหนดอะไร และขั้นที่ 2 การแสดงวิธีการแก้ปัญหา 
โดยเขียนแสดงเป็นแผนภาพเพ่ือท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งกิจกรรมในขั้นตอนเหล่านี้ท าให้นักเรียน
สามารถที่จะระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงตามโจทย์ก าหนดมาให้ได้ หรือ
สามารถน าเสนอสถานการณ์โดยใช้ สัญลักษณ์ แผนภาพให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใน
บริบทที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ De Lange (2003) ที่กล่าวว่าควรสอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ในโลกจริงของนักเรียน สอนโดยใช้สถานการณ์จริงมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับคณิตศาสตร์ 
และสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาในบริบทที่เหมาะสม 

นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในใบกิจกรรมและแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในขั้นตอนที่ 2 ขั้นแสดง
วิธีการแก้ปัญหา พบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ และได้
คิดหาวิธีการที่จะน ามาแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จากนั้น 
นักเรียนจะต้องเลือกเพียงวิธีเดียวและน าวิธีที่เลือกมาใช้ในการแก้ปัญหาของสถานการณ์นั้น ๆ โดยมี
ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับยุทธวิธีการแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนต้องการ  
ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พบว่า นักเรียนสามารถ  
น าทฤษฎีบท กฎ นิยาม หรือสูตรทางคณิตศาสตร์มาใช้หาวิธีการแก้ปัญหาได้ หรื อสามารถน า
กฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Dickinson et al. (2010) ที่กล่าวว่า การน าแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเ รียนและพัฒนา
ความรู้ในเนื้อหาวิชาให้แก่นักเรียน 

นักเรียนมีความสามารถด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์ในใบกิจกรรมอยู่ในระดับดี
มาก แต่ในแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี เนื่องจาก ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบหรืออภิปรายค าตอบ  
และขั้นตอนที่ 4 การสรุป เมื่อนักเรียนได้ด าเนินการมาจนได้ผลลัพธ์แล้ว นักเรียนจะต้องท าการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และวิธีการที่เลือกใช้นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
เช่น เมื่อครูให้สถานการณ์พ้ืนที่มหัศจรรย์ นักเรียนต้องพิจารณาว่า ผลลัพธ์ที่นักเรียนได้ว่ามีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ และวิธีการที่เลือกใช้นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ นักเรียนสามารถตรวจสอบโดย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่ม
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ตนเองกับเพ่ือน ๆ แต่ในการท าแบบทดสอบนักเรียนต้องท าด้วยตนเองจึงอาจท าให้นักเรียนไม่
สามารถอธิบายได้สมเหตุสมผลและไม่มั่นใจในการอธิบาย ซึ่งพบว่า นักเรียนสามารถบอกความ
สมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้ บอกความสมเหตุสมผลของวิธีการแก้ปัญหาได้ หรือ สามารถตีความ
ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทของปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jannoom (2015) 
ที่กล่าวว่า การเปรียบเทียบหรือการอภิปรายค าตอบเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบปัญหาในวิธีการแก้ปัญหา โดยบรรยากาศในห้องเรียนเป็นการเปิดกว้างทางความคิด 
โต้แย้งด้วยเหตุผล และขยายความคิดเพ่ือฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลของ
ตนเองในการอธิบายค าตอบ น าไปสู่การอภิปรายเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และการให้
นักเรียนสรุปผลและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพ่ือขยายความคิดให้นักเรียนได้น าความรู้และวิธีการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาปรับใช้ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้จัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงที่

ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในขั้นการเปรียบเทียบหรืออภิปรายค าตอบ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ
แก้ปัญหา เนื่องจากการเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหานักเรียนแต่ละกลุ่มจะเกิดการตั้งค าถามในการ
โต้แย้งวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มอ่ืน ๆ ดั้งนั้นครูควรเตรียมค าตอบไว้ล่วงหน้าที่จะคอยสนับสนุนให้
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองและโต้แย้งวิธีการแก้ปัญหาของเพ่ือนได ้

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือว่าสามารถพัฒนาการรู้ เรื่อง

คณิตศาสตร์ได้หรือไม่ เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ท างานเป็นกลุ่มจากใบกิจกรรมจะมี
ระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ดีกว่าการท าแบบทดสอบที่ท าเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะกระบวนการ
ตีความและประเมินผลลัพธ์ 
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